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Els gossos operats amb la tecnica descrita en una

nota anterior, suportaren be l'operaci6, que ja sols repe-

tiem per augmentar el nombre, allargant mes el tros

ressecat, quan van morir dos gossos : l'un el dia seguent

d'operat, d'hemorragia, el floc de la qual no havia pogut

precisar-se durant l'operaci6 i que semblava cohibida; i

el segon al cap de tres dies d'operat. En la necropsia

del primer (Bali), a part de 1'hemorragia, es trobA la

mucosa, en 1'espai compres entre les pinces, de color

fosc i aspecte necrotic, i es reconeixia el hoc on estaven

col•locades les pinces per un sec vermell fosc. En 1'altre

gos (Aloc), intensa peritonitis difusa per perforaci6 de

l'anastomosi, que es trobava desfeta per necrosis a nivell

de la sutura. Produla la impressi6 que la nutrici6 de

la paret intestinal havia estat molt compromesa a causa

de les pinces. L'aplicaci6 d'aquestes, que fins llavors

havia estat a l'atzar, fou objecte d'estudi.

Es limitaren dos segments de colon al qual s'havien

lligat, corn de costum, els vaso-yectae, amb pinces de

comprostasis, tal com indica la figura. En el segment A,

entre les pinces no hi quedava cap vas; en el B, una
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arteria per cada costat del segment pincat. En el gos

Dom es deixaren les pinces col•locades durant 15 minuts

i es tanca el ventre; en un altre (Elder), es fa el mateix,

perb a mes a mes s'injecta alcohol iodat abans dels tres

ultims minuts de compressio amb la pinta, aspirant el

liquid en acabar aquest temps. Tornats a operar aquests

animals dos dies mes tard, es troba en el Dom alguna

lieu adherencia intestinal amb l'epiploon i una altra

ansa. Pel costat de la mucosa no oferia sing fendmens

congestius molt mes evidents que el tros B. En el gos

Elder, que havia sofert la injeccio d'alcohol iodat, les

lesions foren molt mes acusades, amb gran diferencia

entre el sector A i el B : mentre que en 1'A no son sing

lesions congestives, en el B son necrotiques. L'expe-

riencia es convincent.

El tros desvasculat suporta molt malament la injec-

ci6 desinfectant, si la seva circulacio, que to hoc per una

xarxa anastomatica, pateix la compressio (encara que

lleugera, pertorbadora) d'una pinta elastica; pero si

aquesta circulacio es mante per la presencia d'un sol

vas, es suficient per a resistir sense gran detriment el

tractament d'esterilitzacio. Es veu quanta importancia to

la col•locacio d'una pinta a primer cop de vista inndcua.

Despres d'aquest resultat, els assaigs fets tal com

han estat descrits, pero amb la precaucio de col•locar les

pinces en bona situacio (generalment deixem dues o tres

branques vasculars), Ilan donat el millor resultat, i en

diversos gossos no s'lia trobat, en esser sacrificats, sing

la marca congestiva, sense adherencies de cap classe i

havent seguit un curs postoperatori ideal.

Es, doncs, de gran importancia que almenys una

branca vascular per cada extrem assegurin una irrigacio

suficient.
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