
PNEU\IOTOILX al,'1'l1'I('IAL

EL AI EU APARELL IIII'I;.UVI'1GAT EN 1913

pel Dr. IOAQUIM DANES i TORRAS, d'Olot

<EI principi fonamental del pneuinotorax artificial consis-

teix en introduir un gas en la cavitat pleural i unicament en la

cavitat pleural, i coneixer amb exactitud la quantitat injectada

i la pressio del gas intrapleural. Tota tecuica que estigui on

desacord amb aquestes conditions es reprovable i dolenta..

(1 ENON).

Son tan essentials tots aquests extrems en la pr etica del

pneumoti,rax que ha fet sempre necessari disposar d'un aparell

especial que iiijecti el gas, que el mesuri a tot-liora i que posi

sempre de manifest la pressio intrapleural. En un cas publicat

del Dr. DE Riux, de Barcelona, s'injectit aire amb unes senzilles

pores de Richardson proveides d'un filtre; i en un altre cas, el

Dr. Loz.1No, de Saragossa, utilitz t 1'aparell ROtti Driger, d'anes-

tesia; decididament, no obstant, tothom ha reconegut la neces-

sitat d'utilitzar un aparell ad hoc, maxim quan amb les indica-

tions inauoinetrigties a la vista i tenint ben present la taula de

KONIGI?R que permet l'interpretacio fidel i segura en tot mo-
ment d'aquelles indications, el pneumotorax es pot empendre

amb la tranquilitat lies absoluta i anlb el maximum do garan-

ties per a no deixar-se caure en els sous greus pot-ills i contra-

rietats.
Tots els aparells empleats per a la practica del pneumoto-

rax artificial poden classificar-se en dues l piques categories:

1.a, la dels quo utilitzen una pressio directa comenrada en un

jot de boles de Richardson, i 2.a, la dels quo utilitzen el principi

fisic dels vasos comunicants, posant en joc en consegiiencia
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prineipalment la pressio atmosferica i la d'uua colunina Ifquida

i on segon Hoc !la pressio negativa o forca aspirant natural de

la cavitat de les pleures. L'aparell do Fori.vNINI, i e1 de JIitNF.T,
d'Amiens, pertanyen a la primera eategoria, i a la segona el de
Ki s, i el del I)r. XALA13AltoEtt, de Barcelona. El de 1IURALT, i el

de LYONNET i PIERY i el del I)r. Pt SIINElt no em sou conegutS
mes que per alguna referenda. El iueu, objecte d'aquesta comu-
nicacio, iujecta el gas, indistintament, d'acord amb el principi
dels vasos comunicants quan so necessiten pressions petites, o
per mitja d'un joc de peres de goma per a pressions mes grans,

i en consegiiencia podria figurar on part diutre do totes dues

categories, per be que on la primera es on correspon de ple.

L'aparell do FoRLANINI es un suport metallic quo soste
dues ampolles de 500 cm. c. i amb una aixeta de pas, i afegidos
mitjancaut un tub de vidre en U; 1 ampolla mesuradora esta
graduada en cm. c., i conte el nitrogen o el gas a injectar i co-
munica per mitja (Fun tub do Boma i un filtre amb 1'agulla amb
que s'ha de for la puncio; 1'ainpolla injoctora, plena d'aigua este-
rilitzada, comunica d'una part a.mb un manometre d'aire i d'al-
tra amb un joc de peres de Rielvirdson. La graduaeU) de l'am-
polla mesuradora i el manometre permeten saber en tot mo-
ment la quantitat do gas injeetada i la soya pressio.

Els ineonvenionts seriosos 1'aparell de Fo1tLANINI son uni-

eament dos :l'utilitzacio unica de pressions positives, subsanabler
si es vol al cap i a la fi desempalmant el joc de boles do goma
deixaut que la injeceio es faci espontaniament per a pressions
petites en virtut del principi dels vasos comunicants, ]a qual

cosa no to cap inconvenient, ja que no ho es que en tal cas no

es pugui injoetar seguidament mes que 250 cm. c. do gas, per.
que pot carreggar-se de non I'aparell i anar injectant successiva-

ment altres 250 cm. c. fins a la quantitat quo es eregui conve-
nient; l 'altre inconvenient es la situacib del manometre en I'am-

polla injoctora la qual cosa permet unicameut aprofitar-se de
les indications manomOtriques quan la pleura estir ja en coinu-

nicacio amb el nitrogen a injectar i <•'idhuc aixi disminueix un
xic ]a sensibilitat del manometre, suposant quo no fos cap
inconvenient mes gros el no poder comunicar la pleura amb el
manometre ailladament, sense comunicar-la amb el gas, a fi de
sospesar be i capacitar-se be do les seves indications i contro-

lar-les amb les do la taula de KoNIGER.

L'aparell do JECNET, d'Amiens, es una improvitzacio senzi-
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lla del do FORLANINI; s'utilitzen dues ampolles usades do serum

artificial de 500 em. c., unides on la seva part inferior andb un

tub de goma; acs extroms superiors d'aquestes ampolles hi van.

on la una, un joe do boles de goma, i en I'altra, un tub de goma

amb I'agulla per a Ia puncio.

No hi ha manometre; indiscutiblement es una improvitza-

cio enginyosa, pore) en l'ostat present de la giiestio do la col-
Iapsoterapia, ben pot recomanable, ja quo es impossible pres-
cindir d'aquell en totes los insuflacions, adhuc quan ja el pul-

mo estigui mes o menys col•lapsat per una serie anterior d'in-

jeccions.
El de VON MURALT, empleat a Sucssa, tree quo 6s per I'estil

del do FORLANINI, perd arnb algunes Ilougeres modifications.

L'aparell de KUss, construct en la casa Leune, de Paris, i

descrit minueiosament en el Journal Dle'dical F,ai(ais, en Juny

de 1912, consta igualment de dues ampolles, una, mesuradora,

i I'altra, injectora, en comunicacio per Ilur )art inferior, mit-

jangant un tub de goma; I'ampolla injectora, plena de sotucio

sublienada al mil•lesien, colorada amb fuesina acids, pot elevar-

so i baixar-se on el seu suport per mitja d'una corriol.i; en bai-

xar-se fa una aspiracio que omple l'ampolla mesuradora del ni-

trogen a injectar, i en pujar-se, aprofitant la pressio atinosferica

i el pes de la columua liquida i el principi dels vasos comuni-

cants i la pressio negativa pleural, iujecta el gas de 1'altra am-

polla; quan ja la pleura no admet m©s gas, la diferencia dels ui-

vells de 1'aigua sublimada en una i altra ampolla, rnesura en un

regle graduat quo hi ha entre les dues ampolles, la pressio mitja

a que ha quedat el gas injectat. I)emOs, l'ampolla mesuradora

comunica a voluntat amb el halo de gas que pot proveir-la, anlb

la canula i tr6ear del mateix Kiss per a la practica de la puncio,

i amb un manometre d'aigua eomunicable tambe allladarnent

amb la cavitat pleural a fi d'aprolitar les sever indicacions en

procedir a la injecuio.

RENON es un gran entusiasta do I'aparell de Kiss. Jo no

crec quo aquest aparell tingui cap mes defecte quo el de ser
molt voluminos, i aixo ja es una bona diflcultat per al seu tras-

llat. En sembla dnicament que en aquells casos, inevitables, en

que hi ha simfisis pleurals que per llur ruptura i disolucio ne-

cessitin pressions relativament grosses, de + 18, + 20, i + 25

divisions del manometre d'aigua, es molt possible que sigui una

bona diflcultat I'liaver d'elevar considerablement l'ampolla in-
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jectora, tai coin s'ha do for per a conseguir la injeceio amb aque-
lies pressions. D'altra part, l'ombalonl i at seu relatiu cost, Phan
de for d'us exclusin en cliniques i hospitals i no en la practica
particular i menys en poblacions petites, on el ntetge no pugui
compensar els quantiosos dispendis d'una completa provisio del
sou arsenal d'instruntents.

En Juny do 1916 el Dr. EDUARD XALAI3ARDER, de Barce-

lona, presenta a la Reial Academia una cointinieacio en que

donava coneixoinont do i'aparell que havia ideal i la construc-

G

cio del qual estava enearrega-

da a la casa Jesus Feliu: es per

1'estil del de Kiss, es fuuda on

els nntteixos principis, i cont

aquell sense grans dificultats

i antb senzilles combinations

d'aixetes de pas i pinces do

pressio, pot oniplir-se de non

l'ampolla ntesuradora quau ja

s'ha exhaurit el nitrogen do la

primera alnpolla durant la in-

jeccio; s'hi ha suprimit el re-

gle graduat que aprecia in pres-

sio Initja final de Ia injeccio nti-

dant el desnivell dots liquids

en les dues ampolles, compli-

eacio que em sembla forca in-

utii en 1'aparell do KUss, ilnal-

ment es de construccio Hies

senzilla. menys voluminos i

mos manejable, i eonstruIt per

una Casa Catalana, coses totes

quo, en el' men concepte li do-
nparoir un_nrovnrac per rrr. vanes, en ions,

per a In pritetica de la Col1apsoterApia o
nation la preferencia Sabre tots

Pneumoturax artificial*. els altres: a major ahundamellt

el suport de 1'antpolla injecto-

ra pot allargar-se molt mes que el del manometre i I'anlpolla

mesuradora i aixo semhla quo ha do facilitar considerablenlent

]a utilitzacio do grosses pressions en els cassos frequents d'ad-

herencies pleurals.
El men aparell es, com queda dit, per 1'estil del do FosLA-

NINI, pare no es cap aparell que es compri en un bazar d'instru-
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mental quirdrgic, sing que ha d'improvitzar-se'l el eirur(,ia. tal

com jo vaig improvitzar-lo i eonstruir-lo en Setembre do 1913.

En agnella ocasio estava assistint a una malalta d ^ pneunrofi-

mia, de 26 anys, on Is qual havien fracassat tots els traetamonts

i totes les prescriptions recomanables; tenia malalt principal-

inent el puh16 esquerre; on el drot no hi liavia signes fisics

evidents; havia tingut hemoptisis, estava anrenorroica, desno-

drida i amb febre, aquella febre reveladora d'una fatal persis-

tencia i poixanca do les lesions. La malalta va accoptar-me In

idea de fer-Ii un pneumotorax artificial, i corn sigui que no

podia economicament conrpensar-me I'adquisicid do ('aparell

do FoRLANINI, que tal vegada podia no servir inc de res mai

mes, i les cases de Barcelona ern demanaven uns preus fabulo-

sos i dos rnesos de temps que no estava disposat a perdro, vaig

idear-me'l i construir-lo jo matoix, donant-li en 28 do Setembre

a la ineva malalta la pruners injeceto, repetida despres el dia

30 d'agaoll rnateix mes, el 2, 10, 15 i 29 d'Oetnbre i des d'alesho-

res una vegada aproximadarnent cada mes, fins qne la notabilfs-

sima nrillora conseguida em feu parar el tractanrent, continuant

encara ara Is malalta en un relatiu bon ostat compatible i tot

amb un Ileuger treball.

En 1914, i on el Bolelin del Colegio de DTe(dicos de la Provincia

de Gerone, vaig publicar una memoria donant compte del cas

d'aquesta uralalta i de ('aparell. Tarnb© dons conrpte do ('aparell,

en 1910, la Revista de Medicina y Cirvrrlia de Barcelona. Des

d'aleshores I lie utilitzat on algunes altres ocasions. coin tambe

l'ha utilitzat aiguna vegada un altre cirurgia oloti, i ara, despres

de transcorreguts vuit ant's, encara em sembla quo mes d'una

vegada podria prestar algun servei a tots els rnetges que tenint

comptades ocasions per a la priietica de la col•lapsoterapia dci-

xarien de for-ho per no tenir a ma un aparell adequat.

Per at meu aparoll lie utilitzat dues ampolles torrents, do

vidre Mane i do coil ample i d'uns 550 ern. c. do cabuda, una de

les quals lie midst de 25 en 25 em. c. afegint-Ii una tira de paper

amb una escala graduada amb aquestos medicions, la qual eosa

permetra saber en tot moment la quautitat de gas que s'hagi

injectat; lie triat dues ampolles de coil ample perque aixi m'ha

sigut senzill posar-hi dos taps do goma amb dos forats en cada

tap; un dels forats de cads tap ha donat pas a un tub de vidre

que arriba this al capdavall do I'ampolla, i on havent travessat

el tap, i per mitjit d'un tub do goma, units ols dos tubs de vidre,
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han format un sifon que permet injectar el gas do I'antpolla me-

suradora reempla(:ant-la per la solucio sublimada al mil•lesinn

colorada atnk, blau de motile de quo s'lia omplert 1'antpolla in-

jectora; en I'altre forat de cada tap hi va un tub metallic soldat

a una aixeta do ties diferents cotnunicaeions, les quals poden

obrir-se dues a dues rospectivament o totes tres a un ntateix

temps; en l'ampolla mesuradora les trey comanicacions van, una

a I'ampolla, I'altra al manOmetro d'aiguo i altra a I'agulla quo

ha let la puucio; aquesta darrera comunicacio 2s la ntateixa que

s'ha d'utililz^ir per a carrogar do gas l ainpolla mesuradora,

substituint el tub de goma de 1'agulla pel del ha16 de gonta que

contd el gals, aplicaut a aquell ahans de separar-lo de I'aparoll

una pinta do pressio quo aflli de faire Iliure la cavitat pleural, i

improvitzant en el del balo, and) el cos de una pipeta do vidre

de 5 o 10 ctn. c. ple de cotO hidrofil esterilitzat, tin iiltte quo no-

tegi be el gas ahans d'iutrooluir lo on l'antpolla corresponeut;

les tres contunicacions de l'ampolla injectora van, una .'antpo-

Ila, l'altra a un joe de pores de pulveritzador, i I'altra a I'aire

Iliure; aquesta contunicaci6 a faire Iliure no Ii tenia al priucipi

quan vaig eonten^,ar d'utilitzar I'aparell nten, havent-hi en contp-

tes de ('aixeta nn tnbet de vidre quo contunicova antb el de go-

ma do les Peres directament, essen'-nte precis dcsetnpalmar el

joe de pores cada vegada que volia comanicar direetament I'am-

polla atub I'aire llinre; perio darrerament va semblar-me una

innovacci6 fort,a util it fi do focilitar In recarrego de I'aparell i

la injeccio utiliizint la petita pressio quo per a injectar fins a

250 cm. c. do nitrogen d6na tambe al nteu aparell el priucipi

fisic dels vasos couttnticanIs.

El manotnetre s'ituprovitza amb dos tubs do vidre, graduats

on cm. c., servint perfeetameut els do les buretes de Mohr, units

on 1'extrem inferior per un altre tub do goma, i en I'extrem su-

perior empalmat I'nn tantbo amb un tub de gotna a la comuni-

caci6 corresponent quo dnu ('aixeta de I'ampolla mesuradora,

i l'altre a un petit embut de vidre que serveix per substituir

l'aigua sublimada al ntil•lesitn colorada and) Blau de motile qno

es pugui hover evaporat per I'acci6 dels temps i serveix igual-

ment perque no pugni dostruir-so el mandmetre quan en till ac-

ces do tos-fregneuts durant la injecci6-es produeixi brus-

cament una elevada pressi6 positiva que vessaria el liquid que

fa la medici6 nianoutetrica; of tub initial el deixo mes baix per-

que medira cap en avail pressions positives i les negatives en
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amunt; el tub terminal e1 col-loco en canvi un xic mes elovat

perquE+ medira en amunt les pressions positives i les negatives

en avail; en una cinta do paper enganxada als tubs de vidre s'hi

marquen les graduaeions on cm. c. d'aigua, posant el 0' natural-

ment al mateix nivell del liquid en els dos tubs del manometre

quan aquest comunica amb faire lliure per tots dos extrems;

per les pressions negatives un merge de 15 cm. c. es suficient,

i per les positives n'hi ha prou quo el manometre marqui fins

a + 25 o + 30, pressions que s'utilitzarau en ocasions ben ex-

cepcionals, adhuc tractant de rompre algunes adherencies

pleurals.

La carrega de l'aparell ©s de simplicitat: primera-

ment s'ha de disposar de ('aixeta do l'ampolla injectora do ma-

nera quo comuniqui unicament ]'ampolla amb les peres de

goina, i 1'altra aixeta de ]'ampolla mesuradora comunicara sola-

ment ]'ampolla amb I'aire exterior, deixant lliure la comunica-

cio ordinilria amb el tub que porta 1'agulla que practica la pun-

cio; aleshores mitjancant les peres de goma es fa passar la solu-

cio sublimada a la I'ampolla mesuradora, i conseguitaixo s'inco-

muniqueu totes dues ampolles eanviant la posicio do les aixetes

corresponents; s'enxufa el tub del halo do gas, proveIt del filtre,

amb la comunicacio que dospres ha de servir per posar-hi el tub

amb 1'agulla quo practicara la puucio, i es posy ]'aixeta de ma-

nera quo comuniqui el balo amb I'ampolla medidora; oil ('aixeta

do l'altra s'ohre Ia de dita ampolla a faire

lliure; la solucio sublimada passant pel sifon rostableix el nivell

en les dues ampolles i aspira automaticament els primers 250

cm. c. de gas; els 250 cm. c. s'han de for passar comprimint lleu-

gerament el balo,a'iltant, aleshores, immediatament, les ampolles

de les comunicacions que los aixetes liavien doixat establertes.

La pressio del gas dintre ]'ampolla marcaria una pressio de + 6

en el manometre.

Procedint aixi ja tenim I'aparell disposat per a la practica
do la puucio, substituint solament el tub quo comunicava amb
el halo de gas i el filtre peI que comunica amb el trocar o agulla
que s'hagi d'utilitzar; efectivament, ]'aixeta de triple comunica-
ciode ]'ampolla medidora on aillar el gas de ]'ampolla. s'ha dei-
xat de tal manera clue comuniqui el manometre amb I'agulla
nnicameut, i aixi poden utilitzar-se els 5 0 6 cm. c. d'aire del
manometre que entree a la pleura en puncionar-la i marcar
aquell la pressio negativa ordinaria intrapleural i les oscil•lacions
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respiratories corresponents, la qual reducda quantitat d'aire,

segons SACGMANN i F'oimANINI, soparant un xie, a l'entrar, la
pleura visceral, impedira rues f;icilment de pancionar-la i pun-

cionar tambe el pulmo.

Cal tenir sempre ben presents les indications del nranome-

tre per procedir a Ia injeccio, la qual pods fer-se, obtinguda

aquesta pressio negativa intrapleural initial i los corresponents

oscil•lacions manometriquesrespiratories,o be aprofitantaquesta

mateixa pressio negativa equivalent a una forqa aspiradora que

tendeix a nivellar la pressio intrapleural amb la pressio atmos-

fcrica, o bd amb la pressio provocada per rnitja del jot de boles

do Richardson; per a co primer n'hi lraura prow amb cornunicar

els gas de I'ampolla medidora amb el tub quo dun la cauula que

ha fot la puncio, i la solucio sublimada de I'arnpolla injectors

amb faire Iliure exterior, amb la qual cosa s'injectaran auto-

m;iticameut 250 cm. c., quo podrem reernplar;ar per altres

250 cm. c. mes carregant I'aparell de uou, i aixi succossivament

fins haver obtingut pressions terminals que marquin els C° del

manOmetre, moment en el qual tota forga aspiradora pleural ha

cessat, necessitant-se propulsar tot I'altre gas (ins obtenir les

pressions positives optimes de + 3, + 4, o + 5 del manometre

en ols casos normals, i les pressions forsades de + 10, + 15, + 20

que necessiten de vegades per rornpre's certes adlrorencies i

sinequies pleurals, rnitjancant Ia propulsao representada pel pes

de la columna liquida desnivellada en els aparells de Kiss i del

doctor XALABARDI R i per la propulsih de les peres de goma en

el de FORLANINI i en el meu.

Inutil seria exposar corn algunes modifications poden sim-

plificar bastant les maniobres do la practica del noumotorax ar-

tificial amb aquest aparoll; una do tantes seria, per exemple, com

en els de Kiss i del i)r. XALABARDER, empalrnar els tubs quo

porter 1'agulla i el gas del halo provisor, acllant cada vegada per

mitjar d'una pinta do pressio el quo no haguds do prestar cap

servitud, el de I'agulla on carregar l'aparell i el del halo i el fil-

tre en practicer la injeccio; la mateixa aixeta do triple comuni-

cacio a I'ampolla injectora, a les pores do goma i a Faire Iliure,

no li tenia on l'aparell primitiu que en 1013 m'havia construct, i

quail necessitava aleshores la cornunicacio arnb faire lliure

havia de desenxufar la do les peres do goma amb el tub do vidre

quo les posava en comunicaeio arnb 1'ampolla mesuradora.

Tot hi cap, perque la improvitzacio d'aquest aparell meu no
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va ser naturalment cap invent extraordinari ni tenia cap gran
cosa do particular, no passant do ser una originalitat sen-
zilla, que podia servir als altres per posar-los a la ina un aparell
practic per a for un pneumotorax, sobre tot en un temps en que
era dificil i costos trobar-lo on cap bazar d'instrumental. Aquest
ds Punic merit quo deu tenir, maxim quail be que es veritat que
s'han d'escollir molt i molt els malalts que poden subjectar-se a
aquest tractament, tambd ho ds quo de vegades dona uns resul-
tats sorprenents, i que n'lii ha molts i molts do malalts, escam-
pats a tot arreu, quo deurien tractar-s'iii, amb una relativa ga-
rantia d'exit, en poblacions subalternes i en pobles petits, on el
metge, impossibilitat per a dedicar pressupostos grossos a 1'ad-
quisici6 d'instrumental, deixa de practicer- lo, la qual cosa ds
molt mds lamentable quail es tracta d'una malaltia tan genera-
litzada i d'una terapeutica tan extensa com escassa en resultats.
No ds sufcient I'excusa do los diticultats tecniques de la practica
del pneumotorax, perque aquestes difleultats en tot cas estan
principalment en les primeres injections, les quals podria dollar,
per exemple, un especialista, beneficiant-se desprds el malalt do
la continuacio do In practice do la col-lapsoterapia en el poble, on
en general podra for millor sineronicament tin tractament higie-
nic i d'aire i de Hum, al costat de la soya familia, durant un any

o dos que generalment durara un pneumotorax del qual s'esperi

un optim resultat.

D'altra part tote la prudencia quo calgui posar en jot en la

practica del pneumotorax pels practics rurals, podria compen-

diar-se en aquestes paraules : sennpre que en huncionar no s'obtin-

gui una pressio francarynent negativ( i unes oscil • lacions manonze-

triques respiratories ben franques, to prudent es no injeclar.


