
Nou mctode electroterapic per medi de

condcnsador

pel Dr . G. ESTRANY, de Barcelona

La present comunicacio es una sintessi dels estudis re;ilitzats
per mi, que foren presentats al V Congres International d'Elec-
trologia i Radiologia nti'diques, col•lebrat a Barcelona fa prop de
tros anus, ostudi quo tenfa per obgecte I'exploracio electrica dels
muscles i dels uervis, valguent-se do in descarrega de conden-
sadors.

I ja que parlo d'aquell Congres, permoteu-me que, do pas, el

relacioni and) I'actual, puig se d6na fit circumstancia que a mi

nt'ompla d'intinla satisl'acei6 i d'orgull it l'llora, de v-eure glori-

licada i enaltida la parla que s'emporta totes les afeeci6ns del

meu esperit, precisament en aquest floc mateix out, contra mi,

en aquella ocasio, s'aixeca in you irada de la tirantca intoleran

cia, perquo per primer, volta jo donava un floc d'honor a l'idio-

nta catalu ('11 un concurs cient'fic ntmtdial. Ells temps cantbien;

el mon cantina; Ia constancia on el volguer s'imposa i es unit

for( t immensa que transvalsa la realitat. Per aix6 avui la nostra

veil ressona en aquest floc com un cantic glori6s d'al•leluia que

fit ostremlr do golg it los nostros animes.

Com deia, doves, en (lit Congres d'Electrologia s'acorda prac-
ticar investigations sobro 1'empleu dels condensadors corn a
medi diagnostic de les lesions musculars i nervioses, on busca
d'un medi quo permotos trovar xifres quo mesuressin exacta-
ment 1'excitabilitat electrica d'aquests organs, procurant des-
cartar tot lo possible (,Is diferonts coeticients d'erro quo amb
els metodes usuals d'oxp1oraci6, tan si ©s amb la torrent gal-
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vitnica, com si es amb la faradica , fan que ' ls resultats obtinguts
per diforents exploradors i valent-so d'instrumental diferent,
no tinguir absolutament res de comparables.

Aquest 6s l'obgectiu que'ns proposarem it l'instituir tin pre-
nii per it tin concurs d'aparells destiuats a 1'exploraci6 diagnus-
tica i al uonronar una Comissio d'invostigacions composta dels
Srs. Oudin, Dounter. Cluzct i el quo vos parla.

Jo, per la meva part, vaig for construir, per la Casa lteiniger,
un aparell que podrou veure en l'instalacio quo aquests senyors
oxiboixen i que fou presentat al Congr6s d'Electrologia do
I'raga, al costat d'un altre de la casa (iaiffe, inspirat, sens dupte,
en el meu esquenta, que'Is fou euviat pel I)r. l)oumer.

Yer6 aquest ntetode d'exploracio, del qual dnicament haig
de dir quo en I'aetualitat no ofereix encara cap valor dofiuitiu
i exigeix majors estudis i perfoccionaruents, a Ii de deslliurar-
nos de certs coeficients d'erro que encara persisteixen, no 6s
m6s que'l ntetode terapeutic proposat fit uns 8 anys pel Dr. Za-
nietowski i al quill no s'ha coneedit tota l'i in portal] via que's
mereix. En una conferencia donada a la Academia i Laboratori
de Ciencies ntediques, imnrediatament despr6s del V Congr6s
d'Electrologia, qua ii encara la casa Reiniger tenia aquost aparell
en construcciO, vaig remarcar les esperances quo jo tenia posa-
des on la seva utilitat corn a medi terapeutic, fent al I)r. Zanio-
towski la deguda justicia.

Avui quo'! porto detingudament estudiat, ltaig de manifes-
tar-vos el meu entusiasme, sense cap mena do reserves, i el crec
destinat it Bans exits.

No far6 rubs quo posar devant dels vostres ulls algunes fites
sobro'ls principis cientifics d'aquest metodo terapeutic i un re
sure dels sous efectes i do !es seves ventatges.

L'aparell esta format essencialnrent per un reductor de po-
tencial, o sigui, dos reostatats rnoutats mutu;unent oil dorivacio
quo permeten auntoutar per petites fractions de volt el poten-
cial de In torrent utilitzada; tin jot de condonsadors de 0'01, 0'l,
1 i 10 microfarads. amb el conmutador Ilur consogiient; una do-
ble clau do Morse, quo's unit de les seves posici6ns envia la
current it la carrega dels condensadors, i en I'altra posicio posa
an aquests condensadors en relacio amb les bornes i'ls des-
carrega it travers del malalt. Pero, adem6s de in clau de Morse,
quo's maneja a ma, exigida per les necessitats do 1'exploraci6
diaguustica, porta l'aparell unes conexions amb un conmutador
rotatori do Zanietowski, montat sobre I'arbro d'ua motor elec-
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tric, a i'obgecto de for automatic i r,,ipit el jot de carrega i des-

earrega del condensador. Amb el mateix fl diagin stir, porta

l'aparoll una rosisteueia de 10(X) oluns, intercalable en el circuit

del malalt, rosistencia quo's podria molt be suprimir si unica-

mout so volguos emploar terapeuticament I'aparell, com tanrbo

podria en aquest cas suprimir-se algtms condensadors, deixant

els do capacitat m6s forta i, millor encara, pos;urt-ne tin de ca.

pacitat m6s alto, porque sempre es mes convenient I'empleu

d'una onergia condensada on una gran capacitat que deguda

a un fort voltatge.

L'onorgia de la contraccio obtingada per un muscle baix

I'aecio do la doscarrega d'un condensador es proporcional it la

carroga elooctrica o sigui quantitat de fluid niagatzemat i a la

tensio d'aquest fluid, i com que la quantitat es igual at producto

do Ia capacitat del condensador per dita tensio, resulta quo,

l'enorgia dosplegada pel muscle os proporcional It Ia capacitat

i at quadrat de la tensio.

Pori), aqui ens trovem anmb un enigma corn es la uaturalosa

intima clo les torrents nervieses centripotos quo'ns es comple-

tanrent desconoguda i amb of let positiu de que los roaccions

sensorials, tan do la sensibilitat de Ia pell cone dels muscles i

tendons, semblon mes aviat dependentes del valor dot petencial

que no do I'onergia total olectrica emploiada. I aixis resulta que,

empleant fortes capacitats i baixos voltatges, podeni suprinmir

absolutament tota roaccio dolorosa i, on cambi, arrival- a una

accio potentissinia sobre'Is mecanismes motors.

Aix(-) os to quo vos havia de comunicar: per modi do Its des-

carre.gues dels condensadors, utilitzant el conmutador turn:urt

de Zanietowski i un reofor humid, montat sobre manec intorrup-

tor per it aplicar les dosearrogues anmb periodes de duracio va-

riable, on els punts motors, s'ohtenen contractions frrqucs i

energiquos, souse desportar Ia mes insignificant uulestia, apa-

reixent la contraccio fins en casos de presentar-so ja for(:a

avencada la It. I)., puig ja es cosy sapiguda que'n aquests casos

I'excitabilitat per les descarregues dels condensadors es Ia que

tarda utos on desapareixer, persistint encara on els ncrvis i on

els muscles quan ja no existeix la faradica i quau los interrup-

tions gal van igties apones donee una insignificant contraccio.

La maraca do roaccio dolorosa es una grossa ventatja d'aquest

metodo olectroterapic, sobre tot per a les aplicactons efectua-

dos en los poliomielitis anteriors agudes de la mainada, del ma-
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teix modo en la paritlissi facial i en in paresia dels musculs del
abd6nien.

Si, en camhi, ens trovessim en el cas d'entplear I'aparell,
anmb I'obgecte de despertar Ia sensibilitat adormida d'alguna
regi6, hauricm do recorrer a 1'empleu (Pun condensador do
feble capacitat i forQar el voltatge sins a tin grail convenient i
en tal cas en Hoe d'un reufor actiu de 2 o 3 centimetres he diit-
metre, tou i mullat, upbeat sobre'l Iloc malalt. utilitzariem un
re6for metulic on foram de both o de pinzell, anti) to qual lo-
grariem una contraeci6 molt reduida en els musculs subjaeents
i una forta acci6 excitant sobre la pelf goe's manifesta per cui-
sor, eritenia i fins ffictenitzaci6, si el reofor se deixa permanent
sobre uu mateix lloc.

Es, doves, a guest, un metode terapeutic susceptible d'apli-
caci6ns importantissint i que jo vos reconiano anrb moltissim
interns i jo estaria m6lt satisfet, si per virtut de la meva reco-
manaei6, marques I'aetuat Congres el monient de la va defi-
nitiV-;t integraci6 en la practica electroterupica, per a to qual
present, merits ben merescuts.


