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Va generalitzant-se 1'us de la diatermia en els processos gi-

necologies i es que es van veient els beneficiosos resultats que

s'obtenen amb son ds, en doterminades malalties quo ant's

enrera eren tributaries do la cirurgia i que avui, coerces a I'us

del dit mitja fisic, moltes dones arriben a curar se sons necessi-

tat do for-les eorrer el peril) d'una intervencio.

Molt pot s'ha escrit referent a aquesta forma de tractament;

taut es aixi, que poca cosy es troba en la literatura ginecologica.

A Espanya: C:kr.xr.Arun i RI:cAsI NS, de Madrit; Pol>LACIOx, de Sala-

manca; ClliERA i C0NILL, de Barcelona, ban publicat diferents tre-

balls referents a diatermia en els processos ginecolOgics. Nosal-

tres, en )'any 1917. tambe varem publicar un treball referent a

diatermia en les lesions anexials, indicant lo que era, son fona-

ment i la teenica d'aquest procediment curatiu, senyalant a la

Ileugera les lesions anexials on que es podia usar. Avui, que

portem tractats on nombre respetable de malaltes i amb on cri-

teri mes form que llavors, exposarem les indications ginecolo-

giques d'aquest tractament.

Amb la diatermia es produeixen milions de frequencies re-

sultants de ]a transformaci6 del corrent alters en corrent

d'alta fregii.encia, transformant-se en valor la intensitat electrica

quo travessa dit torrent. Per aixo es noten els efeetes gene-

rals del mateix. E, I primer ef'ecte que amb ell s'obte, es el

ealmant dell dolors; aquests paren o disminuoixen notable-

ment des de les primeres aplicacions. Per tart, estara asse-
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nyalat en tots el processos anexials que produeixen grans neu-

ralgies pelvianes. L'exit cols fora aparent, si no produfs altre

efecte que el de disminuir el dolor meutro o poe temps desprds

do son As. Per sort exerceix altres rnoltes actions, les quo modi-

fiquen favorablenient la causa de la nialaltia i els seus estats

anatornics consecutius, aixf es que no sols disminueix o desapa-

reix la hiperestesia de les parts afectades, sing que tambd sots

la inunediata influencia de la ]riperhemia, la malaltia tendeix

a la curacid. Desprds de 1'efecte calmant doll dolors So que es

rota ds la reabsorcid dels exsudats produIts per la inflamacio i

aixo ds el quo observem en els processos flogistics pelvians

tractacs per la diatermia. I no solament absorvem la reabsorcid

dels exsudats, sind que tarnbd veiem desapareixer els engruixi-

ments hiporplcsics que caracteritzen les lesions anexials. Per

aixo estit iudicadissim i pot dsser siguin les lesions en que mds

aviat veiem els seus beueficiosos resultats, en les infections del

teixit cellular pelvic, sia en les pelvi-cel•lulitis, sia en el flenro

del Iligament ample, tart on la fase subaguda coin on I'estat

Ironic; quan I'existencia d'exsudats immobilitza Inter, compri-

meix els vasos, la diatermia reabsorbeix relativament de pressa

1'exsudat, adquirint Inter la seva movilitat. Quan s'aplica abans

do la desaparici6 de is febre o quan existeix una petita quauti-

tat de pus pot succeir quo aquest on Hoe do fondre's augmenti

.en una aguditzaeic clefs simptomes, fins en aquests casos no

hem ocasiouat cap perjudici a la malalta, puix augnrentant

el pus en quantitat es facility una evacuacio quirurgica ja sia

per colpotonria, ja sia per incisid abdominal.

Els processos anexials amb pelvi-peritonitis do forma sub-
aguda que no ban arribat a la formacio de col•leccions purulen-

tes, troben un beueficids resultat do l'ns de la diatermia. Estant
contraindicat en els processos aguts amb grans col•leccions de
pus. I)e totes maneres, haig do dir quo en una malalta ho vaig
usar on plena aguditzacid amb temperatures altes amb dues
col•leccions purulentes, la del costat esquerre oberta pel recte,
l'altra col•leccio ocupant el floc dret i part del foes de DOUGLAS,

titer fixo amb dolors intensos. A aquesta malalta se li havia

fet tot to que en aqueixos casos esta iudicat i no Itavent trobat

millora i esperaut la intervencid, a press de la familia li vaig
aplicar la diatermia curb molta curs, poca inter,sitat i poca
duracid. Als pots dies va desapareixer in temperatura, millo-
rant-li els dolors; al mes, disininucid notable de In col•leecio
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dreta i disminucio de In quantitat de pus que sortia pot recte.
Actualment, que porta 250 sessions, desaparicio conipleta del
pus ja fa 3 mesos; l'uter completament movible, trobant-so sola-
inent en el costat dret una petita infiltracio iudolora: desapari-
cio completa del dolor. Crec que podem donar aquesta malalta
percurada. Donat aquest cas, es que hem de tractar tots els ca-
sos aguts i amb grans col•leccions purulentes per In. diatermia?
No,pero si quo ho podem tenir on compte perque una altra ve-
gada quo ens trobein davant d'un cas semblant, poguom usar-lo
aril) niolta cura i disposats a deixar ho desseguida quo veiom
un empitjorarnent dels simptomes que presenti la malalta. En
els processos cronies amb petites col•leccions de pus, In. diater-
mia m'ha donat magnifies resultats. lii tingut ocasoo do tractar
dues malaltes que pots simptomes que presontaven i per les le-
sions que es troloaven a 17exploraci6, tot feia suposar que es trac-
tava de salpingitis supurades; aquestes dues inalaltes varen curar
perfectament merces a l'aplicacio de la diatermia. A una d'elles,
despres de curada, Ii vaig practicer una histeropi^xia vaginal,
colporrafia anterior i colpoperineorrafia, per una retroflexio,
cistocele, rectocele, amb esquinc eel perine. Intervencions que
Ii vaig practicar per estar completament curada de les seves
lesions anexials.

Ara be, quan el pus existent a la trornpa es en gran quanti-
tat, formant una gran col•leccio, podem aplicar In. diatermia anib
molt compte, podent succeir que, si no curem les lesions, en
algunes ocasions hem obtingut un alleugeriment tat dell do-
lors, quo malaltes que estaven decidides a la intervencio, la va-
ren refusar, tenint en compto l'alloujament que el tractanient
les va proporcionar.

En altres casos pot succeir quo la col•leecio purulenta faci
prominencia en la vagina, aleshores practicarem la colpotomia
per a donar sortida at pus, aplicant despres In. diatermia, tenint
quasi be la seguretat que aribarem a curar per complet les le-
sions existents.

En les salpingitis catarrals, en les ovaritis neurotropiques,
havem obtingut magnifies resultats de son us.

Pero es digne d'anotar-se que aquestes petites lesions, al-
gunes vegades son mes dificils de curar-se quo altres lesions
mes intenses, coin les que hem indicat anteriorment.

En les retrodesviacions causades per perimetritis adliesiva
o be per lesions anexials, amb caigudes dels anexes en el foes
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'de DOUGL A S, que arrosseguen el Eons de Inter i l'adhereixen al
mateix, ruub l'us de la diatermia curem la retrodesviaciu, per-
que arribein a curar la perimetritis o les lesions anexials exis-
teu ts.

Els I)rs. RECASENS i PoBi.mciox, aconsellen l'aplicacio de la

diatermia en l'heniatocele retrouteri com a mitjit per a accel-le-
rar la reabsorciO dels coiiguls i evitar la infeccio de la bossa
sauguinea per germens quo circulen amb la sang o be proce-
deixiu del tub digestiu amb la diatermia, activaut el natural

proces d'enquistament i reabsorcio i abreujant la duracio de la

anateixa es disiniuueixen los probabilitats d'infeccio; pero ds

eoudicio indispensable per a poder-la usar, I'absoluta certesa

que ja ha acabat 1'evoluci6 do I'embaras extrauteri.
llem d'indicar quo la diatermia esta indicadissima en els

casos d'esterilitat quau aqueixa es deguda a lesions anexials o

be a retrodesviacions uterines.

Es compren que sigui aixi. puix el dit tractament fisic, cu-

rant les lesions anexials i els canvis de possicio do l'dter, posa

els orgues genitals en coudicions abonades per a Ilur fecundacio.

Una causa d'esterilitat i en la qual esta indicadissima la diater-

mia, es la hipoplitsia uterina, en que la capacitat uterina esta

quelcom reduida, les regles son escasses, a voltes existeix alguu

mes d'ameuorrea, per tornar a apareixer on poca quantitat; en

aquests casos, la diatermia augmenta la capacitat uterina, es

restableix la normalitat menstrual, desapareixen els dolors dis-

menorreics, quo moltes vegades existeixon, i en alguns casos,

al cap d'alguns mesos despres del tractainent, sobreve Ia gesta-

cio tan desitjada.

Fins ara hem vist les indications de la diatermia en les le-

sions produides per la flogosi dels orgues pelvians, sells dir

res respecte a la naturalesa do les mateixes. Per lo que a la

nostra experieucia es refereix, podeni dir quo la diatermia pro-

dueix sos bons efectes en els processos gonocdcics, en les le-

sions produides per I'estreptocoe, ja sol o associat a 1'esta6lo-

coc. Veieni sos bons resultats en les lesions anexials que sub-

segueixen a les afeccions agudes febrils, com la tifoidea, la

grip, la verola, el xarampio, etc. He tingut ocasio de tractar al-

gunes d'aquestes lesions, essent algunes do les malaltes ver-

ges, sans antecedents genitals i sobrevingudes a arrel d'alguna

infeccio anterior. En tots aquests casos s'hau curat coerces a

his de la diatermia.
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On no m'ha donat tart bons resultats, ha sigut en les

lesions d'origen tuberculos. I)e totes inaneres, haig do dir que
en els tres casos que he tingut oeasio do tractar, en un Wells, a

pesar de tractar-se de lesions extenses, aquests han desapare-

gut quasi be del tot, quedaiit solament una intensa dismenorrea.
En general, podem dir que en dites lesions no es vouen els re-

sultats excel•lonts que observem en els altres casos.
Abans d'acabar, prego quese'm permeti citar go quo diu el

Dr. RECASENS, quo la diatermia obra coin a coadjuvant del trac-
tament radiactiu en les neoplasies malignes, sensibilitza els tei-

xits per a les radiacions, origina una intiltracio conjuutiva que

s'oposa a la ponetracio de les cel•lules canceroses i determina
una acumulacio de leucocits augmentant les defenses org-h-
niques.

Pel quo acabem de dir, tot fundat en casos clinics i pels
resultats quo he obtingut de son ns, em sembla que la dia-
termia es un tractament quo deu tenir-se en compte quan vol-
guem curar una malalta amb lesions anexials. Abans de recorrer
a la mutilacio per la intervencio, complirem amb el nostre
deure, aconsellant a la malalta I'us del dit tractament fisic, te-
nint quasi be la seguretat que obtindrem la curacio en la majo-
ria dels casos, no solament sens for correr cap perill a la ma-
lalta, sing tambe sons produir mutilacions inutils, quedant els

sons anexes en condicions favorables per a la fecundacio.


