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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.




