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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.   




