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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.






