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Radiumi ja syöpä
Kirjoittanut M. Engelhard!.
j}uom. E. Hyypeläln.
Lääketiede on nykyaikana Ihas,.... ^
radiumiin, sitä pidetään erilaisten tautien
parantamiskeinona, pääasiallisesti syövän,
tuon kauhean, salaperäisen, —- lukemat*
tornista tutkim isista huolimatta, — h ä
vittävän (Saksassa kuolee joka vuosi syöpä-tautln 40.000 Ihmistä) Ja parantum at
toman
Mikä kivun.
tuo syöpä on? Se on pahanlaa
tuinen paise, Joka muodostuu ruumiin
eri osiin: kaavoihin, rintaan, vatsaan
y. m., kasvaa, valloittaa läheiset kutoelmat, m uuttaa veren aineen, häiritsee ko
ko ruansulatuksen Ja ravinnon, saattaa
ruumiin aivan nääntym ään esim. syöpä
ruansulatusellm istössä
tekee syömisen
m ahdottom aksi (se on, pakottaa sairaan
kuolemaan nälkään) aikaan saa erilaisia
m ulta häiriöitä Ja —• tavallisesti, tuo
muutamien kuukausien kuluttua kuole
man.
Syövän om ituisuus on se, että se on itse
sen ruumiin Lapsi, Jonka se tappaa; se
kehittyy sen soluista; sen sijaan, että
toim ittaisi niille m äärättyä tehtävää Ja
siten auttaisi koko ruumiin hyvää voin
tia, nostaa joku soluryhmä Jossakin ruu
miin osassa äkkiä, — syystä, jota Lää
ketiede el vielä tiedä, — kapinan, al
kaa kehittyä itsekseen, muodostaa Itse
näisen n. e. uutlsasutuksen (paiseen),
Ikäänkuin valtakunnan
valtakunnassa,
Joka elää Ja kehittyy kokonainen kus
tannuksella, usein eroittaen Ja lähettäen
veri- ja soluryhmlä. Jotka muodostavat
taas paisumia, uusia uudisasutuksia ruu
miin eri osiin.
Monta kertaa on keksitty parasiitteja,
lolselälm lä y. m. Jotka muka vaikuttavat
sen kehitykseksi, m utta kalkki nuo kek
sinnöt huomattiin olevan erehdyksiä tahi
todistam attom ia edellytyksiä. Täytyy sa
noa suoraan: syöpä on vielä arvoitus lää
ketieteelle. On monta teoriaa syövän
luonnosta (Konhelmln, Rlbbertin, VJrchowln, Hanseman‘1n y. m.) m utta el yk 
sikään niistä ole oikein perusteellinen.
Syöpää parannetaan jo am m oisista aJolsta asti leikkaam alla, se on, leikataan
ja raAvlfkan pois paise, joskus vielä
päälliseksi poitetaankln. Että leikkaam i
nen onnistuisi, tulee tehdä se aivan tau
din alussa, mikä usein, valitettavasti,
ei ole mahdollista. Kirurginen paranta
miskeino ei ole luotettava sen vuoksi, et
tä sen avulla on valkea poistaa Joka ai
noa epänorm aalinen solu. Jos ainoas
taan muutamat niistä jäävät Jälelle. niin
paise kasvaa uudestaan. Paitsi sitä, leik
kaaminen, Joka paljastaa suohia, voi
vieläkin vaikuttaa syöpäsolujen levene
m istä ruumiiseen ja uusien uudisasutuk
sien muodostamista. Sen vuoksi leikkaa
minen. parhaimmassa tapauksessa, ta
vallisesti ainoastaan lykkää kuoleman
muutamia kuukausia myöhemmäksi, tahi
ehkä vuodeksi, tahi pariksi vuodeksi ja
enemmäkslkin. Joka tietysti on sekin Jo
voitto sai ra a Hei
Mutta on myös aivan onnistuneita leik
kauksia, joitten Jälestä syöpä el enää
uudistu. Näitten tapauksien lukua on
valkea m äärätä, kaikessa tapauksessa se
ei par ha lm m Isaakaan sairashuoneissa m e
ne 2e prOs yli. Ja on varmempi lukea
sitä 10 pros. Siis luultavasti kym m e
nestä syöpää sairastavista henkilöstä on
yhdeksän kuolemaan tuomitut. Pääasi
allisesti voi parantaa syöpää, joka on
ruumiin ulkonaisissa kutoelmlssa.
On
myös onnistuneita leikkauksia kohdussa,
m utta vatsan ja ruokasulatuselismlstön
syöpää ei ole m ahdollista parantaa

Paljon onnfstunefmpla tuloksia odote
taan radiumilta, Jo nyt muutamat lää
kärit laskevat aina 50 pros. asti paran
tumisia, mutta kun radiumin käyttäm i
sen keinot tulevat täydellleemmlksi. toi
vovat saada meikein 100 pros. paran
nuksia, Sairashuoneista on tuo kysym ys
siirtynyt yleisöön, sanomalehdissä näkyy
yhä artikkeleita, milloin Ihastuneita, m il
loin kylmempiä, syövän parantamisesta
radiumilla; luennolta pidetään siltä. Venä
jä hommaa 100,000 ruplan m ääräämistä
radiumin ostam ista varten parannustar
koituksin,
Tiedcakademia
valm istaa
suunnitelman radiumin synny Jnpalkkojen
tutkim iseksi Venäjällä. (N yt on aino
astaan tunnettu yksi ainoa rikas syn
ny in pulkka koko m aailm assa: joachlm atal Itävallassa, jolle siis tämän harvinsfsimman metallin monopooli kuuluu),
KadLuml — on painava metalli, Joka
on hajoamiseen menossa, muuttum&lsillaan yksinkertaisem piin aineisiin. H ajotes
saan, radiumin atooml eroittaa kolme La
jia säteitä: 1) alfa-säteet ~ jotka ovat
pienten aineosien virtoja, hellotroplatomla.
ollen yksi radiumin hajoamisen tuloksis
ta; 2) beta-aäteet, sähkövirtoja, jotka
atooml n pieni alkuaine osia; 3) gammaKiUeitii. rf ainelllsla, sam anlaisia kuin ikäsäteet (Röntgenln säteistä).
Alfa-säteet* luultavasti, eivät vaikuta elävään kudokseen; heta-söteet vaikutta
vat, m utta kovin vahingollisesti, aikaan
saavat Ihoon kestäviä, itsepintaisia tuleh
duksia ja haavoja; gam m a-säteet vaikut
tavat myös, m ulta hyvin hyödyllisesti;
terveisiin normaalisiin soluihin ne eivät
vaikuta, m utta hävittävät epänormaalisia.
Niillä siis tulee vaikuttaa.
Mutta kuinka voi erottaa niitä erilleen
v a h in g o llista säteistä? Tämä el ole val
keaa: alfa- Ja betasäteet ovat heikosti
lävistää, ainetta verrattuina g&mma-sätelhln, niitä pidetään siis m etalli levyl
lä (lyijy, hopea tahi platina-levyllä) joit
ten lävitse gam m a-säteet kulkevat aivan
vapaasti. Jos siis. radluml putki ym pä
röidään metall (koteloi la: alfa ja beta-sätet tulevat pidätetyiksi, gam m a-säteet
kulkevat vapaasti läpi Ja tunkeutuvat eli
m istön nisään. Putki (tahi levy. Joka
on peitetty m etalli kotelolla) pannaan
paiseen päälle tahi viedään sen sisään
(leikkaukseen) tahi lasketaan koettImellä
(soturilla) vatsaan, ruokatorven j. n. e.
Niinkuin me Jo huomasimme, ovat gam 
m a-säteet yhdenvertaiset kuin röntgenln-säteet, joita paljon aikaisem m in alet
tiin käyttää m il ke o pissa, pääasiallisesti tut
kim isessa (etsiessä ja poistaessa ruumiis
ta luoteja, laslpalaala y. m.: luunrlkkomlslA Ja nyrjähdyksiä tutkiessa sekä
niiden kiinni kasvam ista; luutautlen tut
kim isessa nyBtyrfttaufen, keuhkotautien,
ruokatorven kapenemisessa y. m.) m utta
myös parantumisen aikeessa. Yhteen a i
kaan oli suuria toiveita röntgenln sfiteitten
parantavasta voim asta, m utta Benjä Ikeen
ovat nämä toiveet paljon laanneet, m utta
tutklmlskelnona ovat röntgenln-säteet sä i
lyttäneet tärkeän merkityksensä.
Mutta radiumin gam m a-säteet eroavat
röntgenln säteistä ehdottom alla pysyvätsyydellään (röntgenln säteltten voima
muuttuu yhä) je pal ton suuremmalla lä
päisevyydellään, Luultavasti ovat toiveet
niistä varmemmat.
Miten radiumin säteet vaikuttavat pa
hanlaatuisiin paiseisiin? Ne vaikuttavat
Ihm eellisesti! Kun vertaa paiseitten ku-

218

SAKEN IX

v&a ennen Ja ra illu m ln käytännön jilfke?n, niin vastentahtoakln hiriiä ajatua,
että täm ä lääke on k a ik k iv a ltia s , v o it
toisa Ja voi kä sittä ä
DvdeHelmln
ja
muitten lääkärien Ihastusta.
Kauhean
suureisiä, vanhentuneesta, koko Joukon ku
doksia anastaneesta paiseesta Jää hyvin
lyhyen ajan
kuluttua ainoastaan Jäi*
kiä; koko Joukko syöpäsoluja on hävinnyt
Ja niitten asem asta on terve kudos,
Ei ole epäilystä siltä, ellä radiumin sä
leet omaavat v a lin ta k y k y y n vaikutuksen
is. o. ne vaikuttavat salralhln soluihin Ja
jä ttä v ä t terveet rauhaani ja h ä vittä vä t
syöpä-solut.
Ja kuitenkin pidämme me laim entu
via artikkeleita radiumista hyödyillä? mplnä kuin ylistäviä. Jo 10— 12 vuotta
sitten alettiin käyttää radionpa syöpä
tautia vastaan, m utta sen käyttäm istä jär
jesty seriiiscstl, suurissa määrissä, on jo
harjoitettu 5— U vuotta, m utta m illaiset
ovat toslalllset tulokset?
Verraten erilaisia selityksiä, heittäen
selviä Hiotteluja, täytyy sanoa, että ra
dium I antaa tähän saakka vielä, aino
astaan vähän enemmän varm oja tu
loksia kuin leikkaus. Todella, radluml parantaa
monessa tapauksessa ul
konaisen syövän Uhon. huulien, kielen
syöpä y, m,) estää taudin uusiutum i
sen, parantaa vanhentuneissakin tapauksissa. Davidson, DJderltsh y. m. Jlmottnvat koko Joukon parannukula, on sellai
siakin, joitten Jälkeen on kulunut 9
vuotta Ilman taudin uusiutumista, se on,
epäilem ättä
täydellinen parantuminen.
Mutta kuitenkin ei ulkonalnenknan syö
pä aina parane, Davidsonin kokemuk
sien mukaan ,, pieni gyflpä*’ pääasiallises
ti paranee, suuret paiseet eivät parane
radiumin vaikutuksesta
Kohdun syövän suhteen voi sanoa, et

tä radiumt, pienen täcssöän paiseen, tekee
leikkauksen m ahdolliseksi niissä tapauk
sissa (vanhan, paljon kudoksia anasta
neen syövän}, kun Ilman sen apua el
voisi tehdä leikkausta, että voisi lieven
tää sairaan tilaa se hidastuttaa taudin
juoksua ja lykkää kuoleman stem m ak
si; mutta täydestä parannuksesta el ole
vielä puhetta.
Vatsan ja ruuan*ulatuscijm.Vtön syö
pää oi voi parantaa radiumilla; siinä
suhteessa voi puhua ainoastaan kokeis
ta, Jotka eivät vielä ole Antaneet m ää
rättyjä tuloksia.
Sellaiset ovat tähänastiset radiumin
käyttäm isen tulokset. Seuraako siltä, et
tei ole tarvis etsiä radlumlkaivoksia ei
kä varustaa sairashuoneita radiumilla?
Tietysti ei. Jääköön radium vaikka helpoltuslääkke* k«|, el helpoituslääke ole
vähäpätöinen l Onko esim, läääkctleteellä perinpohjaista keinoa nystennätautla
vastaan ? Ei, koko nystermätaudin pa
rantaminen
sisältyy he Ipo Uu s lääkkeen
<oalllatllvin) järjestelm ään, m utta tämä
Järjestelmä on vähentänyt nysterm ätaudln kuolevaisuuden Lännessä kahdenker
taisesta sen kautta on nyetermAtauti kuo
lemaa tuottavasta taudista muuttunut sa i
raudeksi, jolla eletään kym m eniä vuosia,
Rad lumi parantaa syövän monessa ta
pauksessa; monesti se tekee lelkkauslöäkityksen mahdolliseksi,
Paitsi sitä,
se tekee hyödyllisen vaikutuksen m onis
sa. muissa taudeissa <jalkalelnlssä, silm ä
taudissa y, m.) se riittää kyllä, että k alk 
ki toimet, Jotka voivat tehdä sen huo
keammaksi Ja enemmän mahdolliseksi
käytettäväksi sairaiden hyödyksi, suositet
taisiin, Mutta älköön yleisö luulko sitä
kaikkivaltiaaksi keinoksi, joka aina voi
parantaa syövän.

