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Hem investigat el M. B. en 172 malalts repartits

entre les diferents malalties mentals.

D'aquests:

64 eren esquizofrenies.

28 eren esquizofrenies catatoniques, amb un 40 per

10o de M. B. baixos; normal en el 50 per 100; alt en un

1o per 100.

1o eren estupors catatonics, amb un 6o per 100

amb M. B. baix, sense tenir relacio amb la corba de gluce-

mia, amb l'estat neurovegetatiu, o amb la hipertonia

muscular.

24 eren esquizofrenies amples, amb tin 49 per 100

de M. B. baixos, normals en un 43 per loo; en dues hebe-

frenies el M. B. fou normal.

34 ercn psicosis manfaques depressives : 9 depressions

malencbniques i 22 amb formes mixtes i estats maniacs,

depressions finals, en els quals el Al. B. era variable, amb

tin lleuger predomini del M. B. alt; 3 hipomanfacs amb

M. B. alt. No hem trobat en els depressius amb Al. B.

baix la corba de glucemia assenyalada per algun autor.

Tampoc no hem observat en els depressius amb M. B.

alt el rapid pas a la fase hipomanfaca.
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De 12 postencefalitics, 7 tenien el M. B. baix, entre
- 12 i - 27 per 100. 4 el tenien alt , pero aquests tenien
tremolors en el moment de la determinacio.

Solament 7 paralitics generals, dels quals 3 tenien
el M. B. entre - 19 i - 23 per zoo; els altres normal,
no havent-hi cap relacio entre el Al. B. i el quadre clinic.

Els psiconeurosics - 1.5, neurastenics , reaccions psi-
cogenes, neurosi d'angoixa, predominen amb M. B. normal.

En els epileptics igual. De 40, el 72 per loo donen
un M. B. normal. No es troba cap relacio entre el M. B.
i el quadre demencial o el nombre d'atacs.
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