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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.




