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ELECTROCOAGILACIO

Entenem per aplicacions quirurgiques aquelles que s'usen

.amb sin fi destructiu, aplicacio a la que so li ha dat el nom
d'electrocoagulacio.

L'electrocoagulacio no ds mds que sin cas de ]'aplicacio de

les propietats teriniques do les corrents d'alta fregiiencia desco-

bertes per Arsonval. Va ser posada on In priletica quirurgica per

Doyen a Franca; Zeyuk i V. Preysz a Austria-Hougria, i Na-

gelschmidt a Alemanya, seguint-los d'aprop Calatayud i altres a

Espanya. Sabut ds que es tracta d'un mitja de destruccio ter-

mica dell teixits, per la calor que en el seu si mateix es desen-

rotlla. La densitat de ]a torrent en el Iloc que tractem de des-

truir. ha (lesser gran, perque amb rapidesa consegueixi una

temperatura elevada quo impossibiliti la vida dels teixits als

quals s'apliqui. La disposicio generadora de la termupenetracio

en reboria quasi se tracta d'usos quirdrgics. La seva tucuica

cousisteix en una anipla placa quo pot ser la mateixa

taula operatoria conectada a uu dels pols (to la torrent, conec-

tant l'altre pol a l'iustrument operatori. Aquest instrument,

pla, olivar o cilindric, segons els casos, crec po iria modificar-se

amb aventatgo fent-lo punxagut, o alub varies puutes subjectes

a un disc quaii se deu obrar rues en profunditat que en extensio

o tallant en cents casos.

Forest, en hoc del disc, es servi d'una agulla que, Inanejada

com a bisturi, extirpava els neoplasmes.
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Abel es servf en algunes aplicacions do dos petits discos,

comunicant un poi a cada disc, a l'objecte de limitar I'acci&

destructiva.

I mos Lard, on una nota presentada a la Reial Academia do Medi-

cina de Barcelona, em vaig proposar erigir en nletode el proce-

diment dipolar coil mitja senzill i eflea(^ d'intervencib, que tan

be es presta per petites destructions en regions delicades. Els

electrodes empleats poden ser molt variats, nloltes vegades dues

agulles; altres. petita placa i agulla; altres, una sonda acanalada

i un bisturi do fully estreta, etc., etc. Mentre no es construeixi

material colnode per aquestes operations, pot un servir-se de

i instrument quirurgic torrent, el quaff es comunica amb el fil

conductor, all ant amb tub de goma el manes, o bastara aga-

far-lo amb guants o dits do goma, i en son defecte, pot servir

una conlpresa seta alnb la que s'embolica el manes do l'instru-

nlent.

Aquest procediment t© I'aventatgo de limitar amb precisio

l'accio de In torrent destructiva, d'orientar-la, ja que, canviant

els electrodes de lice, en qualsevol moment do l'operacib, es

pot conseguir la profunditat i I'extensio que miller convingui,

a mos d'evitar les contractures que do vegades es produeixon

en for-se In corrent general.

Aquesta via em conduoix a nn Ilou procediment quo consis-
teix on for destructions subdermiques o submucoses, respec-
tant els teixits superficials i destruint els profunds o sigui a Ia

ELI:ciRROCOAGI LAC16 BIPOLAR SURlERMICA

Observada in petita difusio que t© In corrent d'alta fregiien-

cia i poca tensio, on sa forma diatermica, es conlpri^n que po-

guem introduir dues agulles a traves de la poll en sentit oposat,

i a alguna distiulcia fins a punxar un gangli limfatic, per exem-

ple, en els seus dos pols oposats. Si Ilavors fem pass:,r peraques-

tes agulles una corront de 500 a 800 ulil•liamperis, amb brevissiln

temps tindrem que la temperatura pujara a mos de 70" en ('inte-

rior del gangli, coagulant sos albunlinoides sense que In poll

llagi sofert mos que I'efecte do la punxada, dones In tempera-

ture de les agulles no s'baurit luodificat sensiblemont mos que

en les seves puntes i tindrem una lesio que no ha perdut el ca-

racter do tancada.

El fet es delnostra amb un tros de tarn que en el seu exte-
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rior tenia l'aspecte de earn crua , i no obstant on el seu interior

s'observava un nueli ben cuit. (Fig. I).

Fig. I

Les aplicacions a que poden dar floc aquests procediments
terapi'utics son dificils d'enumerar, in que en tots els processos
cronies pendents de resolucio, superficials o profunds, que esti-
guin a l'abast d'una puncio subdermica, podra intentar-se sa
curacio per aquest mitja, sigui tent passar solament una ratxa-
da diatermica, quan sots es vulgui despertar lesactivitats cel.lu-
lars, o be sostenint un taut in corront, quaii es desitgi una acci5
caustica, destructiva.

En la curacio dots angiomes, taut dermics coin subdermics
to aquest procediment un ample camp, del que n'he tret ja posi-
tius aventatges.

La destruccio de petits tumors do la pell, epitel•liomes, li-
pomes, papilomes, berrugues, etc., es fa amb gran facilitat: un
centenar de petites berrugues seborreiques de la regio subma-
xil.lar pogueren curar-se en tres sessions molt curter.

La destruccio de petits tumors de la boca es facilita gran-
ment per aquest quo arriba perfectament ats
espais interdentaris i encara als mateixos alveols proveits
d'arrel. En sis diversos casos de tumors de la boca lie obtingut
molts bons resultats, que ara no faig hies que apuntar perque
seran objecte d'un treball posterior.

Es podra usar en el tractament dels infarts amigdalars, tat
vegada amb aventatge sobre els altres procediments coneguts.

No dubto que sera un bon recurs pels tumors de la larinx
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amb traqueotomia o sense, ja que es podra obrar per les vies

naturals i a traves de les parets laringies.

Els nuclis tuberculoses i petits tumors del testicle, per la

facilitat d arribar fins ells a traves de la poll, crec serien una do

les indications preferents per l'aplicacio d'aquest recurs.

Em trey casos d'oporaci6 de fistula completa de I'anus lie

usat el procediment bipolar amb hon resultat.

Els ur6legs diran si a trav6s del penile es podra atacar ]a

prostata amb avontatge.

Sens dubte podria prestar bons serveis durant los grans

interventions, substituint al termocauteri per a finalitzar So

que no pogues destruir of bisturf.
Preveiem tanlbe multiples aplicacions en les viviseccions,

com lnitjaus d'investigacio fisiologica , ja que es podran abastar

i destruir orgues profunds amb un minim de mutilacio en el

animal.

La caracterfstica do ]a destrucci6 do l'electrocoagulacio

consisteix on que ] ' instrument esta fret i rep la calor dels tei-

xits que es caleuten al pas do la torrent per la resistincia que

oposen al sou pas, arribant a la soya destrucci6 quan es coagu-
len les albdutines entre 70° ] 80°.

D'arlui la sujwrioritat d'aquest mitj ' do destruccio que

abarca tot l'espai interpolar , i que encara en la zona contigua a

la destrul la, pot Ia calor deixar-la en certa inauera estorilitzada

en el seu prows patologic.
L'eleetrocoagulacio va entrar per la Aorta gran de la cirur-

gia; sobre tot en mans do Doyen que la reservava per a 1' extir-

paci6 de les ntoplasies i principalment del cancer , i amb ella

pogue operar amb exit casos inoperables amb qualsev- ol altre

procediment . Martel millora la tecnica de Doyen; Bernd, Na-

gelselinlidt i, eutre nosaltres, Calatayud , han operat molts casos
de cancers ; Forest, Czeruy , s'han servit de l'agulla do Forest
per cancers , sarcomes i altres tumors . Abel es tambe dels pri-

mers que usaren aquost procediment en el cancer , l li atribueix
I'aventatge que ovita la seva difusio. El Dr . Werner ( llefdol-

berg) din que d6ua molt bon resultat quan es tracta de petits
tumors i infiltrations circumscrites . En algunes circumstilncies

fa maravelles per la liemostasia l'agulla do Forest , en especial

per a evitar les sembres , si be es mes important l'acci6 del radi
i la de la radioterapia.

Jacobi recomana aquest mitja de destrucci6 en el lupus.
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Tambe I ' Ile usat amb exit en casos de lupus limitat , si be ante-

riorment havia obtingut resultat anlb 1'electrolisi de lion zinc.

I no em detindre molten aquestes explications perque ban

perdut molt de la seva importilncia amb les aplicacions de la

rontgenoterapia i radioteritpia.

En urologia s'b-a tret un senyalat partit amb les aplicacions

intravesicals; aixi es que Buchi i Frank valent - se de la cistos-

copia, han operat papilomes del tamany d'una nou en el coil

de la bufeta amb exit complet.
Arcelin i Guiliani euraren uu tumor en la bufeta a un sub-

jecte do 72 anys , en tres sessions . Hyridel i Thomson en carci-

nomas inoperables de la bufeta ban pogut combatre les liomo-

rragies, interrompent - se per molts mesos. Laponte i Halluin

aporten tambe alguns casos do tumors vesicals curats per

aquest ritja, aixi coin Andre.
Heitz - Boyer diuen que per l'espurneig es poden destruir

tots els tumors de la bufeta ; no obstant s'exceptua els malignes,

els que s'acompanyen de cistitis Brous i aquells anornlals pal

seu gran volum i pal seu gran nombre . Si es possible s'ataca el

pedicle o se li busca una sortida, etc . etc. Presenten en el tre-

ball molt boniques cistoseOpies.
E. Desnos ha tractat i curat amb singular encert un cas de

tumor de la bufeta del grossor d'una nou produit pels ous de

schistosonncln hemalobinin , en 13 sessions , no passant la intensi-

tat de 250 mil•liamperis . La curacio data de dos auys . ( Bulletin

de la Aca(Mlnie (le Medicine Sciences , 8 Juny 1918 , pitg. 37.

Paris).

El nostre Dr. Bartrina to en tanta est.irna aquest mitjb, que

considera de gran lnalignitat el quo no cedeix a les aplicacions
diatbrmiques intravesicals , i respecte a ses indications diu quo

son vastissimes , • puix nosaltres arribem a admetre que la inefi-

cacia d'aquest mitja, es indici no sols de malignitat de la neo-
plasia, sing tambe de la seva incurabilitat,,.

Son molts els casos en que l ' ha aplicat amb exit (Bartrina,

7r(ctament dels iuators de la bu./eta, Barcelona . 1918).

No pretenc ni amb molt, esser complert amb aquestes cites,

quo tenen mes be per objecte indicar aquestes fecundes vies

als especialistes.

La rapidesa d'accio fa com qui diu instantania l'electro-
coagulacio o destruccio dels teixits ; pots minuts basten per a
fer extenses destruccions . Tenen sa importancia en que no es
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produeixen hemorragies , quo s ' eviten les sembres operat6ries i

quo cicatritzen amb rapidesa grans ferides produides per la
termopeuetracio . (Calatayud, Revisla Espa Iola de Electrologia y
Radiologia Merlicas , prig. 27, 1917).

Pernleteu - nte vosaltres que per acabar , ja quo segons sem-

bla la termo - penetracio es retira, mes o menys, de les grans

operations , insisteixi presentant l'aventatge que l'electro-

coagulacio to per les petites operations tan propies dels gabi-

nets d ' electroterapia i d'altres especialitats coin nas , garganta i
oides, per exemple.

Molt poden for el galvanocauteri i l'electrolisi; conserven

el seu floc on els nostres gabinets, pero abans d'usar - les, refle-

xioni's un moment on quins casos convindrit substituir-les per

1'electrocoagulaci6 , que ja hem vist la facilitat del sous us pel

procediment bipolar i subdermic , que es recurs do molt abast.


