
NOTA SOME, ELS EFECTES TERAPEUTICS DE LA

IBANISTERINA EN ELS PARNINSONIANS

Pels Drs. B. RODRIGUEZ ARIAS i J. JUNCOSA

Havent vist els resultats encoratjadors que alguns autors es-

trangers obtcnen amb his (le la Banisterina , en els sindromes par-

kinsonians , i la relativa ineficacia dels medicaments usuals de

(Itic disp(4scni pel tractanient (l aquests malalts , ens han fet de

cidir a assajar aquest farmac.

Utilitzem el clorhidrat de Banisterina a dosis que varien en-

tre o'02 i o'o6 gr. en injeccio subcuta:nea i a la solttcio al. 2

La injeccio es sempre indolora.
Hem historiat 9 malalts , que presenten tin sindroma par-

kinsoni<t post -encefalitic ; hem comencat administrant -los 0'02

gr. en (lies alterns coin a unica medicacic , interrogats a 1'efecte

per averiguar si sofrien cap molestia : en tin cas , quan havien

passat tins io minuts , notava una petita sensacio vertiginosa i

una ilcugera pallidesa facial , dcsapareixen sempre quan havien

trans( < n regut tins I j ininuts mes ; en calla injeccio li passava el

mateix.

Els vuit restants no varen presentar In mes minima molestia.

Prengueren sis injeccions . A les dosis dites , no obtingueren
cap resultat.

Davant aquests fets Poe encoratjadors, varem augmenta.r le;
dosis de o'02 , prenent per taut o'o.I gr. per injeccio i a (lies al-

terns . En dos dells es presenten leis mateixes molesties clue hem
apuntat alains (d'a(Iusts dos casos es el malalt que ja hem citat),
am]) la intcnsitat mateixa, essent aixi que no els dificulta el
poguer caminar.

Tres dells diuen que noten durant ones hores una certa
sensacio d'agilitat; de tots modos, nosaltres no ho hem pogut



298 Sise Congres de Metges de Llengua Catalans

comprovar mai, font-nos la impressio que en cap dels tres hi ha

hagut modificacio en l'hipertonia que ja presentaven, essent els

moviments voluntaris i especialment ]a marxa, tan dificultosos

com abans d'administrar-los-hi el medicament.

En dos malalts hem, arribat a donar oo'6 gr. per dosi durant

dues setmanes. Tampoc hem comnrovat cap modificacio.

Anil) el que mes s'han beneficiat, ha estat alternant 1'admi-

nistracio de la l3,.nisterina amb ]a Hioscina, de manera clue pren-

guin o'04 gr. de la primera en (lies alterns, i en els intervals un

miligram de Hioscina en granuls. Alternant aixi els medica-

ments es troben amb una milloria dels moviments, obtenint una

mica mes de Ileugeresa per realitzar-los, pero a 1'exploracio no

hem trobat cap modificacio digna de tenir en compte.

El tremolor en cap dels casos historiats no ha sofert la mes

minima modificacio.
Tots els malalts tractats tenien lesions molt avancades, es-

pecialment pel que a rigidesa muscular es refereix.

Val la pena, a pesar de tot, i per tractar-se d'una malaltia

llarga, de que insistim en el tractament (nosaltres aixi ho fem),

procurant tantrjar dosis i alternar-lo amb altres medicacions,

per veure si aixi aconseguim resultats mes afalagador -, ja que

no creiem ni volem, que els pocs casos pf°r nosaltres tractats de-

mostrill la inutilitat del medicament °n g6esti6.

Ara, el que si podem afirmar, qu.- si hem de fiar-nos del

que nosaltres hem cnmprovat, es que In Hioscina, per exemple,

d'entre els medicaments mes corrents, heneficia bastant mes

els malalts que la medicacio que ens ha ocupat fins ara.


