
L'EVOLUCIO TARDANA

DEL CRANC EXPERIMENTAL DEL QUITRA

per

V. CARULLA i RIERA B . A. CUEVAS

En la canceritzacio experimental pel quitra s'ha de

formular sempre la reserva, pel fet que molts posen en

dubte la malignitat d'aquests tumors. Des del punt de

vista de la intimitat citologica, en el terreny de les ma-

ximes exigencies, trobariem a faltar sovint certes caracte-

ristiques de la malignitat cellular. En canvi, arquitec-

tonicament, es molt mes facil d'acceptar el qualificatiu

de canceros per a la majoria de tumors que obtenim irri-

tant amb quitra la cara interna de l'orella dels conills;

es facil d'observar, despres d'una hiperplasia reactional

de l'epiteli, el seu creixement anarquic i la dispersio cel-

lular quan es trenca la barrera basal i s'infiltra el dermis,

i en alguns casos 1'emigraci6 neoplasica arriba fins a la

cara externa de 1'orella, despres de passar a traves del

cartilag pels seus intersticis vasculars.

Son ben Glares les raons per a demostrar l'evolucio

de malignitat que pot observar-se des del punt de vista

histogenic en els tumors pel quitra. Adhuc clinicament,

tambe podenl diferenciar-se pel seu aspecte. Tant des del

punt de vista histologic com clinic, es facil distingir

entre els casos de simple hiperplasia capillar amb hiper-
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queratosi, els tipus d'aspecte papil•lomat6s pur, i el stu-
mors francament epiteliomatosos.

Estem personalment convencuts que, malgrat tot,
no poden formular-se dubtes sobre els caracters cance-
rosos, mes o menys avancats que presenten, cada una
en el seu tipus, les preparations procedents dels treballs
de canceritzaci6 experimental amb el quits, prosseguits
per nosaltres des de fa anys. Per altra banda, en aquest
treball, no ens interessa la discussi6 des del punt de vista
histologic.

Les principals objections que s'han fet respecte al
valor experimental del cranc aconseguit mitjancant la
irritaci6 amb quitra, es fonamenten en els dubtes que
molts autors han emes sobre la malignitat biologica
d'aquests tumors experimentals. Si un cop assolida la
malignitat histologica abandonem la irritacio pel quitra,
ocorre, en la majoria de casos, que el tumor regressa fins
a desapare'ixer en absolut i cicatritzar o be persisteix llar-
gament, corn un papil•loma o un corn cotani; en pocs
casos, per excepci6, continua la seva evoluci6 maligna
fins a la mort. En canvi, si continuem irritant amb
quitra, aconseguim intoxicar cal conill greument i la seva
mort es fatal, entre els sis i vuit mesos.

Aquesta regressi6 espontania del tumor ha servit
per a minvar el valor de la veritable malignitat d'aquest
tipus de canceritzaci6; encara que en el fons hi hagin
questions de diffcil apreciaci6 biologica, creiem, no obs-
tant, que les modificacions hiperplasiques dels teixits
que provoquem amb el quitra, obeeixen a una reacci6
neoplasiant, relativament aguda que pot esser facilment
vencuda per les defenses locals i generals de l'organisme,
ja que en la canceritzaci6 hem d'acceptar aquestes de-
fenses, encara que no les coneixem en llur intimitat. 1?s
possible que si una irritaci6 il•limitada amb el quitra no
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arribes a matar els conills, la cronicitat mes persistent

dels transtorns d'irritacib local, llur influencia sobre Fes-

tat general i les consegiiencies pertorbadores en 1'equi-

libri reparador de l'epiteli alterat, ens portarien , moltes

vegades, a aconseguir la mort de l'animal per difusio

i metastasitzacio cancerosa.

En relacib als arguments anteriors , podem presentar

la notabilfssima observacio de dos conills que, havent

sofert dos anys abans una canceritzacio experimental

en 1'orella, per irritacib amb quitra , el tumor havia re-

gressat totalment ; perb despres , en el mateix hoc de la

neoplasia primitiva aparegueren dos nous tumors can-

cerosos que feren metastasis en ganglis i vfsceres, aca-

bant per morir els animals.

Considerem la histbria resumida de dos conills que

sofriren tardament una canceritzacio.

Conill n.° 37. - Es comencen els frotaments amb

quitra el 6 de mare de 1929. Es notaren les primeres

papil •les el dia jr.d'abril de 1929. Es confirma la de-

generacio per bibpsia (epitelioma espinos) el dia 20 de

juny del mateix any.

S'abandona el tractament el dia 29 de juliol de 1929

amb bibpsia positiva d'epitelioma espinos d'aquesta data.

El desembre del 1929 les papil•les neoplasiques havien

regressat completament i havia desaparegut tot rastre

de lesi6.
L'agost del 193o apareix una petita lesio ulcerosa

en la mateixa orella , i 1'examen histologic indica que era

un epitelioma espinos. Aquesta lesib ana avancant, i

el conill perdent pes (700 gr.). Mori el mes de setembre

del 1930, despres d'haver estat destruida l'orella i part

de la pell del cap.

Lii l'autbpsia es trobaren ganglis carotidians metas-

tasics.
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Conill n.° 27. - Comencaren els frotaments amb
quitra el dia 8 de gener del 1929. S'observaren les pri-
meres papil-les el dia 23 de febrer del 1929. Es confirma
la degeneracio per bibpsia (epitelioma basal) el dia 20
de mare del 1929.

S'abandona el tractament el dia 27 de juliol del 1929,
amb bibpsia positiva d'epitelioma basal, practicada en
aquella data.

El desembre del 1929 havien desaparegut les pa-
pil.les sense deixar rastre.

El juliol del 1930 aparegue una petita ulceracio en
el mateix punt de les papil•les anteriors, que ana avan-
cant rapidament fins a envair en part el cap i destruir
l'orella; el conill mori el mes d'agost, amb examen his-
tologic positiu d'epitelioma basal, i en l'autdpsia foren
trobats ganglis metastasics i invasio del fetge.

Amb aquestes dues observacions es pot jutjar la
importancia biolbgica de la canceritzacio pel quitra, ja
que, adhuc desapareixent el tumor agut, deixa una ten-
dencia latent a la malignitat, tendencia que, quan to
temps per a poder actuar com efecte cronic, acaba amb
totes les manifestations tfpiques de la veritable malig-
nitat cancerosa.

Corn que en la literatura de 1'especialitat nomes hi ha
escassos arguments en aquest sentit, hem cregut conve-
nient de presentar aquestes dues observations a la Socie-
tat de Biologia de Barcelona.
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