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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. 






