
CONCEPTS I)E LA TENA1OPENETIACV) (UTA1'IE:h1IIA)

I LA SEVA ACCIO FISIOLOGICA

pel Dr . U. CIRERA SALSE

Un fet de gran ressonancia es va desenrotllar a Paris on

1910 en inaugue•ar-se la seccio d'electroterapia del tercer Con-

gres International do Fisioterapia. Nagelschmidt, de Berlin,

tonia una ponencia sobre termopenetracio o diatermia i si be

va reconeixer que els principis fonamentals es devien a d'Ar-

sonval que va esser (junt amb Ea Tesla) l'inventor i adernes el

introductor de les torrents d'alta fregiiencia a la medicina; va

pretendre que la diatermia era una modalitat nova do les co-

rrents d'alta fregiiencia i no solament aixo, sing que pretengue

passar a la diatermia tot So que d'ntil trobem a I'alta fregiien-

cia. I coin a consegiiencia no adrnetre altra accio util que la

produida per la calor desenrotllada.
Varen combatre aquestes afirmacions Doyen, Oudin. Ber-

gonie i el mateix D'Arsonval, qui aporth arguments solids per

a provar quo la termopenetracio o diatermia no era deguda it
Nagelschmidt, ni era nova, ja quo ell on 1896 valent-se d'elec-
trodes mullats havia tractat a dos diabetics i a un gras, fent-los
passar una torrent de 500 m. a. de les mans als peas, amb bon
resultat, valent-se de Ia derivacio del petit solenoide igual quo
es fa avui per la diatermia. I si bd Nagelschmidt no va con-

fessar d'una manors clara la seva. equivocaeio, va convenir en

que hi tenia alguna accio la diatermia, ultra do la calorifica, ja

que font passar un parell Whores una torrent d'alta fregiiencia
per no vi, el podia envellir coin si haguessin passat tres anys.
Aquesta discussio va pendre un cert caraetor iuternacional, si
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be es va conservar sempre dins una perfecta correccio cientiH-
ca. De tal manera que el IV Congres que es va celebrar a Ber-
lin va encarregar una conferencia a d'Arsonval, que va escollir
el tetna: ^Algunes antigues experiencies sobre corrents d'alta
fregiiencia- dedicant-li una solemne sessio on se'l va ovacionar
donant plena satisfaccio respecte a ('incident Nagelsclimidt a
Paris. En aquesta conferencia no va for mes que repetir go que
havia dit a Paris.

Queda per consegiient ben sentat que la diatermia o ter-

mopenetracio no es mes quo una de les modalit its d'alta fre-

quencia descoberta i posada ja en practica per d'Arsonval ja fa

molts anys i queda compresa dins de la D'Arsonvalitzacio.

I coin obren los aplicacions de termopenetracio?

No perdem de vista que es tracta de torrents d'alta fre-

giiencia; que per la seva quantitat empleada. produeix efectes

termics manifestos; que el conductor es un electrolit i que per

consegiient es ionica la conduccio de les torrents de termope-

netracio, i que si no donen Iloc a efectes quimics manifestos, tss

perque ses rapidissimes alternatives sol•liciten els ions on sen-

tits oposats amb grandisinia rapidesa i en aixo consisteix pre-

cisament la conduccio pel nostre organisme. I no dubto que

podria afegir-se que els col•loides amb les seves carregues elec-

triques corresponents, sol•licitades alternativament el mateix

que ols ions, ban de contribuir tambe a la conduccio, i el fet de

la conduccio no es pot separar del do la resistencia que es la

productora de la calor. Do manera que la calor alli produida no

es mes que el producte d'un mecanisme intern de finissims

elements, dels que estan impregnats tots els nostres teixits i

humors. I tota aquesta maraveilosa accio li pods esser indil'e-

rent en sa actuacio biologica en els elements encarregats do

ses mutations mes intimes, coin son els ions i els col•loides?

Mes aixo as una teoria; peri coin es teoria ben fundada, no

ho perdem de vista en indagar en la practica els efectes que

pogueni comprovar, que sens dubte seran principalment els de

]a calor, essent-nos mes diftcil aquilatar els efectes fntims cau-

sants de sa produccio.

Excusat es consignar quo tractant se de corrents d'alta fre-

giiencia, cap accio d'excitabilitat produeixen sobre els nervis,

siguin sensitius o motors, ui tampoc obren sobre la fibra mus-

cular excitant ]a contraccio.
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En els casos de termopenetracio mes o menys generalitza-
da es percebeix una sensacio do valor general suau quo pot
augmentar fins a fer-se molesta; no obstant, aquesta moli,stia
es to mes o menys perceptible quan la temperatura ambient es
elevada, i ha do servir sempre de guia en aquestes aplicacions
que mai hen d'esser penoses.

La temperatura general del cos es pot elevar en 1° o 2" i

mes. El poll s'aecelera, aixi com la respiracio, augmenta la

transpiracio i descendeix la tensio arterial. Tan el pols corn la

respiracio tornen promptament al seu ritme. La sensacio do

ealor interna agradable persisteix per algun temps. Coin aques-

ta hipertt'rnlia es den a una produccio fisica on els mateixos

elements cel•lulars, no indica major activitat quinlica, no es den

a cap combustio i aixi din llorgonie i Rechou que disminueix

els canvis rospiratoris. Disminueix tambe la secrecio uriniiria i

el pes del subjects demostrant la combustio do les grasses.

Aqui es nota una contradiccio. No podria esser efecte, la dis-

minucio del pes, de l'augment do la transpiracio? Coln pot de-

mosti ar augment de combustio de grasses si disminueixen els

canvis respiratoris?

Ja hem vist on les aplicacions generals de Bergonie quo
l'organisme es lucre directament d'aquesta elevacio de tempo-
ratura com reaccio d'estalvi. I aixi den esser; no es mes que no
cas particular do defense interna contra 1'exces de calor interna
artificialment produida.

El Dr. Ernest Boucayrol havia pensat, amb l'elevaci.o gene-
ral de temperatura del cos, anar en busca de certs microbis
que in i'ilro no resistoixon <3'.1°, mes els resultats no sigueren fe-
liQ.os a pesar do disposar (Fun aparell especial molt potent.

Adhuc essent molt interessauts els efectes generals d'aques-
tes torrents, ho son encara mes els locals els quals a tantes apli-
cacions practiques ens conduoixen, podent estendre's a totes en
les quo la valor esta indicada. I de cap nianora voldria es po-
gues interpreter quo amb aixo dono assentiment a la frase
usada per alguns autors quo la termopenetracio es termotera-
pia. No, la termopenetracio es electroterapia.

L'augment de calor local produeix gran aflui^ncia de sang
quo es canvia amb rapidesa, i aquest augment, aquesta hiper-
h elnia active proporciona un plasma intercellular, podriem dir,
constantment refrescat on ses defenses; augineita l'activitat do
la reabsorci.o dels exudats, i cousegiientment es produeix nut
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augment en les actions qufmiques i biologiques quo afavoreixen

la millor nutricio dels teixits.

L'augment do calor es analgesic i amb 1'augmeut de circu-

lacio i la reabsorcio dels exudats es resol, desapareixen en-

gruixinients hiperplitsics que caracteritzen tantes inflamacions.

Accio tambe provada pels resultats obtinguts en ginecologia

per Recasens, Calatayud, Poblacion i altres; per Navarro Cano-

vas en les orquiepididimitis i molts altres, que hens tingut I'oca-

sio d'observar-los en infinitat de processos.

D'Arsonval i Perin comprovaren l'atenuacio dels cultius mi-

cobrians f Laqueur els hi atribueix, amb altres, una aecio mi-

crobicida; al quo diu nostre Recasens, i tree es queda on un

punt mig, que no precisa l'accio bactericida, Basta quo sigui mes

sensible a la seva aecio el microbi que les cel•lules que el rode-

gen. Tambe D'Arsonval ha comprovat que sota I'accio d'aques-

tes torrents hi ha canvi de forma i augment de volum on les
micelles col•loidals, aixi com Rosenthal ha demostrat que aques-
tes torrents produoixen anirlogues reactions qufmiquos a les
que donen origen les enzimes.

Devem consignar un fet interessantissim descobert per Lat-
tler (citat per Best, de Dresde) on els seas estudis comparatius

sobre 1'acci6 obtinguda en oftalmologia amb la calor simplement

o alnb la termopeuetracio. Despres d'aquesta- diu -hi ha aug-
ment d'albumina en l'liumor aquos do la cambra anterior de full
(de 1140 a 1 per cent) i crida l'atenefo sobre la presencia d'anti-
cossos en la mateixa. Estudiat aquest fenomen, resulta quo les
compreses calentes aplicades a I'ull del conill a 55° durant mitja
hora, donen un augment d'albutnina de 1'40 per cent fins 1'10 i
1'2 per cent; mentre que, aplicant la term open etracio un quart
d'hora, augnlenta el nombre d'anticossos en grau tal, que arriba
quasi a igualar als de ]a sang.

Amb els fets apuntats, tree podem afirmar que ]a termope-
netracio obra no sots per la calor, sing tambe corn tal corrent
electrica, la qual cosa esta d'acord amb la teoria.

L'efecte analgesic, quo com os conegut do tots, el produeix

la calor, bonament se l'asigna corn a consecutiu a 1'efecto termic.

No dubto quo aixi es, pero juntament el produeix l'accfo directa

electrica; aquest finfssim vibrar de ions i col•loides, no podria

produir aquosta aecio? I die quo ('analgesia la produeix l'accfo

electrica, perque no poques vegades couseguim aquest bene-

lici aixi que la corrent comensa i quau els efectes termics son
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poc manifestos, i adelnes, es beneflci quo obtenitn en quasi tota
classe de processos flogistics localitzats i tau mes com mes esta
el proces a l'abast dels electrodes, auib tota classe de torrents
usades en electroterapia, sense exceptuar les altres modalitats
d'alta frequencia, si concorda sa indicacio amb el proces, la dosi

i la forma d'aplicacio. I no liavia do faltar a la regla una moda-
litat tan privilegiada de torrent electrica com la terniopene-
traeio.


