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En estudiar un de nosaltres, en 1913, els efectes renals

de la distensi6 vesical, queda sense esser feta una contra-

prova necessaria: veure si els esmentats efectes, recent-

ment confirmats per altres fisiolegs, podien esser obtinguts

comprimint les visceres abdomino-pelvianes amb tin cos

estrany de forma, consistencia, temperatura i posicio

idcntiques, o el mes semblants possible, a les de la bufeta

urinaria, ja havent extirpat aquesta, ja conservant-la en

tota la seva integritat, i, per tant, respectant ]a seva

inervaci6. Es clar quc pot objectar-se que aquesta expe-

riencia ens ]a d6na feta fregiientment la natura, car ja

;abem com s6n diferents els efectes, sobre la secrecib

renal, de les retencions vesicals (amb dist(,nsio) i els de

les compressions determinades per Triter gravid o per les

neoplasies solides o plenes do liquid de l'uter, dels sous

anexos, del recte, de la flexura sigm6idea, etc. Pero, mal-

grat tot, calia fer 1'experiencia, que havem realitzada

d'acord amb la tecnica seguent.
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Col- locades en els ureters d'un gos, anestesiat amb clora-

losa, sengles canules dirigides cap a les pelvis renals, ultra

una, en un ureter, cap a la bufeta, es fa un petit tall sobre

la linia alba, en la part mes proxima a la simfisi pubiana,

penetrant aixi dintre de la cavitat peritoneal, i s'intro-

dueix en l'abdomen del gos un balonet de goma de di-

mensions tats que amb una pressio d'aigua de 150 cm.

prengui les dimensions d'una taronja gran. Horn pro-

curara que el ba16 sigui d'un cautxu relativament gruixut,

i el dcixara fixat tan endintre com es pugui de la cavitat

pelviana, suturant despres, amb la mcs gran cura, la

incisio cutania-muscular. Aquest balonet porta un tub

quc pot empalmar-se, tal corn la canula dirigida cap a la

bufcta, am]) 1'aparell injector d'aigua tebia a pressio.

Amb aquesta tecnica hem fet trey series de proves, sempre

respectant la bufcta urinaria del gos i la seva inervaci.o,

pero buidant-la previament. lin la primera seric es feia

la distensi6 del globus de goma sense tocar la bufeta;

en la segona hem fet prirerament la distensio del globus

i despres la de la bufcta, i en la tercera dilatavem de pri-

mer la bufeta i despres el balonet, durant Ics dimensions

(deu minuts en tots els casos) i passant un temps minim

d'altres deu minuts entre una i altra maniobra, cssent

seinpre les pressions en la bufeta i en la pilota iguals en

cada cas. Demos, en l'autopsia, here comprovat les di-

nensions que el globes i la bufeta assolien amb cada

pressio i 1'extensi6 de les zones viscerals comprimides,

resultant sensiblcment idcntiques dimensions i zones en

totes les experiencies.

Els resultats obtinguts han estat concordants: mai

la distensio del balo de goma ha modificat el ritine de la

secrecio renal d'una manera ni de lluny comparable a

com el modifica la distensio vesical, adhuc en els casos

en quc aquesta ha estat practicada abans o despres i l'ha
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modificat ben ostensiblement; de la qual cosa pot de-

duir-se que de cap manera han d'esser atribuits a la

compressio visceral els efectes renals de la replecio i dis-

tcnsio de la vesicula urinaria.
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