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gue de defensa ha passat a orgue d'atac i per tart den suprimir-
so la causa d'intoxicacio.

El millor es for la colectomia subtotal per sota de Tangle
esplenic, mai per damunt, no usant el hoto de Murphy i prac-
ticant la sutura termino-terminal.

DR. J. 13ARTRI\A.

Du. J. TRIAS PUJOL.

Discussid : Dr. F. Gallart.

Insisteix en el seu criteri francament quirurgic , creient

I'hemicolectomia l'operaeio d'eleceio.

Discussio : Dr. E. Ribas i Ribas.

En cada eas i merces a 1'estudi de I'anatomia patologica
devein cerear la causa i no confondre-la mai amb l'ofecte.

Referma les opinions dels Drs. I3ARTRIyA i TRfAS referents

les del primer a la importancia do la retraccio mesenti,rica i les

del segon a les lesions primitives del sistema neuro-muscular

del budell.

Discnssio : Dr. Puig Sureda.

Distingeix dos tipus; el de patogenia meciinica i el neuro-
muscular. El primer den tractar-se per desaiguament, drenatge,
etc.; el segon per la resseccio, per6 solament on casos ben de-
finits; en els casos borrosos, intermitjos, es dificil la terapeutica
i precisament son aquests els quo cal estudiar en el successiu.

Reclifcacid Dr. Bartrina.

Afirma haver vist lesions macroscopiques mesenteriques
primitives quehan envaIt el budell i sbn una do les causes d'E.I.C.

L'estomac, pot desplacar-se totalment, contra l'opinio d'al-
guns autors, perque l'angle duodeno-jejunal pot perdre la seva
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fixesa per manta de coalesccncia, pero en aquests casos no hi ha
estasi gastrica i per tant creu quo encara que 1'E. I. C. sembli do
causa meeanica ha d'haver-hi alguna cosa Hies, incliuant-se a
creure que elements d'origen hematic alteren les fibres neuro-
musculars, opinio (inc to coutacte amb la del Dr. TRIAS.

Recti/icacio : Dr. J. Ji las Pajol.

Les alterations uaeseuieriques del I)r. BARTHINA tenen Ilur

origen en la inucosa, peraa curant aquesta, queda la lesio mesen-

terica coin a 'movents.

Al•ludeix a l'opiuio del Dr. GARTEs; de Ruenos Aires, que

dona gran a la sifllis en l'etiologia do l'estasi.


