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La Fundació Dr. Antoni Esteve, establerta el 1983, contempla 
com a objectiu prioritari l'estímul i el progrés de la farmacote-
rapèutica mitjançant la comunicació i la discussió científica. 
Aquest objectiu porta, entre d'altres activitats, a l'organitza-
ció de debats científics, tant a nivell local com internacio-
nal, conferències, cursets, seminaris i premis d'investiga-
ció. Tanmateix, la Fundació és conscient de la necessitat de 
despertar ben aviat l'interès per la ciència. Fruit d'aquesta 
inquietud, amb la col·laboració de la Societat Catalana d'Im-
munologia, edità la versió catalana (Els misteris del sistema 
inmunitari. Com protegeix el nostre cos) d'una publicació de 
la Federació Europea de Societats d'Immunologia i presenta 
ara una publicació original destinada a introduir la gent jove 
en el món dels medicaments.
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Introducció

Sovint sentiu parlar dels
medicaments i fins i tot
de vegades n’heu de
prendre. Sabeu que es
compren a les farmàcies, 
que a dins hi ha tant una 
substància activa com
una colla d’ingredients inerts,
que n’hi ha de moltes formes
i colors i també molts 
altres detalls, però 
potser us agradaria que 
us ho expliquessin més  
bé. Aquí intentarem fer-ho.
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glucosa
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Què és un 
medicament?
Un medicament és una substància que es fa servir per suplir un producte del nostre 
organisme que manca o bé per modificar funcions del cos que estan alterades. En al-
gunes ocasions els medicaments poden anar destinats a lluitar contra un microbi o un 
paràsit invasor o fins i tot un verí que un animal ens hagi pogut injectar.

A l’organisme li falta alguna 
cosa

Hi ha gent que pateix una diabetis (una ma-
laltia en la qual un sucre que es diu glucosa 
s’acumula a la sang) perquè el seu cos ha 
perdut la capacitat de fabricar insulina, que 
és la substància que produeix l’organisme per fer 
que les cèl·lules aprofitin la glucosa. En aquests ca-
sos, l’administració d’insulina cada dia permet que la 
persona tingui controlada la malaltia i porti una vida normal.

Quan falta insulina 
les cèl·lules no poden 

aprofitar la glucosa que 
porta la sang i el cos se'n 
ressent. L'administració 

d'insulina fa que tot 
funcioni amb  
normalitat.
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També hi ha persones que tenen anèmia (una disminució del 
nombre de glòbuls vermells a la sang) perquè al seu cos li fal-
ta ferro. El ferro és fonamental per a la producció dels hematies 

o glòbuls vermells, que són els que 
transporten l’oxigen des de l’aire 
que capten els pulmons fins a to-
tes les cèl·lules de l’organisme. En 
aquest cas, la presa de medicaments 

que contenen ferro fa desapa-
rèixer l’anèmia.

Un altre exemple el proporciona un trastorn que conei-
xem amb el nom d’intolerància a la lactosa. Hi ha gent 
que no pot prendre llet perquè quan ho fa es troba ma-
lament i li causa diarrea. Això passa perquè al seu budell 
hi manca una substància que es diu lactasa i que serveix 

per fer pair un sucre que té la llet ano-
menat lactosa. En aquest cas, si es pren un 

comprimit de lactasa abans de qualsevol menjar 
que contingui llet no hi ha cap problema.

La manca de ferro 
produeix anèmia  

i debilitat. La presa de 
medicaments amb ferro 

ho arregla.

En gent amb intolerància 
a la lactosa, la presa 
de lactasa permet una 
alimentació normal.
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Hi ha una funció del cos que cal corregir
Molts medicaments es fan servir per corregir una funció del organisme que falla d’una ma-
nera o d’una altra. Hi ha molta gent que té la pressió de la sang (la pressió 
arterial) elevada i ha de prendre medicaments per fer-la baixar, perquè 

aquest augment pot tenir conseqüències a 
llarg termini sobre el cor i el cervell. 
Un altre exemple és el de persones 
amb insomni, que de vega-
des necessiten prendre 
medicaments que els 

ajudin a dormir. També 
podríem esmentar 
el cas de persones 
que pateixen epilèp-

sia i que han de pren-
dre medicaments per 
evitar tenir atacs.

De vegades el problema no és que el cos falli, 
sinó que la seva resposta davant d’una agressió 
ens resulta molesta. Si ens hem donat un cop 
molt fort i ens fa mal potser haurem de pren-
dre un medicament que ens tregui el dolor, un 
analgèsic o potser fins i tot un antiinflamatori, de 
la mateixa manera que si agafem la grip i tenim 
febre potser ens convindrà prendre un medica-
ment (un antitèrmic) que la faci baixar una mica 
perquè no ens trobem tan malament. 

La gent amb la pressió  
de la sang massa alta sovint  
ha de prendre medicaments 

per normalitzar-la.

Hi ha 
medicaments 
que són útils 
quan hi ha 

inflamació o 
dolor molt fort.
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Més seriós és el cas en què la resposta de l’organisme 
a un agent extern és exagerada, anòmala o simple-
ment indesitjable i cal administrar medicaments que 
la limitin. En un cas d’al·lèrgia que ens hagi produït 

una reacció cutània pot ser convenient prendre un an·
tihistamínic, i també pot succeir que per un problema o 
un altre necessitem prendre un producte per calmar la 

tos (un antitussigen) o un antidiarreic. Quan del 
que es tracta és d’una reacció de l’organis-

me que resulta anòmala les coses són més 
complicades. Aquest és el cas de l’asma 
bronquial o de malalties que cursen amb 

processos inflamatoris dirigits contra els 
propis teixits i que requereixen medicaments 

potents.

Encara més seriós és el cas del càncer, en el qual tota una colla de trastorns dels mecanis-
mes que regulen la multiplicació cel·lular fan que determinats grups de cèl·lules creixin de-
sordenadament i de manera invasora. En aquests casos, a banda de la cirurgia, cal emprar 
medicaments que intentin posar control a aquest creixement o, simplement, destruir tantes 
cèl·lules canceroses com sigui possible. 

S’ha produït una invasió  
de l’organisme

Algunes malalties es deuen al fet que un microbi o un 
paràsit ha envaït l’organisme i aleshores els me-
dicaments s’empren per destruir aquest agent 
invasor. També pot succeir que calgui evitar l’en-
trada d’un microbi, per exemple en una ferida. 
Quan és aquest el cas, el que sovint s’utilitza 
són desinfectants, com pot ser l’alcohol o pro-
ductes a base de iode, que exerceixen els 

Els antihistamínics són medicaments  
que es fan servir en casos d'al·lèrgia.

Per evitar que una ferida 
s'infecti és bo aplicar-hi 
un desinfectant.
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seus efectes localment, però quan s’ha produït una invasió de l’organisme pot ser necessari 
recórrer a l’administració d’antibiòtics. 

Els antibiòtics són productes que destrueixen o inhibeixen el creixement de molts dels mi-
crobis que són causa de malaltia. D'antibiòtics actius contra bacteris n’hi ha molts, però 
no n’hi ha tants contra els fongs. Els virus són resistents als antibiòtics, però hi ha altres 
medicaments que sí que tenen efectes contra els virus, encara que, per desgràcia, en són 
molt pocs. Això fa que moltes de les malalties causades per bacteris siguin relativament 
fàcils de tractar, mentre que les coses són més complicades en les infeccions per fongs, 
com ara algunes infeccions pulmonars o simplement cutànies. Per contra hi ha moltes 
malalties causades per virus contra les quals no hi ha productes que destrueixin aquests 
virus, com és el cas dels virus del constipat. Un cas també problemàtic és el de malalties 
en les quals l’agent causal és un microbi més complex, com ara els paràsits que causen la 
malària o els de moltes malalties tropicals.

Un problema greu que va associat al tractament amb antibiòtics és que quan s’utilitzen de 
manera incorrecta, com pot ser el cas de tractaments massa curts, de dosis massa petites 
o simplement d’un ús quan no fa falta, es poden produir resistències. Això vol dir que 
el medicament deixa de ser efectiu contra aquell microbi i contra els seus descendents. 
Aquesta resistència fa que el malalt no respongui al tractament i que aquest antibiòtic 
tampoc sigui efectiu en totes aquelles persones infectades per aquests microbis que s’han 
fet resistents.

Els antibiòtics actuen contra molts bacteris,  
però només contra alguns fongs. En canvi  

no serveixen contra els virus.
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Hi ha alguna cosa que cal evitar

Finalment, pot donar-se el cas que un medicament 
es faci servir per evitar alguna cosa. L’exemple 
més clar és el de les vacunes, que servei-
xen perquè l’organisme fabriqui unes 
defenses que anomenem anticos·
sos. Aquestes defenses impedei-
xen que determinats microbis 
envaeixin el nostre cos o que 
les seves toxines puguin 
causar-nos problemes.

També en aquest capítol podríem incloure 
els medicaments que es fan servir per al 

control de la natalitat o, per exemple, 
els medicaments que es fan servir 
per evitar el mareig quan es va amb 
cotxe o amb vaixell.

Les vacunes són una eina extraordinàriament eficaç  
en la protecció contra moltes malalties infeccioses.

Hi ha medicaments 
que serveixen per 
evitar el mareig  
dels viatges.
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Què passa  
quan prenem  
un medicament?
Hi ha casos en què els medicaments s’apliquen directament al lloc on han de fer l’efecte i 
aleshores hom parla d’administració tòpica. D’exemples n’hi ha molts, com les gotes d’an-
tibiòtics per a les infeccions del conducte de l’oïda, les gotes de diversos tipus per a malalti-
es oculars, moltes cremes i pomades per a problemes de la pell o d’altres productes per a 
problemes de la boca. Tanmateix, la immensa majoria de medicaments s’ha d’administrar 
de tal manera que arribin a tots els teixits del cos, és a dir, cal que passin a la sang perquè 
la sang els faci arribar allà on han de fer l’efecte.

Hi ha moltes menes  
de medicaments.
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L’administració dels medicaments

Afortunadament molts medicaments es poden administrar presos per la boca, és a dir, per 
via oral. Això vol dir que un cop al tub digestiu seran absorbits i passaran a la 
sang. Per via oral es pot administrar tant una solució, com una càp-
sula o un comprimit. En tots tres casos la substància activa del me-
dicament va acompanyada d’altres substàncies que serveixen per 
dissoldre-la o protegir-la durant el procés de producció.

Si seguim el camí que fa un medicament des del moment en 
què ens empassem, per exemple, un comprimit, el primer que 
succeeix, en arribar a l'estómac, és que es desfà i va passant cap 
al budell prim, que és el principal lloc on s’absorbeixen també els 
aliments. De vegades, però, l’àcid de l'estómac podria destruir la 

substància activa del medicament i aleshores el 
que es fa és recobrir el comprimit o la càpsula 
amb una substància que només es desfà en 

arribar al budell. 

Hi ha casos en què no és pos-
sible prendre un medicament 
per via oral i cal recórrer a al-
tres formes d’administració. 
Alguns medicaments s’absor-
beixen bé des de la mucosa de 
sota la llengua (via sublingual) 

i també, a vegades, es fan ser-
vir supositoris (via rectal), ja que 

La majoria de medicaments  
es prenen per la boca.

En casos greus, pot ser necessari administrar 
els medicaments «gota a gota» .
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alguns medicaments poden passar a la sang des de les zones finals del tub digestiu. Més 
important, però, és l’administració per injecció, l’anomenada administració parenteral. Les 
injeccions es poden fer en el teixit que hi ha sota la pell (via subcutània) o en el múscul (via 
intramuscular) i, sobretot en casos greus, directament a la sang (via intravenosa) gairebé 
sempre de manera gota a gota.

El destí dels medicaments a l’organisme

Un cop a la sang, el medicament arribarà allà on ha de fer l’efecte (per exemple al cor) així 
com a altres òrgans i teixits, però no s’hi quedarà per sempre, com tampoc s’hi queden 
moltes substàncies que ingerim amb els aliments. L’organisme té sistemes per fer fora del 
cos allò que no li convé o li resulta estrany i el principal d’aquests sistemes és el ronyó. Amb 
l’orina s’eliminen moltes substàncies, però pel que fa referència als medicaments hi ha quel-
com que cal destacar: el component fonamental de l’orina és l'aigua i si un medicament no 
és prou soluble en aigua (és a dir, si no s’hi dissol prou bé) difícilment podrà abandonar el 
cos amb l’orina.

Els medicaments 
s'absorbeixen, 
circulen amb la 
sang i finalment 

s'eliminen.
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Això no vol dir que l’organisme no tingui altres procedi-
ments per lliurar-se’n: amb la sang el medicament arri-
ba també al fetge i el fetge és capaç de transformar-lo 
en altres substàncies. El més freqüent és que el fetge 
transformi (metabolitzi) un medicament poc soluble en 

aigua en un altre producte que sí que ho és. 
Aleshores l’eliminació pel ronyó es fa sense proble-
mes. És evident, però, que si un medicament ha de 
metabolitzar-se abans de poder ser excretat per 
l’orina, la seva permanència a l’organisme 
serà més llarga, depenent de la velocitat en 
què és metabolitzi. Com a conseqüència 
de tot això, hi haurà medicaments que cal-
drà prendre tres cops al dia, mentre que amb 
d’altres n’hi ha prou amb una presa al dia.

El fetge és el 
lloc principal de 
transformació  

dels medicaments.

Alguns medicaments s'eliminen directament pel ronyó, 
però d'altres només ho fan un cop transformats pel fetge.
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Finalment, cal assenyalar que aquests processos de transformació poden també tenir lloc, 
en un cert grau, en altres òrgans, però el fetge n’és el principal. Hi ha també, encara que de 
manera secundària, altres vies d’excreció, per exemple a través de la femta, després  que el 
medicament hagi sigut eliminat per la bilis, un líquid que el fetge envia al budell per facilitar 
l’absorció dels greixos.   
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Com actuen  
els medicaments?
Els medicaments fan el seu efecte a través de la seva interacció amb molècules del nostre or-
ganisme que estan involucrades en una funció o una altra. Per exemple, en el manteniment 
de la pressió arterial dins dels límits normals, hi participen una colla de substàncies encarre-
gades que el volum de la sang que circula sigui l’adequat, que la força i el ritme en què bate-
ga el cor siguin els correctes i que el grau de contracció dels músculs que hi ha a la paret de 
les artèries sigui el que cal, entre altres coses. Quan, per una causa o altra, la tensió arterial 
està massa elevada (hipertensió) i cal rebaixar-la, això es pot aconseguir amb medicaments 
que interfereixen amb les molècules implicades en el control de la pressió, contrarestant-ne 

o augmentant-ne els efectes.

 

Si ens fixem en com es 
regulen els batecs del 
cor veurem que el cos 
té substàncies que fan 
que vagi més de pressa 

i d'altres que el fan anar 
més lent. En tots dos casos 

aquestes substàncies actuen 
a través del seu contacte amb una 
estructura específica per a cada una 

d'elles. Podem imaginar que aquesta 
estructura és com un pany que s’obre només 

amb una clau, que és la substància que ha de fer 

Els medicaments són  
una mena de clau 

que obre una porta 
necessària perquè es 
produeixi un efecte.
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l’efecte. O potser seria millor imaginar-ho com un programa d’ordinador que només s’activa 
amb una contrasenya específica. El medicament que actua en aquest nivell seria com una 
mena de clau prou semblant a la real per obrir el pany o activar el programa. També pot suc-
ceir que el medicament actuï bloquejant un procés, per exemple, disminuint el grau de con-
tracció dels músculs de la paret de les artèries per fer baixar la pressió arterial. En aquest cas, 
el bloqueig el produiria una clau falsa que es queda al pany i no hi deixa entrar la clau bona, o 
un programa que “penja” l’ordinador. Aquests panys imaginaris que podem considerar com 
exemples se’ls denomina receptors i són estructures força complexes que es poden trobar a 
la superfície de les cèl·lules o dintre seu. Hi ha multitud de receptors i, com hem vist en el 
cas de la hipertensió, en el control d’una funció concreta n’hi poden participar molts.

En les malalties infeccioses del que es tracta és de destruir el mi-
crobi invasor o si més no impedir que es multipliqui perquè així les 

defenses de l’organisme puguin acabar amb aquest microbi. Tot 
això s’aconsegueix mitjançant mecanismes molt semblants als 

descrits fins ara, però interferint amb els sistemes metabòlics 
del microbi o del paràsit.

Una situació peculiar és la del càncer. En aquest 
cas, la gran majoria dels tractaments van dirigits a destruir 
les cèl·lules canceroses i el fet que aquestes cèl·lules siguin cèl·lules pròpies del cos fa que 
sovint es causi problemes a altres teixits. Tanmateix, en casos ara per ara molt especials, han 

La interferència 
en els sistemes 
metabòlics 

d'un microbi 
pot servir per 
destruir-lo.
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començat a sorgir tractaments que no busquen la destrucció de les cèl·lules canceroses sinó 
simplement la seva transformació en cèl·lules normals.

Un objectiu fonamental en el tractament del càncer  
és la destrucció de les cèl·lules canceroses.
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Poden fer mal  
els medicaments?
És important recalcar que si són utilitzats només quan fan falta, a les dosis adequades i 
durant el temps que convé, els medicaments són en general ben tolerats, però hem d’accep-
tar que a vegades poden produir efectes indesitjables. En alguns casos això pot ser degut 
a una especial susceptibilitat del pacient, i un exemple prou senzill ve donat per certs me-
dicaments que es fan servir per disminuir la freqüència cardíaca en casos en què el ritme 
cardíac no és el correcte o hi ha propensió a l’infart (un problema cardíac important). Alguns 
d’aquests medicaments poden facilitar que els bronquis es contraguin, però això no té cap 
repercussió en la majoria de la gent, mentre que en un subjecte amb tendència a l’asma 
bronquial aquests medicaments poden provocar una crisi.

Pot succeir, per exemple que el receptor sobre el que actuï el medicament participi en més 
d’una funció i que quan el prenem buscant l’efecte sobre una d’aquestes funcions, els deri-
vats de l’altra ens resultin molestos. Això passa, per exemple, amb alguns productes que es 
fan servir per tractar alguns trastorns digestius, però que també provoquen una sequedat de 
boca innecessària. Igualment, productes que es prenen per tractar algunes al·lèrgies poden 
produir una somnolència del tot indesitjable, i medicaments emprats en les crisis d'asma 
poden accelerar el ritme cardíac. En algunes circumstàncies el problema pot ser més impor-
tant. Aquest és el cas de determinats medicaments que es fan servir per tractar el dolor i la 
inflamació, però que també poden afectar la paret de l’estómac. En alguns casos, sobretot 
si les dosis són elevades, això pot ser la causa de lesions gàstriques.

En algunes malalties cal emprar medicaments potents que poden causar problemes. Un cas 
il·lustratiu és el dels medicaments immunosupressors (és dir que inhibeixen el sistema im-
munitari) que es fan servir en algunes malalties molt greus o resistents a altres tractaments. 
Aquesta immunosupressió pot facilitar que es produeixin infeccions, de vegades difícils de 
combatre.

També seriosos poden ser els casos d’al·lèrgia als medicaments, així com els d'uns pocs 
medicaments que poden provocar addicció (és a dir, necessitat de prendre’ls contínuament) 
si es fan servir durant massa temps.



5



31

Com es 
descobreixen 
els medicaments?

Les primeres passes

Si repassem la història dels medicaments que 
tenim avui dia veurem que ens han arribat de 
diverses maneres. Una de les més antigues 
és aprofitar-se del coneixement tradicional de 
les virtuts d’algunes plantes. Així, del que se 
sabia popularment sobre els efectes de l’opi, 
en va sortir un potent analgèsic, la morfina, 
i dels efectes de l’escorça del salze en va 
néixer l’aspirina. Tot i que avui dia aques-
ta via de descobriment juga un paper 
molt poc important, encara hi ha 
alguns casos en què funciona, com 
ha sigut el desenvolupament d’un 
nou tipus de tractament de la malà-
ria a partir de l’observació dels efec-
tes de les fulles d’un arbre emprades  
en la medicina tradicional xinesa.

L'opi, del qual va néixer la morfina,  
és el producte del suc de la càpsula 

(«cascall») d'una planta parenta  
de les roselles.
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L’aportació de la química

Altres productes són el resultat de l’observació acurada dels efectes de diversos produc-
tes químics. Les sulfamides, unes de les primeres substàncies eficaces en el tractament de 
moltes infeccions (tot i que pràcticament ja no es fan servir avui dia), van néixer de l’estudi de 

l'efecte d’un grup de colorants sobre un microbi. El que és interessant 
és que, quan se'n van sintetitzar molts derivats per intentar obte-

nir productes més potents, es va veure que n’hi havia alguns 
que feien baixar el sucre de la sang i així van sorgir una 

colla d’antidiabètics. Alhora l’observació, de que uns 
altres d’aquests nous productes feien orinar més va 

portar al desenvolupament de nous diürè·
tics (productes que es fan servir quan cal 

que els ronyons fabriquin més orina). 
Aquesta modificació de molècules 

químiques conegudes, amb l’ob-
jectiu de millorar-ne els efec-
tes i que acaba en el naixement 

Les sulfamides van néixer de l'estudi 
dels efectes d'un grup de colorants sobre  
els microbis. La química juga un paper clau  

en el descobriment de nous 
medicaments.
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d’altres tipus de medicaments, no es limita als casos esmentats, sinó que va jugar un paper 
molt important en el descobriment de medicaments útils en l’esquizofrènia, les depressions 
i l’angina de pit, entre d’altres.

Els antibiòtics

Els antibiòtics constitueixen un cas particular. El primer que es va utilitzar va ser la penicil·
lina. De manera accidental es va veure que el creixement d’un fong (un Penicillum, d’aquí el 
nom) inhibia el creixement d’un microbi causant de moltes infeccions. Al principi, no se’n 
va fer massa cas, tot i que es va suposar que el fong produïa una substància que era respon-
sable d’aquest efecte “antibiòtic”. Per sort, deu anys més tard, uns investigadors van decidir 
estudiar les possibilitats d’aïllar aquesta penicil·lina i provar si podia ser utilitzada com a 
medicament. L'extraordinària eficàcia de la penicil·lina contra moltes infeccions va fer que es 
busquessin de manera sistemàtica productes antimicrobians en el 
cultiu de diversos microbis. Així va néixer una important sèrie 
de medicaments, als que denominem antibiòtics.

Més endavant es va pensar que era possible que dels cultius de microbis es poguessin 
aïllar també substàncies que, sense tenir efecte antibiòtic, servissin com a medicaments 
per a altres malalties. D’aquest procés d’aïllament, seguit sovint de canvis químics en 
les molècules trobades, n’han sorgit productes contra el càncer i tota una colla d’altres 
malalties.

L'observació que el creixement 
d'un fong impedia el 

creixement de determinats 
microbis al seu voltant va 

portar al desenvolupament de la 
penicil·lina.
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L’aportació de la biologia molecular

El progrés de la biologia ha permès conèixer amb un detall extraordinari la naturalesa dels 
receptors i de les molècules de l’organisme amb els quals interaccionen els medicaments 
per produir els seus efectes. El progrés ha sigut tan gran que fins i tot es poden reproduir 
aquests receptors i molècules, i estudiar directament al laboratori aquestes interaccions. 
Aquests estudis han fet que es descobreixin cada vegada més receptors i molècules. Si es 
trobessin productes que els activessin o els inhibissin, es podrien resoldre molts problemes 
encara pendents en el tractament de les malalties. 

La recerca de nous medicaments es basa molt sovint en l’estudi de les interaccions de tota 
una colla de substàncies químiques amb aquestes estructures, cosa que es fa al laboratori 
i sovint amb l’ajut de robots. Quan s’identifica una d’aquestes «claus» que entra al «pany» 
cal veure quin tipus d’efecte fa, i si en fa algun que sembla interessant cal sintetitzar altres 
productes químics semblants per trobar el més potent i estudiar després la totalitat dels 
seus efectes a l’organisme.

La recerca 
de nous medicaments 
es basa molt sovint en 

l'estudi al laboratori 
(sovint amb l'ajut de 

robots) de les interaccions 
de tota una colla de 

substàncies químiques 
amb molècules de 

l’organisme. 
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La producció industrial de 
medicaments es fa en grans 
fàbriques.
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Com es fabriquen 
els medicaments?
La obtenció dels medicaments

La gran majoria de medicaments s’obtenen per síntesi química. Als laboratoris de química 
es busca la manera més adequada de sintetitzar el producte pensant tant en els costos i 
les dificultats dels distints procediments que es faran servir, com en la necessitat que el 
producte sigui estable, és a dir, que no es faci malbé amb el temps. Cal obtenir-lo amb una 
puresa absoluta i que això es pugui realitzar 
en grans fàbriques. La gran majoria de medicaments 

s'obté per síntesi química.
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En el cas dels antibiòtics, aquests productes s’han d’extreu-
re del líquid de cultiu dels microbis que els produeixen. 
Com que en aquest líquid hi ha moltes altres subs-
tàncies produïdes pels microbis, a banda de les que 
s’afegeixen al líquid de cultiu, cal posar en marxa un 
complicat procés de purificació fins a obtenir en for-
ma pura la substància que ens interessa. Sovint, aquest 
antibiòtic natural no és el més adequat per ser emprat 
com a medicament i cal transformar-lo químicament als 
laboratoris.

D’altra banda, el desenvolupament de les eines de la 
biologia molecular (biotecnologia) ha portat a noves 
formes de fabricació dels medicaments. Per exemple, 
abans la insulina que es feia servir per tractar la dia-
betis s’obtenia per extracció de la insulina que hi ha 
al pàncrees de bou i de porc. Ara, en canvi, s’obté a 
partir de cultius microbians. Les tècniques d’enginye·
ria genètica permeten introduir el gen que determina 
la producció d’insulina en un microbi força corrent i 
obtenir així la insulina com si es tractés d’un antibiòtic. A més a més, com que el gen 
que s’integra al microbi és el de la insulina humana, el que s’obté és ja una insulina igual 

que la que es produeix a l’organisme. De manera semblant 
es pot obtenir l’hormona que regula la creixença i també 

l’eritropoetina (EPO) que facilita la producció dels 
glòbuls vermells de la sang. 

Els antibiòtics s'obtenen a partir  
de grans cultius dels microbis  

que els produeixen.

Les tècniques d'enginyeria genètica 
permeten, per exemple, que un 
microbi fabriqui insulina ja que 

se li ha traspassat el gen que 
determina la producció 

d'aquest substància.
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Les coses són més complicades en un grup de medicaments que s’empren en diverses 
malalties greus i que es coneixen amb el nom d’anticossos monoclonals. Són anticossos ex-
traordinàriament específics en contra de molècules que cal contrarrestar per millorar o cu-
rar determinades malalties. Potser val la pena recordar que els anticossos són les eines de 
defensa de l’organisme fabricades per unes cèl·lules de la sang. Aquesta defensa va dirigida 
contra invasions externes, com la infecció. Tanmateix, s’ha descobert que es poden obtenir 
artificialment anticossos dirigits contra molècules del nostre cos, i que aquests anticossos 
poden ser útils en algunes malalties en què no hi ha infecció. Es tracta de casos en els quals 
algunes de les funcions del nostre cos estan totalment desordenades i cal frenar-les. Passa 
així en alguns processos inflamatoris greus i en el càncer, entre d’altres.

Per a la fabricació d’anticossos monoclonals s’utilitzen tècniques similars a les que es fan 
servir per a la producció d’insulina o d'EPO, però en aquest cas és necessari utilitzar cultius 
de cèl·lules animals en lloc de microbis i a més a més cal programar-les perquè fabriquin 
anticossos. Lògicament el procés és molt més complicat. 

L’elaboració dels medicaments

Un cop obtinguts d’alguna de les 
maneres descrites fins aquí, cal ela-
borar els medicaments per fer-ne 
productes que es puguin transportar, 
guardar, vendre i administrar quan es 
necessitin. Els medicaments que es 
prenen per la boca poden preparar-
se, per exemple, com a comprimits, 
càpsules o formes líquides.

Els medicaments que es prenen per la boca  
poden ser de moltes menes, com comprimits, 

càpsules o formes líquides. 



Els comprimits i càpsules no contenen sols el medicament sinó també una colla de substàn-
cies que no són medicaments (substàncies inertes) però que són necessàries, per exemple, 
per donar-li estabilitat (evitar que es passi) o facilitar-ne la disgregació a l’estómac. Alguns 
productes administrables en forma líquida són simplement solucions del medicament en 
què hi ha també productes per augmentar-ne la solubilitat, fer-ne més agradable el gust, 
evitar que el producte es faci malbé, o altres. 
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Pot ser que un medicament es pugui prendre en comprimits o càpsules, però que calgui fa-
bricar-lo també d’una altra manera per administrar-lo, per exemple, a nens petits. En alguns 
casos pot resultar que el medicament es faria malbé si es preparés com un líquid per ser 
guardat durant molt de temps. En aquests casos el que sovint es fa és posar-lo, junt amb els 
ingredients inerts, en pols o granulat, en sobres especials on no hi entri llum ni humitat. En 
el moment de prendre’l cal posar-lo en aigua i remenar per fer-ne una suspensió. 

Els comprimits i càpsules no contenen sols el medicament sinó també  
una colla de substàncies que són necessàries, per exemple,  
per donar-los color, estabilitat o facilitar-ne la disgregació.



Hi ha injectables en els quals el producte ve en pols  
i s'ha de barrejar amb un dissolvent especial.
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Els injectables són formes menys corrents de medicaments. La majoria són solucions aquo-
ses que es poden administrar tal qual, però de vegades el medicament es prepara en forma 
de dos productes: un en pols (el medicament actiu) en un flascó amb tap perforable i un al-
tre, en forma d’ampul·la, que conté el líquid que primer es passarà al flascó i després s’injec-
tarà. També són relativament poc freqüents els supositoris, que són productes en els quals 
el medicament va inclòs en un material que és sòlid a temperatura ambient, però que es 
desfà a la temperatura del cos, i introduït per l’anus permet l’absorció del medicament per 
aquesta zona del tub digestiu. Finalment, alguns medicaments 
destinats a problemes de la pell es poden preparar en forma de 
cremes, gels o pomades.
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Qui mana  
sobre els 
medicaments?
Els governs de tots els països, i també el de la Unió Europea, tenen un departament encar-
regat de vetllar per la qualitat dels medicaments. Aquestes agències del medicament, tal com 
habitualment se les coneix, s’ocupen de comprovar que la composició del producte és la que 
s’indica a la capsa, que la quantitat és la correcta i que la informació que apareix en el pros-
pecte és l’adequada. Tanmateix, abans de permetre que el producte arribi a les farmàcies, 
aquestes agències han d’avaluar el grau de puresa amb què es fabrica el medicament. Tam-
bé han de  decidir si el producte és prou estable per ser conservat a temperatura ambient, 
així com quins són els límits d’aquesta estabilitat i, per tant, quina serà la data de caducitat 
que haurà de figurar als envasos. 

Els departaments 
governamentals que 
regulen els medicaments 
s'asseguren que la 
informació que apareix al 
prospecte és l’adequada.



En molts medicaments és 
imprescindible que el pacient 
tingui una recepta feta per un 
metge perquè el farmacèutic pugui 
despatxar-los.
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Un altre aspecte extraordinàriament important de la tasca d’aquestes agències és que han 
d’assegurar-se que els estudis que s’han fet per comprovar que el producte serà ben tolerat 
són suficients i de resultats prou clars, que les avaluacions de la seva activitat terapèutica 

donen resultats prou positius i que les dosis recomanades re-
sulten acceptables. També exigeixen conèixer les possibilitats 
que es presentin interaccions amb altres medicaments que 

s’hagin d’indicar al prospecte.

Basant-se en tot això, i en el tipus de malaltia 
o de trastorn per als quals  estigui indicat, 
les agències del medicament poden decidir 
si només es podrà dispensar quan hi hagi 
la recepta d’un metge o si el producte és 
de venda lliure a les farmàcies (i, en alguns 
països, fins i tot als supermercats). També, 
des del moment en què es permet la venda 
del producte, les agències vigilen els possi-
bles efectes indesitjables que el medicament 
pugui produir, i si es descobreix que són im-
portants, poden exigir que figuri una alerta al 
prospecte o poden limitar-ne l’ús o fins i tot 
prohibir-lo.

La gran majoria dels medicaments  
es ven a les farmàcies.
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