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Del mateix mode que ols progressos de la Patologia i el do-

mini do la operatoria han anat apoderant-se de gran part d'en-

titats morboses qual tractament ha passat a dsser principalment

operatori, aixi mateix la Cirurgia a mida que ]a terapeutica fisi-

ca ha progressat, ha tingut en determinats cases, de deixar-li

a aquesta ]a tasca d'acomplir el que a aquella estava exclusi-

vament encomanat, per dsser do mds senzilla aplicacio ] obte-

nir-se els mateixos efectes. Aixi ha succeit per exemple, en els

fibromionies uterins, en certes afeccions inflamatOries dels ane-

xes, en els neoplaslnes benignes vesicals, etc., etc.
D'apuests doncs ens proposem parlar-ne, desenrotllant el

concepte que acabem d'emetre.
En dpoca no Ilunyana, quan l'endoscopia no es coneixia o

es coneixia poe, la Clinica havia do for el diagnostic valent-se

solament dels simptomes classics, que justament en els tumors

benignes tenen un tal caracter que permeten quasi bd assegu-

rar una neoplasia benigna. Pero hi ha vegades que el diagnos-

tic no es presenta do mode tan caracteristic i sols 1'endosc6pia

pot donar el segell de seguretat. En aquella epoca, no es podia

pensar mds quo en la intervencio cruonta, servint aquesta qual-

ques vegades com a exploradora.
L'endoscopia obri un nou camp d'accio per co que a ]a tera-

peutica es referia i tan prompte nascuda es va pensar en la pos-

sibilitat d'aprolitar-la per al tractament dell tumors vesicals.

Aixi veiem a Nitze imaginar les nausea fredes i les galvaniques,
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a Prutner, Buerguer, Casper, etc. utilitzar diferents artiib isins -

trnnrentals i conseguir en molts casos resultats d'importimcia.

La relativa complicacio teenica i la limitacio do la seva utilitat,

is estat causa de que el seu us no s'hagi generalitzat i es per

aixo que malgrat cis seas esforgos, la cirurgia crueuta cont.inua-

va dominant principalment el tractamout do les neoplasies be-

nignes do la bufeta urinaria.

Beer, de New-York. imagina l'us (leis efectes diatermics de

les corrents d'alta fregiiencia, per produir electro-coagulations

linritades i essent els sous resultats molt encoratjadors de des

del principi de I'esmentat Iis, s'emprenguo a estudiar-so serio-

sament i a perfeccionar-se arrihant als resultats que avui deuen

qualificar-se d'afalagadors. A In interveneio crueuta so Ii oposa

el mos serios competidor que fins Ilavors se li havia presentat.

TPOI I 1)E L'ELLCTR000AGuLACI6 '

Les corrents d'alta fregiiencia es produeixe-n quan es des-

carrega hruscanrent per niitja d'una centella un condensador en

un circuit de resistencia debil, dotat d'una certa capacitat i d'un

cert self. (Courtade).

Les corrents d'alta fregiiencia tenon entre altres caracteris-

tiques la de produir una elevacio de temperatura quan atraves-

sen l'organisme, elevacio que es fa sentir on tot el segment corn-

pres entre els poll, es a dir que tots els anlpers o fractions dels

mateixos, absorbits, sofreixon una transfornracio calorifica.

Cn conill col-locat entre dues plaques pot osser completa-

ment cuit. No es produeixen pas efectes olectrolitics, sin() sim-

plement efectes calorifics. (Courtade).

Aquest fenomen es coneix baix el now de diati^rmia i el

segment sotno s a aquesta acci,) to in forma determinada pels

pots. Es a dir: si aquests tenon la forma quadrangular, el seg-

ment sera prismatic quadrangular; si circulars ser' cilindric, i si

l'un es quadrangular i I'altro de petita superficie, sera pira-

rnida I.

Quan un dels pols, to una gran suporficie i l'altro es, com

acabern de dir, puntiformo, els efectes diaternlics tindran la ea-

racteristica do que at nivell del poi petit es produira el maxi-

mum do temperatura i I'acciO sobro els teixits sera de coagula-

cio nlos o monys intensa this a In carbonitzacio si tanta es la

temperatura on arriba en el cas do que la quantitat de co-
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rrent sigui molt elevada proporcionalnleut a la unitat do super-
ficie del pol.

I's sabut que quan les cel•lules animals arriben als vol-
tants de 610 el contingut cellular comdnQa a enterbolir-se i la
coagulacio es fa completa als 72° o 730. La major part de les
substaucies proteiques son, din Courtade , coagulades per la calor
de 53° a 100° segons la substhncia . El fenomen do coagulacio es
un fenomen de preeipitacio am]) canvi d'estat dols cossos que
els fa incapaQos per redisoldro ' s novament.

En el cas de que tractem la coagulacio font-se al nivell del
pol petit ( pol d'aplicacio sobre la ueopl 'asia), deixa entre el punt
coagulat i ols teixits sans una zona de transicio on la qual els
eapil•lars son trombosats i no exposa, per tart, a les liemorrit-
gies que es poden produir quan la destrnccio es fa per carbo-
nitzacio corn passa en la cauteritzacio, car flavors entre el teixit
destruit, i el sii no hi ha transicio do cap mesa, i en eliminar-se
Pescara deixa una superficie cruenta quo oxposa, com diem, a
les hemorragies, essent ademes menys regulable la destruccio
dels teixits neoplasics.

La zona a la qual alcanca la coagulacio esta en rao directa
de la quantitat d'electrieitat , de mode que la por de, passer de
torts limits que puguin exposar a la paret vesical quail operetn
en el pedicle dels tumors o sobre la inassa mateixa si son sessils,
no s'ha de tenir en compte si no es passer de 250 a 300 mil
antpors, car encara que la mucosa sigui destruida no passa de la
capa profutnda de la suhnincosa i per ultra Banda l'activa corrent
circulatbria que es produeix refrigera els teixits i impedoix
l'extensio de la coagulacio . De mode que quedant-se entre els
limits de 200 a 3511 m. a. diuen els autors , el perill de perforcacio
vesical no existeix.

Amb els grans aparells do diatermia , de gran tensio, podem
for perfectament electrocoagulacions , pero In ha necessitat de
disposar d ' un ntil•liamperimetre exacte per a no rebassar lesfrac-
cions esmentades, i si es to en compto que aquestes grosses ins-
tal•lacions son economicament mes carregoses , es compeodrh
1'interes quo hi ha de poder disposar d'aparells que tot i donant
els efectes diatermics necessaris, no exigeixen tanta cura, no
tinguin tarts perills i siguin ntonys costosos , podent-se ' l mane-
jar l'operador tot sol , sense que un ajudant hagi de cuidar del
reglatge de l'amperinletre.

Ja fa molt temps que el constructors alomanys havien posat
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on mans dels urolegs un excel lent petit aparell do diatermia,

suflcient per a totes les fines i limitades electrocoagulacions quo

en Urologia po,len haver-se de fer. Aquest aparell permetia

graduations d'amperatge que no passessin do :150 a 400 rn. a. i

per tart coniplia la condicio de que abans n'havenl fet esment

respecte del perill per la paret vesical.

El maneig d'aquests petits aparells es molt senzill i :do-

nada la necessitat d'utilitzar al mateix temps el cistoscop aques-

ta condicio la creiem molt apreciable.

En la impossibulitat de poder obtenir aquests senzills apa-

rolls a causa de Is guerra mundial, i no produint-ne tampoc

els constructors francesos de nom (la casa Gaiffe de Paris aixi

ens ho va manifestar) vilren7 tenir la satisfaccio do veure

plerts els nostres desitjos i els d'algun company, merces a la

bona voluntat d'una casa bareelonina de constructions electro-

mediques. qual direccio tecnica posi mans a l'obra i despres

d'alguns assaigs en els quo vitrem col•laborar un xic, cousegui-

rem I'objecte desitjat. Abatis d'aplicar-lo on els malalts hear fet

proves de coagulacio en diferents teixits d'aninlals i ens bem

convencut de que podienl for coagulacions tan petites i limita-

des com desitg^ssim. Hem estudiat of mode d'obtenir el ntil•li-

arnperatge per les coagulations vesicals i fent funcionar

solament un explosor no es passon de 500 in. a. Do manera que

dades aquestes bones conditions, empleat en els nna-

lalts, i fins ara portem amb ell coagolat per coulplert un pa-

pilonia i quasi coagulat un altre (aquest do la senyora d'un

company nostre).

Rent fet afegir a ('aparell un interruptor do pedal i d'aquest

mode podem treballar completament sols, Sens necessitat de

cap ajudant, i con) que permet utilitzar taut corrent continua

com alterna podem aixi mateix fer-ne us tart en el nostro gabi-

net corn a domicili, encara quo la corrent no sigui la nlateixa.

Si el voltatgo es superior portem un reostat.

INmICACIONS DE L'EI.ECTROC )AGULACIO EN ELS TUMORS

1)E LA nl'FETA

L'electrocoagulacio es un procediment mes lent quo la in-

tervencio operatoria, Pero creienl que sew pro que les condi-

tions do Is bufeta permetin una bona cistoscupia pot ©sser

utilitzada. La veritable indicaciO es troba en els tumors be-
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nignes car on els malignes no conseguirIem absolutament res

mes que en casos d'homaturies repetides calmar aquestes si la

bufeta ens tolera el cistoscop i I'hemorragia no ens impedeix

veure el que fem. Demos ha publicat algun cas en que Ii va

prestar bon servei. No l'hem empleat en aquest respecte.

Els papilomes petits i de volum mitjit, poden de tal mode

esser destructs completament amb poques sessions que ente-

nem quo abans que tot es deu proposar al malalt I'us d'aital

mitjit terapeutic, car se Ii poden estalviar els riscos d'una inter

vencio cruenta, que sempre comporten els d'una anestesia i un

traumatisme.

Si el papiloma es multiple i sobre tot si es troben petits

papilomes que son ben visibles a ]a cistoscopia, pero no son

fi eils d'apreciar amb la bufeta oberta, flavors l'electrocoagula-

cio to superioritat sobre I'ablaeio quirdrgica, car podem des-
truir-los un per tin i amb 1'aparell do diatermia que presentem,

sense exposicio de cap mena per sessils que siguin.

Per altre costat of malalt operat no queda pas a fabric

d'una recidiva o d'una nova produccio papil•lomatosa i a part

de que no es c6nodo operar una bufeta ja intervinguda, el

malalt que suporta una intervencio quirurgica quan es necessa-

ria, accepta naturalment de menys bon grat el tornar a passar

of calvari d'una segona intervencio, i per tan I'eleetrocoagula-

cio resol el problema bell a la seva satisfaccio i a la de 1'espe-

cialista que 1'ha de tractar. A proposit recordem el cas d'un

malalt do nacionalitat romanesa operat per eu Kumniell, d'Ilam-

burg, que vitrenl veure a Paris, que of cap de tres antis torna a

tenir ltematuries. Trobunt-se aleshores a Paris, va preseiitar-se

a la consulta do Necker, on se'l va cistoscopitzar reconeixent

una serio de petits papilomes al voltatit do I'antic papiloma.

Aquest malalt no hauria pas acceptat una nova intervencio, ni el

cas es prestava per aquella multiplicitat i petitesa. El Dr. Le-

(Tueu va ordonar que es fes 1'electro-coagulaci6 i el nostre amic

I)r. Maldonado eucarregat do la seccio d'endoscopia (1917) ens

va invitar a for una sessio of malalt.

Aquest cas, i altres similars que es poden trobar, demostra

a les Glares la superioritat de l'olectrocoagulacio sobre la talla

quo no hauria segurament pogut conseguir res, o tot lo mes

eauteritzar els mes grossos exposant-se a deixar los petites pro-

duccions i amb aixo les hematuries i als altres simptomes con-

tinuar.
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Ili ha nlalaits que no estan pas en conditions d'esser ope-
rats pel seu estat general o alguna que altra contraindicacio
organica, o be l'operacio hauria d'esser laboriosa (obesos, per
exemple). Aixi es de gran interes poder ovitar els perilis d'una
intorvencio quirurgica als veils amb tares o als tarats de tota
mesa (mefropatics. miocarditics, arterio-esclerosos, etc., etc.), i
en el quals les helnaturies son altalnent perjudicials. En aquests
casos doncs, l'electrocoagulacio no els exposa a ros i la interven-
cio a tot.

No on volem pas for una panacea del metode, perque in
medic viii us. Vol aixu dir que bent d'osser oportuuistes i saber
que disposem d'un mitja excellent per emplear-lo sempre quo
es pugui o quan no es pugui o no es degui, recorrer als mit-
jans nles expeditius de In. intervoncio quirurgica.

Els grossos tumors, molt hemorragics, no hi ha mes remei

que operar-los per la lentitud do I'electrocoagulaeio encara quo

es fragmenti amb la pima d'Hegintweif, car Ilavors interessa

deslliurar aviat el malalt del porill do les hematOries intenses i

repetides. Igualment, quan el malaltens imposi el dosombarassar-

so rapidalnent do In neoplasia i no vulgni tenir in paciencia que

exigeix I'electrocoagulacio, amb la qual no poden for-so ses-

sions mes que cada 15 (lies.

Com es you no ens entretenim en parlar del nletode do

Heitz-Boyer i Cotenot car aquests utilitzen Yalta fregih'ncia peru

empleen altes tensions i produint no solament coagulacio m©s
disrupcio del tumor per explosio del mateix sota el xoc de in
contella. Justament el nostre objects en presentar-vos l'aparell

present ©s demostrar in utilitat i seguretat de Yalta fregiiencia

amb tonsio petita, exempta per to tart de perilis quan es ma-

neja be.
Coln diem abans, amb aquest aparell portem des do fa tres

mosos coagulat un papiloma del tamany d'una avellana, en un

nlala!t que ja havia estat tallat foia un any i torus a tenir henlu-

turies. I una malalta vella, obesa, delicada, esposa d'un company,

que feia temps tenia helnaturies i quo amb tres sessions hem

redact el tumor a In J.a part (tenia el tamany d'una non) i les

hematuries han desaparegut.

Per esser un nletode serios i util i per haver conseguit in

seva simplificacio club aparell construct a Is rostra terra es per

aixu que ens hem atrevit a Inolestar la vostra ateucie.
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Discussio : Dr. Serralluch.

L'electrocoagulacio en les neoplasies vesicals ds nil Initja

excellent quan no s6n molt liemorragiques i permeten obtenir

un medi vesical transparent que deixa veure of tumor en tot

el sell aspecte i localitzaci6.

La destruccio de la neoplasia ds fa comodament i en varies

sessions, veient - se desapareixer of tumor per sa propia necrosi.

L'havem aplicat en els tumors pediculats i en les recidives

• dels malalts ja operats.

Els primers, si son benignes , es curen per no recidivar i els

sogons retarders 1'evoluci6, pero arriba un moment quo la des-

trucci6 de la neoplasia agreuja la toxi^mia i flavors es fa perju-

dicial.
A I'aparell presontat , donada I ' experiencia que tenim des-

.prds de 8 anys d'experiencia diatermica, hi fa falta un amperf-

.metre, perque I'aparell no dona sempre el mateix rendimeut.

Discussio : Dr. Ban a-inra.

Tenint una Varga experiencia sobre aquest tractament, em

permetrd for les segdents observations:

l.a El tractament 6s d'eficacia en la majoria dels tumors

vesicals.

2.a E! millor electrode vesical es el puntiforme de Beer.

3.° Dou desplat;ar se sovint l ' electrode exterior d'ampla

superficie.

Recl iflcacid : Dr. Cottahal.

Merces corals als Doctors quo han honrat la nleva modesta

comunicaci6 fent les considerations quo han jutjat pertinents;

coerces per mi i merces pets esforcats constructors que, amb zel
encoratjador , han portat a la practica les moves indications, i

desitjos de tenir un aparell construct a ]a nostra terra , senzill, a
bon preu i do segura aplicaei6.

Contestard at Dr. SerraIlach quo fins ara of reudiment do

mil•liatnperatge de l'aparell ha estat constant i porta ja 4 mesos

de constant ns.

En tot cas, es resoldria ]a seguretat que denlana amb una
comprovacUi periodica.

Amb of I)r. Bartrina estem coilformes , i respecte del fit den
Beer o d'en Leguen , els creieut tots dos igualment dtils.

No el trot aplicable en la hipertrofla de la prostata, car ntds
intonsa ds l'accio del Bottini o el tallaut galvanic d'en Freun-
denberg i no ha tingut exit.


