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Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Molt Il·lustres senyores i senyors Acadèmics
Benvolguts amics i companys 
Senyores i Senyors

Les meves primeres paraules són d’agraïment a tots els membres 
d’aquesta il·lustre i docta casa, que avui m’acull i per la qual sento, 
des de sempre, una admiració profunda. En especial, vull expressar 
la meva gratitud als doctors Joan Bech, Rafael Beaus i Joan Bladé, 
que han donat el seu suport a la meva candidatura com a acadèmica 
numerària i al Dr. Oriol Valls pel seu discurs de contestació. 

Per a mi, és un honor que em correspongui la medalla número 16, que 
va pertànyer, entre d’altres, a l’Excm. Dr. Ramón Salazar Macián, un 
dels meus mestres en el camp de la tecnologia i el desenvolupament 
farmacèutic i que em posa el llistó molt alt com a acadèmic.

És una gran satisfacció ingressar a la Secció Primera (física, química 
i geologia), a la qual intentaré fer les aportacions més pràctiques i 
actuals dels diferents temes.

Permeteu-me	que	torni	a	fer	una	reflexió	breu,	igual	que	en	l’ingrés	
com a acadèmica corresponent, ja que, en aquests moments, en pren-
dre la paraula, es produeix una mescla de sentiments de felicitat i de 
respecte.
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Respecte per l’auditori il·lustre i felicitat perquè, de vegades, els som-
nis es fan realitat i aquesta realitat, des de la meva humil posició, em 
permet ser a prop de grans professionals del nostre sector biosanitari.
D’altra banda, també voldria agrair a tots els amics i companys que 
m’han ajudat, tant de manera personal com professional, i que han es-
tat a costat meu en tot moment, demostrant la seva vàlua personal. El 
meu	agraïment	més	sincer.	Gràcies	per	la	vostra	amistat	i	confiança.

Finalment, vull donar les gràcies a la meva família, que sempre m’ha 
donat suport. Al meu marit, li he d’agrair la paciència, que m’ha per-
mès	arribar	fins	avui.	Als	meus	pares,	que	m’han	transmès	valors	com	
la	rectitud,	la	perseverança,	la	constància	i	el	respecte	per	les	persones	
i el treball, valors que sempre m’han menat a millorar. I a la meva 
germana i a la meva nebodeta, la comprensió per no haver-las dedi-
cat el temps que m’hauria agradat i que es mereixen. Vull compartir 
amb tots ells aquest honor que, sense la seva ajuda, no hauria estat 
possible.

Vull fer una menció especial a la meva amiga la Dra. Laura Torres, 
per haver compartit els seus coneixements d’història.

Quan els doctors Joan Bech, Rafael Beaus i Joan Bladé em van co-
municar la meva acceptació com a acadèmica numerària, va sorgir la 
decisió important de triar el tema del discurs. 

En el discurs d’ingrés com a acadèmica corresponent, vaig triar el 
tema de l’ètica en la nostra professió farmacèutica. Un tema impres-
cindible per a desenvolupar-nos com a professionals de l’àmbit sa-
nitari i assumir les responsabilitats derivades dels nostres llocs de 
treball. Tanmateix, per a aquest discurs, he preferit optar pel desenvo-
lupament farmacèutic, un àmbit al qual sempre he estat lligada pro-
fessionalment.

Al llarg de la meva trajectòria professional i en els diferents labora-
toris en els quals he exercit les meves funcions, he pogut comprovar 
com els canvis en la qualitat de les matèries primeres impacten di-
rectament	en	el	procés	productiu	i/o	en	la	forma	farmacèutica	final.	
Això ha fet que, dins del desenvolupament del medicament, s’aug-
mentin els recursos per a disposar d’una caracterització exhaustiva 
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de	les	variables	específiques	per	a	cada	disseny	i	que	asseguren	que	
durant el cicle de vida del producte acabat, el procés pugui assumir 
determinades variabilitats, sense impacte en la qualitat de la forma 
farmacèutica. 

I sense més esperes, passo a exposar el tema objecte del meu discurs 
d’ingrés: Evolució dels criteris de caracterització dels principis 
actius.

1. INTRODUCCIÓ

Si hi ha dos camins paral·lels, aquests són els de l’evolució de la hu-
manitat i la història del medicament.

La història demostra que l’ésser humà sempre ha buscat una explica-
ció del perquè i una solució a les malalties. Fins a la introducció de 
la terapèutica amb diferents substàncies inorgàniques, el pensament 
màgic, els conjurs, els beuratges, etc., eren les eines amb les quals 
es pretenia pal·liar o guarir les diferents afeccions dels nostres avant-
passats. Els remeis secrets, els temors a l’enverinament, la manca de 
coneixement de la composició o l’acció real dels preparats, van donar 
pas a l’aparició dels primers receptaris, llistes de “medicines”, “far-
macopees	primitives”,	gestació	de	la	professió	sanitària,	fins	a	l’apa-
rició	de	les	figures	dels	farmacèutics	i	metges.	Tot	això,	al	comença-
ment sense saber-ho, inspirat en la cerca contínua d’intentar establir 
les bases de:

-	La	identificació	del	component	actiu	real.
- La estandardització de l’acció de les substàncies actives.
- El disseny de com treballar amb els diferents components.
- La estabilització de les substàncies actives.
- Etc.

En	definitiva,	abandonar	la	influència	dels	déus	en	els	beuratges	per-
què	fossin	efectius,	i	confiar	en	la	capacitat	i	la	constància	innovadora	
dels	científics	de	les	diferents	èpoques.
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De la fabricació totalment artesana de les primeres formes farmacèu-
tiques, com les píndoles, que el saber popular denominava “la mà de 
Déu en un potet”, s’ha arribat a les biblioteques d’estructures quími-
ques per al disseny de molècules, les simulacions informàtiques dels 
receptors, l’ús de biomarcadors fonamentats per l’evidència epide-
miològica, els estudis clínics adaptatius, etc.

2. CULTURA APOTECÀRIA

A	començaments	del	segle	XIX	s’inicià	la	transformació	de	la	far-
màcia,	encara	denominada	apoteca.	Les	preparacions	van	començar	
a perdre l’aura misteriosa, es van anar deixant enrere les formulaci-
ons magistrals realment molt complexes i amb composicions “par-
ticulars”. 

Inicialment en les formulacions no es detallaven gaire les condicions 
operatòries de preparació. L’exactitud de les concentracions dels di-
ferents components tampoc no era exhaustiva i, per descomptat, no 
es feia cap indicació sobre l’origen de les matèries primeres, el seu 
control, etc. El concepte de repetibilitat entre lots encara trigaria un 
cert temps a aparèixer. 

2.1. Composicions farmacèutiques

Algunes d’aquestes composicions “particulars” es detallen a continu-
ació, incloses les seves “virtuts”, concepte que després evolucionarà 
cap a l’acció i aplicació terapèutica. 

Anodyno (digestiu)
Mel rosada, llepadum 
d’escorça de poncem De cada cosa mitja unça
Sal gemma Un escrúpol
Tintura de caflor Onze gotes
Làudan líquid Set gotes
Aigua de camamilla Tres unces
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 Virtuts: disposa saludablement els hipocondríacs, el camí per fer al 
seu temps l’expurgació sense molèstia. 

Decocció diluent (purgant) 
Ordi net Un grapat

Arrels de vinagrella, xicoires i borratxa De cada cosa una unça

Aigua comuna Dues lliures

Virtuts: es dóna com a beguda en els grans ardors de la febre per 
temperar la sang i els humors, perquè la natura els expulsi pels ex-
cretoris convenients. 

Vermífug (cucs)
Banya de cérvol raspada, arrel de 
gram

De cada cosa una unça

Fulles de menta Un manat

Argent viu  Una lliura

Aigua comuna Dues lliures

Virtuts: remei específic per matar i fer expulsar els cucs. 

Hi ha casos en què sí que s’esmenten algunes indicacions per a la pre-
paració de la formulació, tot i que no tenen res a veure amb les guies 
i els mètodes de fabricació actuals.

Febrífug comú (febre)
Quina seleccionada Una unça

Aigua comuna Una unça

Coure fins a l’ebullició i després colar. A la pols restant cal afegir-hi 
de nou una unça d’aigua comuna. Tornar a coure i colar. Mesclar els 
dos colaments per al seu ús. 

Virtuts: cura les febres intermitents.
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Gallicas (sífilis)
Acíbar fuccotrino Una unça

Mineral etíop sense foc Mitja unça
Creta molt blanca, succí blanc, gen-
ciana, mirra seleccionada, arrel de 
gitam

De cadascuna  un 
dragma

Triaca magna Tres escrúpols

Trementina rentada Un dragma

Llepadum de malví de Fernelio
El necessari per fer se-
gons l’art, massa i amb 
aquesta formar píndoles

Virtuts: són específiques en els dolors de la sífilis, gonorrea i qualse-
vol mal produït per aquesta malaltia lletja.

Pleurític menor (pleuritis)
Ulls de cranc Una unça
Flor de sofre, roselles De cada cosa una unça
Sal d’argemone Cinc dragmes
Safrà Un dragma

Faci’s una pols molt subtil i desar.

Virtuts: atenua, prepara i resol la suor i l’expectoració dels humors 
continguts al pulmó, que són la causa de la inflamació; cal haver fet 
abans la sagnia, si cal. 

Cardíaca menor (reconstituent)
Llepadum de clavells Una unça

El nostre electuari cardíac Un dragma

Aigua de canyella Un dragma
Aigua de menta, flor 
del taronger De cada cosa una unça

Barreja-ho. 
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Virtuts: restitueix la força elàstica perduda a les fibres de totes les 
parts, excita de nou el moviment dels humors, enforteix els esperits 
i anima universalment amb el seu influx agradable, dolç i aromàtic 
totes les parts del cos, torna a la vida totes les funcions ja gairebé 
deficients de la màquina animal.

També	es	pot	observar	com	la	quantificació/dosificació	de	 les	dife-
rents	matèries	 primeres	 que	 formen	 part	 de	 la	 formulació	 és	 força	
aproximada,	i	es	deixa	a	les	mans	del	“preparador”	l’ajust	final	de	la	
composició.

2.2. El Quixot: Oli  d’ Aparici

Atès que aquest any 2016 se celebren els 400 anys de la mort (1547-
1616)	d’una	figura	il·lustre	de	les	lletres	com	és	Miguel	de	Cervan-
tes Saavedra, quin reconeixement pot ser millor que recollir dins de 
l’obra meravellosa del Quixot, l’extens llegat de la cultura apotecària 
de	l’escriptor,	com	a	fill	d’un	cirurgià	sagnador	de	l’època	(Rodrigo	
Cervantes), encara que no va aconseguir acabar els estudis i disposar 
d’un	títol	oficial,	però	va	aprendre	del	seu	avi	matern,	un	metge	cor-
dovès, i del padrastre, també metge.
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Així, a la segona part de Don Quijote de la Mancha,	capítol	XLVI	
(“Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió don Quijote en 
el discurso de los amores de la enamorada Altisidora”).

 Aquí llegaba don Quijote de su canto, a quien estaban escu-
chando el duque y la duquesa, Altisidora y casi toda la gente del 
castillo, cuando de improviso, desde encima de un corredor que 
sobre la reja de don Quijote a plomo caía, descolgaron un cordel 
donde venían más de cien cencerros asidos, y luego tras ellos 
derramaron un gran saco de gatos, que asimismo traían cence-
rros menores atados a las colas. Fue tan grande el ruido de los 
cencerros y el mayar de los gatos, que aunque los duques habían 
sido inventores de la burla, todavía les sobresaltó, y, temeroso 
don Quijote, quedó pasmado. Y quiso la suerte que dos o tres 
gatos se entraron por la reja de su estancia, y dando de una parte 
a otra parecía que una región de diablos andaba en ella: apa-
garon las velas que en el aposento ardían y andaban buscando 
por do escaparse. El descolgar y subir del cordel de los grandes 
cencerros no cesaba; la mayor parte de la gente del castillo, que 
no sabía la verdad del caso, estaba suspensa y admirada.

 Levantóse don Quijote en pie y, poniendo mano a la espada, co-
menzó a tirar estocadas por la reja y a decir a grandes voces:

 —¡Afuera, malignos encantadores! ¡Afuera, canalla hechice-
resca, que yo soy don Quijote de la Mancha, contra quien no 
valen ni tienen fuerza vuestras malas intenciones!

 Y volviéndose a los gatos que andaban por el aposento les tiró 
muchas cuchilladas. Ellos acudieron a la reja y por allí se salie-
ron, aunque uno, viéndose tan acosado de las cuchilladas de don 
Quijote, le saltó al rostro y le asió de las narices con las uñas y 
los dientes, por cuyo dolor don Quijote comenzó a dar los ma-
yores gritos que pudo. Oyendo lo cual el duque y la duquesa, y 
considerando lo que podía ser, con mucha presteza acudieron a 
su estancia y, abriendo con llave maestra, vieron al pobre caba-
llero pugnando con todas sus fuerzas por arrancar el gato de su 
rostro. Entraron con luces y vieron la desigual pelea; acudió el 
duque a despartirla, y don Quijote dijo a voces:

 —¡No me le quite nadie! ¡Déjenme mano a mano con este de-
monio, con este hechicero, con este encantador, que yo le daré 
a entender de mí a él quién es don Quijote de la Mancha!
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 Pero el gato, no curándose destas amenazas, gruñía y apreta-
ba; más en fin el duque se le desarraigó y le echó por la reja.

 Quedó don Quijote acribado el rostro y no muy sanas las na-
rices, aunque muy despechado porque no le habían dejado fe-
necer la batalla que tan trabada tenía con aquel malandrín 
encantador. Hicieron traer aceite de Aparicio, y la misma Al-
tisidora con sus blanquísimas manos le puso unas vendas por 
todo lo herido y, al ponérselas, con voz baja le dijo:

 —Todas estas malandanzas te suceden, empedernido caballero, 
por el pecado de tu dureza y pertinacia; y plega a Dios que se 
le olvide a Sancho tu escudero el azotarse, porque nunca salga 
de su encanto esta tan amada tuya Dulcinea, ni tú lo goces, ni 
llegues a tálamo con ella, a lo menos viviendo yo, que te adoro.

 A todo esto no respondió don Quijote otra palabra sino fue dar 
un profundo suspiro, y luego se tendió en su lecho, agradecien-
do a los duques la merced, no porque él tenía temor de aquella 
canalla gatesca, encantadora y cencerruna, sino porque había 
conocido la buena intención con que habían venido a socorrer-
le. Los duques le dejaron sosegar y se fueron pesarosos del mal 
suceso de la burla: que no creyeron que tan pesada y costosa le 
saliera a don Quijote aquella aventura, que le costó cinco días 
de encerramiento y de cama, donde le sucedió otra aventura 
más gustosa que la pasada, la cual no quiere su historiador 
contar ahora, por acudir a Sancho Panza, que andaba muy 
solícito y muy gracioso en su gobierno.
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L’oli  d’Aparici (Oli sant dels biscaïns, bàlsam beneït, bàlsam d’Es-
panya, Oleum magistrale, etc.) era un preparat contra les ferides, molt 
apreciat i car. La seva composició estava a les mans d’un curandero 
morisc anomenat Aparicio de Zubía, nascut a Lekeitio, Biscaia, i que 
va morir l’any 1566. Arran de la seva mort, la seva muller, Isabel Pé-
rez de Peromato, va demanar a les Corts de Madrid una renda a canvi 
de declarar la composició del famós oli. Tanmateix, sembla ser que 
la renda assignada no va ser l’esperada i, per tant, la composició no 
es va declarar exactament. Segons la recepta que Isabel va donar el 
1566, l’oli d’Aparici estava format per oli anyenc, trementina d’avet, 
vi blanc i anyenc, encens, blat net, hipèric, valeriana i argemone.

Amb el pas del temps, la composició va anar evolucionant i hi van 
sorgir altres components: oli d’oliva, hipèric, romaní, cucs de terra, 
trementina, resina de ginebró, encens i màstic en pols. Quant a la me-
tòdica de preparació, es parla de: “Durante tres días se deja digerir 
en caliente la mezcla, y se adicionan las lombrices de tierra. Se cuece 
todo a continuación hasta que se consume la humedad y se cuela 
todo, disolviendo en el líquido que queda trementina buena, resina de 
enebro en polvo, incienso en polvo y almáciga en polvo”.

Pel que fa a la forma d’aplicació: “Se aplica encima o se echa dentro, 
quando la herida es profunda, lavando antes la llaga con vino caliente, 
se unta el rededor de ella, juntando bien y uniendo la carne y poniendo 
encima muchos paños y ligándola para que se mantenga en este estado”.



15

Els components van canviant, però en cap cas es disposa de la seva 
caracterització.

3. ELS INICIS DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA

S’inicia el camí, ja imparable, de la síntesi química dels principis ac-
tius, replicant els actius naturals dels regnes animal, vegetal i mine-
ral. S’estan posant els fonaments sòlids d’allò que actualment és la 
potent i innovadora indústria farmacèutica. Ha desaparegut la nebu-
losa màgica i espiritual que envolta els “medicaments” i apareixen 
els	conceptes	de	fabricació	industrial,	traçabilitat,	serialització	i	tants	
altres	 conceptes	 que	 asseguren	 la	 seguretat,	 l’eficàcia	 i	 l’estabilitat	
dels medicaments.
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Les	cultures	precolombines	utilitzaven	l’escorça	de	la	quina	(“la	plan-
ta medicinal d’ultramar més important”), com a “medicament” abans 
del	descobriment	del	Nou	Món.	A	partir	del	segle	XVII	i	durant	molts	
anys,	l’escorça	d’aquest	arbre	originari	del	Perú	va	ser	el	millor	febrí-
fug i la millor arma per lluitar contra la malària. Es va convertir també 
en un negoci excel·lent, i en una font de poder i d’estratègia política. 
A partir d’aquí es va extreure la quinina i, posteriorment, es va desen-
volupar la quinidina, com a antiarrítmic.

Una	altra	de	 les	fites	 importants,	va	 ser	 el	descobriment	dels	 àcids	
orgànics de les plantes, aïllats pel químic suec Carl Wilhelm Scheele, 
i	d’un	dels	primers	alcaloides,	la	morfina,	obtinguda	pel	farmacèutic	
alemany Friedrich Wilhelm Adam Sertürner. Aquest fet va desenca-
denar que s’aïllessin molts alcaloides, com a principis actius de les 
plantes	medicinals,	de	manera	que	a	finals	del	segle	XIX,	s’utilitza-
ven més de dos-cents compostos dins de les diferents terapèutiques 
establertes.

El món dels microorganismes i l’edat d’or de la microbiologia es va 
obrir amb les recerques i els descobriments del químic francès Louis 
Pasteur. El metge anglès Edward Jenner va aportar el descobriment de 
la vacuna contra la verola, un fet crucial per combatre aquesta malal-
tia	que	fins	llavors	havia	provocat	epidèmies	terribles	(1796).	
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Un altre grup de medicaments que van ajudar a donar un salt impor-
tant de qualitat van ser el grup dels anestèsics. L’odontòleg nord-ame-
ricà William Thomas Green Morton va ser un pioner en l’aplicació 
de l’anestèsia en cirurgia i odontologia i el 1846 va administrar èter 
com a anestèsic per inhalació. Dins del camp de la cirurgia, el metge 
cirurgià anglès Joseph Lister va desenvolupar la pràctica quirúrgica 
de l’asèpsia i l’antisèpsia (1867): utilització del fenol com a antisèptic 
per desinfectar l’instrumental quirúrgic, les mans dels cirurgians i les 
ferides obertes. Joseph Lister es va basar en els coneixements de Lo-
uis Pasteur i el metge hongarès Ignác Semmelweis, que va descobrir 
que la incidència de la sèpsia puerperal es podia pal·liar amb l’aplica-
ció de procediments desinfectants.

El	1897	el	farmacèutic	alemany	Felix	Hoffmann	va	obtenir	de	mane-
ra	pura	una	substància	amb	acció	analgèsica,	antipirètica	i	antiinfla-
matòria:	l’àcid	acetilsalicílic,	comercialitzat	el	1899	com	a	Aspirina	
(Bayer).

El	1901	Paul	Ehrlich,	l’eminent	metge	i	bacteriòleg	alemany,	va	ini-
ciar la quimioteràpia moderna, amb el descobriment d’uns compostos 
derivats de l’arsènic: arsfenamina (Salvarsán) i neoarsfenamina (Ne-
osalvarsan). Els dos preparats es van utilitzar per al tractament de la 
sífilis	i	les	febres	recurrents.	El	mateix	Paul	Ehrlich	els	denominava	
“bales màgiques”.
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El químic vienès Paul Gelmo, centrat en les investigacions dins del 
camp	dels	colorants,	el	1908,	va	sintetitzar	la	sulfanilamida (p-ami-
nobenzensulfonamida). Posteriorment, els investigadors de Bayer 
(llavors pertanyia al grup químic alemany IG Farbenindustrie AG), 
Josef Klarer i Fritz Mietzsch, van sintetitzar la sulfamidocrisoïdina 
(KI-730),	un	colorant	azoic	(vermell	robí)	i	el	1932,	el	patòleg	ale-
many Gerhard Domagk va descobrir l’acció antimicrobiana d’aquesta 
substància, derivada de la sulfonamida (Prontosil). En els estudis duts 
a terme, van observar que el Prontosil realment era un profàrmac.
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El	1921	el	metge	canadenc	Frederick	Grant	Banting,	juntament	amb	
Charles Best, van aïllar l’hormona de la insulina a les instal·lacions 
de la Universitat de Toronto, gràcies al suport de J.J.R. Mcleod, pro-
fessor	de	fisiologia	d’aquesta	mateixa	universitat.	El	químic	James	B.	
Collip es va encarregar d’aconseguir que fos el més pura possible, ja 
que es va detectar que els resultats variaven en funció de la puresa.

Durant	 els	 anys	 vint	 del	 passat	 segle	 XX,	 el	 metge	 microbiòleg	
escocès, Alexander Fleming, va fer dos descobriments de manera 
accidental:	 l’enzim	 lisozima	 (1920)	 i	 el	Penicillium notatum, que 
produeix la substància natural amb efectes antibacterians denomi-
nada	penicil·lina	(1928).	El	1938,	els	químics	Ernst Boris Chain i 
Howard Walter Florey van desenvolupar a Anglaterra un mètode 
de	purificació	 de	 la	 penicil·lina	 que	 en	 va	 permetre	 la	 síntesi	 i	 la	
distribució comercial. Posteriorment, els dos investigadors van anar 
als Estats Units per posar en marxa plantes de producció dedicades 
exclusivament	a	la	penicil·lina	(1943).
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4. CARACTERITZACIÓ DELS PRINCIPIS ACTIUS

La necessitat de fer arribar els medicaments al màxim nombre pos-
sible de pacients fa que cada vegada se’n produeixin més i, per tant, 
l’evolució natural dels remeis secrets i les preparacions magistrals 
cap als lots industrials a les noves plantes productores inicià l’era de 
la innovadora indústria farmacèutica.

El primer pas és l’ ”estandardització” de les característiques del prin-
cipi	actiu,	d’acord	amb	el	seu	perfil	d’activitat,	vehiculització,	forma	
farmacèutica	final,	etc.

Al	 començament,	 l’estandardització	 de	 les	 matèries	 primeres	 era	
merament	sensorial	 (forma,	sabor,	olor,	aspecte,	etc.),	mitjançant	 la	
descripció de les propietats que es podien observar i que, al seu torn, 
s’utilitzaven	 com	a	 identificació.	Una	 de	 les	 obres	 bàsiques	 que	 al	
llarg de la història ha servit i ha ajudat els diferents professionals és 
l’obra de Dioscòrides De Materia Medica. Al llarg del temps i de 
diversos llocs, s’ha anat traduint, corregint i ampliant per part de di-
ferents autors i es podria considerar la precursora de les farmacopees. 
Precisament	en	el	prefaci,	s’especifica	“sobre la preparació, les pro-
pietats i les proves de drogues”.
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El nivell de la descripció del principi actiu i la seva caracterització 
posterior, per assegurar la mateixa qualitat entre lots, també ha anat 
evolucionant. Així, a tall d’exemple, es mostra la descripció del car-
damom.

Dioscòrides Pedani (traducció d’Andrés Laguna, 1555)
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Pharmacopoeia Matritensis (1739)
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Cardamom major. Grans petits de color vermell, marró exterior-
ment, de forma triangular, però per dins completament blancs, sabor 
acre i picant, semblant al pebre: fruit de la planta denominada mala-
gueta. S’han d’escollir ben madurs i amb color, frescos i amb el sabor 
que s’ha descrit abans. Potència inferior a la del pebre.

Cardamom menor, també anomenat cardamom. Grans, majorità-
riament petits, de forma oblonga, que provenen de l’Índia, a través 
d’Holanda, interior blanc, estriats i dotats d’un pecíol petit. Se’n des-
coneix la planta de procedència. Triar les llavors més noves, per utilit-
zar-les en medicina. S’ha de separar el gra de la closca.........
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Còdex Antonio Vidal (XVIII)

El	cardamom	menor	és	l’únic	oficinal,	és	més	fragant:	és	una	llavor	
membranàcia... pàl·lida... dividida en 3 parts, que contenen grans pe-
tits, angulosos, marrons, d’olor agradable, sabor acre i aromàtic.
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The Edinburg New Dispensatory (1813)
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Les llavors de cardamom són molt “calentes”... aromàtiques, amb 
olor acre i sovint s’utilitzen així en la pràctica: es diu que tenen aquest 
avantatge, que no obstant la seva acritud, no “escalfen” sense mode-
ració	o	inflamen	els	budells,	com	el	pebre.	

Materia Farmacéutica (1836)
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Pharmacopoeia Londinensis (1837)
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El cardamom és una planta perenne originària de l’Índia, que produ-
eix llavors d’una olor aromàtica agradable i amb sabor calent i espe-
ciat.		Estimulant,	carminativa,	estomacal.	Usada	en	dispèpsia,	flatu-
lències, etc.

Amb el temps, s’han anat millorant les tècniques d’estandardització. 
A les tècniques purament sensorials (forma, sabor, olor, etc.), s’hi 
han afegit d’altres que permeten assegurar la seva potència i puresa: 
cromatografia,	cendres,	etc.	Segons	aquesta	línia,	es	pot	observar	el	
tractament	del	mateix	producte,	 cardamom,	en	 l’última	monografia	
d’USP/NF.
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Monografia USP/NF, December 1, 2016

En aquest cas es descriuen tres formes relacionades amb el carda-
mom: oli, llavors i tintura. 

Cardamom Oil

Aquí,	 la	monografia	oficial	de	l’NF	defineix	l’oli	de	cardamom	i,	a	
més, inclou una caracterització de les impureses (arsènic i plom), que 
ajuda a estandarditzar la qualitat de partida del cardamom, per prepa-
rar l’oli corresponent.

Cardamom Seed

A	més	de	la	definició	corresponent,	s’inclou	una	indicació	sobre	com	
s’han d’obtenir les llavors perquè mantinguin les propietats.

Així	mateix,	també	es	disposa	de	la	descripció	d’assaigs	específics:	

- Característiques botàniques macroscòpiques: descripció física, 
aspecte de la pols de llavor, característiques botàniques micros-
còpiques: descripció de les llavors i de la pols de llavors.

-	 Especificació	de	cendres	insolubles	(mitjà	àcid).
- Requeriments addicionals relacionats amb el condicionament, 

l’emmagatzematge i l’etiquetatge.

Compound Cardamom Tincture

En aquest cas en concret, primer es descriu la composició qualitativa/
quantitativa i el modus operandi de preparació de la tintura. D’aques-
ta manera, s’assegura la repetibilitat de la fabricació i, per tant, la 
traçabilitat	entre	lots.

Atès que es tracta d’una tintura alcohòlica, cal determinar el contin-
gut	en	alcohol,	per	la	qual	cosa	s’estableix	una	especificació	(43,0-
47.0 %).
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En	la	monografia,	també	s’inclouen	requeriments	addicionals	orien-
tats a l’estandardització del condicionament i l’emmagatzematge de 
la tintura de cardamom.

5. IMPACTE DE LES VARIACIONS DELS PRINCIPIS 
ACTIUS EN LA FORMA FARMACÈUTICA

L’estandardització de la qualitat de les substàncies actives responsa-
bles de l’activitat farmacològica, assegura la repetibilitat de la seva 
acció	i,	per	tant,	de	la	seva	eficàcia.	Tanmateix,	aquestes	substàncies	
actives	es	vehiculen	a	través	de	la	forma	farmacèutica	final,	que	faci-
lita l’administració al pacient i, a més, permet modular el temps i el 
lloc de cessió in vivo.

El	grau	d’optimització	de	la	formulació	influeix	de	manera	directa	en	
la robustesa dels processos productius del medicament. És imprescin-
dible	l’estudi	exhaustiu	de	l’impacte	de	les	diferents	especificacions	
de les matèries primeres (substància activa i excipients), en la repro-
ductibilitat dels lots, a escala de procés, i en la possible variació de la 
cessió de la substància activa i/o els canvis durant l’envelliment de la 
forma farmacèutica.

D’altra banda, la Comissió Europea ha establert un marc legal per a la 
regulació	dels	principis	actius	utilitzats,	amb	la	finalitat	de	vetllar	per	
la salut i la seguretat dels pacients. Igualment, també es pretén preve-
nir	que	entrin	medicaments	falsificats	a	la	Unió	Europea.

La	Directiva	2011/62/EU,	la	qual	modifica	el	Codi	Comunitari	de	me-
dicaments d’ús humà, la Directiva 2011/83/CE estableix entre els di-
ferents requisits que cal complir, que tots els principis actius fabricats 
o importats a la UE han de complir les Normes de Fabricació Correcta 
(NCF). Els laboratoris fabricants estan obligats legalment a utilitzar 
únicament substàncies actives fabricades d’acord amb les directrius 
de les NCF i que siguin distribuïdes complint les Bones Pràctiques de 
Distribució (BPD).

Dins d’aquest marc regulador també es disposa de guies com les ICH 
Q7 i Q11, que marquen les directrius per a la fabricació dels principis 
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actius, sota les pautes de les NCF i BPD. A més, en el cas de la ICH 
Q11, estableix una relació directa amb les ICH Q8 (Pharmaceutical 
Development),	Q9	(Quality	Risk	Management)	i	Q10	(Pharmaceuti-
cal Quality Systems). D’aquesta manera es faciliten les eines necessà-
ries per a la sistematizació en el desenvolupament i la fabricació dels 
principis actius.

En	termes	generals,	si	el	principi	actiu	disposa	d’una	monografia	en	
un	compendi	oficial,	en	aquesta	s’hi	recullen	especificacions	fisico-
químiques per controlar la riquesa, els productes de degradació, etc., 
però no hi apareixen descrites les propietats farmacotècniques, que 
realment asseguren la seva funcionalitat dins de la formulació i que 
es comportin igual dins del procés productiu, en la fabricació dels 
diferents lots i durant el cicle de vida del medicament.

Aquestes propietats, denominades farmacotècniques, són sensibles 
a les variacions que es puguin produir en les instal·lacions de fabri-
cació, canvi de proveïdor, tipus d’equips i maquinària emprada en la 
fabricació, etc. Per tant, el fet de detectar la seva criticitat i establir 
un interval de compliment assegura el manteniment de la qualitat 
entre lots.

Aquestes	variables	poden	provocar	modificacions	en	les	especifica-
cions	de	la	forma	farmacèutica	final.	Una	de	les	més	crítiques	és	la	
possible	modificació	de	la	cessió	del	principi	actiu.	La	caracteritza-
ció	física	de	la	forma	farmacèutica	(permeabilitat,	grau	d’inflament,	
mullabilitat, nivell de disgregació, etc.), és necessària per dissenyar 
les corbes de cessió in vitro i establir la correlació posterior in vitro-
in vivo. D’altra banda, basant-se en aquest coneixement, s’establei-
xen i s’estandarditzen les condicions dels assaigs de dissolució, que 
han de ser predictius del comportament del producte en les condi-
cions in vivo.

A continuació, es passa a comentar alguns exemples, centrats en l’àm-
bit de la fabricació del principi actiu i com canvis en el procés poden 
influir	en	la	forma	farmacèutica	final.
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Forma farmacèutica oral d’alliberament modificada, indicada 
per a pacients amb deteriorament cognitiu. 

Els canvis produïts en l’àmbit d’equips/instal·lacions es detallen tot 
seguit.

- Fase d’assecatge. Canvi de mètode estàtic a dinàmic.
- Fase de cristal·lització. Canvi de la capacitat, la geometria i el 

sistema d’agitació del reactor.  

El	primer	canvi	produït	(fase	d’assecatge),	pel	fet	d’introduir	un	flux	
hidrodinàmic amb el mètode nou d’assecatge, absent en la metòdica 
anterior,	 impacta	directament	 en	 la	 topografia	de	 la	partícula	 i,	 per	
tant,	comporta	modificacions	en	paràmetres	del	tipus	porositat	super-
ficial,	forma	i	distribució	de	la	mida	de	partícula.

El segon canvi produït també tindrà un impacte important en els ma-
teixos paràmetres físics. El canvi en la geometria del reactor, junta-
ment amb un sistema nou d’agitació, pot incidir directament en la 
morfologia particular.

Com que es tracta d’una forma farmacèutica ja dissenyada, el seu 
desenvolupament	s’ha	fet	amb	unes	especificacions	determinades,	en	
l’àmbit del principi actiu. S’hauria d’haver tingut en compte aquestes 
especificacions	físiques	particulars,	ja	que	incideixen	directament	en	
la cessió del principi actiu i, en tractar-se d’una forma farmacèutica 
d’alliberament	modificat,	es	produiran	canvis	en	la	velocitat	i	la	for-
ma d’alliberament, amb el problema de seguretat consegüent.

Forma farmacèutica oral d’alliberament modificada, el principi 
actiu de la qual inhibeix l’alliberament de prolactina. 

Els canvis produïts en l’àmbit d’equips/instal·lacions es detallen tot 
seguit.

- Fase d’assecatge. Canvi de mètode estàtic a dinàmic.
- Fase de cristal·lització. Canvi de la capacitat, la geometria i el 

sistema d’agitació del reactor.
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-	 Fase	de	mòlta.	Modificació	del	sistema	mecànic	de	la	tamisado-
ra. Es manté la llum de malla.  

La	introducció	d’un	mètode	dinàmic	d’assecatge	(flux	hidrodinàmic),	
igual	que	en	el	primer	exemple,	impacta	directament	en	la	topografia	
de	la	partícula.	S’han	produït	modificacions	en	paràmetres	com	ara	la	
porositat	superficial,	la	forma	i	la	distribució	de	la	mida	de	partícula.

El segon canvi produït també tindrà un impacte important en els ma-
teixos paràmetres físics.

Arran del tercer canvi, es produeix un impacte directe de la distri-
bució del tamany de partícula, ja que el mètode implementat és més 
agressiu i, per tant, el percentatge de producte pulverulent augmenta-
rà previsiblement.

Aquestes	característiques	físiques	influeixen	directament	en	la	cessió	
del principi actiu i, en tractar-se d’una forma farmacèutica d’allibera-
ment	modificada,	es	produiran	canvis	en	la	velocitat	i	forma	d’allibe-
rament, amb el problema de seguretat consegüent.

Amb l’aplicació de la microscòpia electrònica (SEM) es pot obser-
var	 la	 irregularitat	 de	 la	 forma	 de	 la	 partícula	 i	 com	 es	modifica	
l’aparició d’aglomerats. La morfologia està relacionada directa-
ment, amb totes les propietats reològiques, de dispersió i de funcio-
nalitat farmacotècnica. 
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Una	altra	tècnica	molt	emprada	per	a	l’estudi	de	les	possibles	modifi-
cacions a escala particular, és l’aplicació de BET (Brunauer-Emmett-
Teller)	en	la	determinació	de	la	superfície	específica	(índex	indicador	
de	l’efectivitat	i	l’eficàcia	de	l’operació	de	reducció	del	tamany)	i	la	
porositat. En aquest cas en concret s’obtenen variacions d’aquest pa-
ràmetre	entre	9	i	14	m²/g,	per	la	qual	cosa	es	pot	predir	que	el	compor-
tament en la cessió del principi actiu estarà afectat. D’altra banda, en 
l’àmbit	de	la	microporositat,	també	es	modificarà.	A	tall	d’exemple,	
es mostra com pot variar aquest paràmetre. 
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VOLUME (SINGLE 
POINT) (cm3/g)

PORE SIZE (AVERAGE 
PORE DIAMETER) (A)

0.045800 170.3744

0.018166 99.8932

L’aplicació de light scattering permet disposar de la distribució de la 
mida	de	partícula	i	comprovar	com	es	modifica	aquest	paràmetre	amb	
el canvi d’instal·lacions. 

D [4,3] (µm) D (v, 0,9) (µm)

1.10 2.09

2.90 4.99

A causa de la presència de producte aglomerat, provocat pel percen-
tatge	més	gran	de	“fins”,	fa	que	el	producte	es	carregui	electrostàtica-
ment,	amb	la	dificultat	que	pot	provocar	en	l’àmbit	dels	lots	industri-
als	de	la	forma	farmacèutica	final.

Forma farmacèutica oral d’un antidepressiu (comprimit reco-
bert). 

En aquest cas, es planteja un canvi de proveïdor de la matèria prime-
ra, de manera que el proveïdor nou té el seu propi procés de fabrica-
ció amb diferències “lleugeres” respecte de l’original (catalitzadors, 
solvents, etc.).

En l’estudi comparatiu de diferents lots dels dos proveïdors, es poden 
detectar	 les	 especificacions	 relacionades	 amb	 aspectes	 farmacotèc-
nics	que	poden	influir	en	la	cessió	del	principi	actiu.

A partir de l’observació microscòpica (SEM), ja es pot detectar dife-
rències en la morfologia i la mida de les partícules.
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Les	superfícies	específiques	determinades	per	BET	donen	valors	de	
0.4563	m²/g	 i	 2.1853	m²/g.	Novament	 s’observen	diferències	 entre	
lots de proveïdors diversos.

L’estructura	dels	porus	del	principi	actiu	influeix	en	el	comportament	
de la dissolució in vitro i de l’absorció i difusió in vivo. La determi-
nació de la porositat també es pot dur a terme per BET i s’expressa a 
través de dos paràmetres, el volum (single point) i la mida del porus 
(average pore diameter).

VOLUME (SINGLE 
POINT) (cm3/g)

PORE SIZE (AVERAGE 
PORE DIAMETER) (A)

0.001533 133.8896

0.015673 269.8867

De nou, la diferència entre els lots dels dos proveïdors queda palesa.

El tamany de la partícula, entre d’altres, incideix en l’homogeneïtat 
de	la	mescla	final	i	en	l’estabilitat	de	l’intermedi	que	es	produeix	en	
aquesta	fase	de	mesclat.	A	més	d’influir	en	els	aspectes	físics,	també	
pot	influir	en	el	comportament	biofarmacèutic.

Mitjançant	la	tecnologia	de	light scattering es pot determinar la mida 
de partícula i també s’hi observen diferències.
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D [4,3] (µm) D (v, 0,9) (µm)

36.09 68.42

16.03 31.96

Aquestes diferències es veuen també corroborades a través de l’estudi 
del comportament dels diferents lots dels proveïdors.

6. CONCLUSIONS

El	disseny	de	la	qualitat	del	medicament	comença	per	disposar	d’unes	
matèries primeres òptimes i adequades per a la fabricació. Això impli-
ca	el	seu	estudi	exhaustiu	per	tal	de	definir	paràmetres	específics	per	
a cada producte.

La qualitat de l’API és la mateixa, independentment de si és un medi-
cament innovador o genèric.

El	conjunt	de	paràmetres	definits	(finger print) assegura la vida del 
medicament, des del punt de vista de robustesa del procés productiu. 
Aquests han de contemplar les variables que poden impactar en les 
especificacions	del	producte	final,	per	poder	ajustar	el	procés	produc-
tiu i “corregir” la variabilitat de l’API.

He dit.
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Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Molt Il·lustres senyores i senyors Acadèmics
Benvolguts amics i companys 
Senyores i Senyors

En primer lloc voldria agrair a la Junta d’aquesta Reial Acadèmia, la 
confiança	dipositada	en	mi,	al	encarregar-me	la	contestació	al	discurs	
d’ingrés com a acadèmica de Número de la Excel·lentíssima Dra. Be-
atriu Artalejo Ortega.

Començaré	per	fer	una	breu	ressenya	del	seu	tarannà	acadèmic	i	pro-
fessional.

Tot i no tenir antecedents, ja que la seva família només estaven repre-
sentats professionals de les telecomunicacions, la història i la medici-
na, a la Beatriu l’atreien des de joveneta, els temes de la Farmàcia i els 
medicaments.	Ja	de	ben	petita	li	agradava	ficar-se	per	la	farmàcia	del	
barri a pescar alguna “gominola” o a remenar i ajudar en el que podia, 
atreta pel misteriós món del medicament.

Per això no va dubtar en cursar els estudis de Farmàcia a la Facultat 
de	Barcelona	 i,	col·laborar,	fins	 i	 tot	abans	d’acabar	 la	carrera,	a	 la	
Unitat de Farmàcia Galènica, com a ajudant de classes pràctiques. 
Allà va conèixer el que seria el seu marit, en Antoni Bamio, que esta-
va de monitor de pràctiques i a un altre monitor en Cels Arnao, que els 
hi va fer de padrí de noces i que continua sent  amic dels dos.

Un	cop	finalitzats	els	estudis	de	llicenciatura	va	seguir	a	la	unitat	de	
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Farmàcia Galènica  del Departament de Farmàcia i Tecnologia Far-
macèutica, com a Col·laboradora d’Investigació, compaginant-ho 
amb una beca de l’Institut Universitari de Farmàcia Hospitalària de la 
Universitat	de	Barcelona,	fins	el	curs	1999-2000	en	el	que	va	ocupar	
una	plaça	de	Professora	Associada	de	la	Unitat	de	Tecnologia	Farma-
cèutica del llavors Departament de Farmàcia.

Mentrestant va desenvolupar la seva tesi doctoral que va tractar sobre 
màquines	 de	 comprimir	 excèntriques.	 La	 primera	 dificultat	 en	 que	
es va trobar per aquest estudi, va ser que la Facultat no disposava de 
cap màquina d’aquest tipus i, com que no hi havia gaire disponibilitat 
pressupostària, va caldre comprar-ne una de segona ma, el preu de la 
qual no incloïa el trasllat a la Facultat, per la qual cosa van tenir que 
portar-la, com van poder, en un R7. La feina va ser per descarregar-la. 
No hi havia manera de treure-la del cotxe.

Com que el treball de tesi incloïa qüestions de tipus mecànic, com per 
exemple	com	influïa	la	pressió	de	compressió	en	les	característiques	
dels comprimits de diverses formulacions, va recavar la col·laboració 
dels membres del Departament d’Enginyeria de Resistència de Mate-
rials de la Politècnica, que li van aportar aquells coneixements com-
plementaris que no havia rebut durant la carrera de Farmàcia. Aquesta 
col·laboració amb altres professionals ha estat una constant durant 
tota	 la	vida	 laboral	de	 la	Dra.	Artalejo,	fins	arribar,	 avui,	 a	 la	 seva	
participació activa a l’Institut Químic de Sarrià, com comentaré més 
endavant.

Finalment,	l’any	1996,	va	presentar	la	seva	tesi	doctoral	que	va	me-
rèixer	la	qualificació	d’excel·lent	“cum	laude”.	L’any	2000	va	acon-
seguir el títol de “Farmacéutico Especialista en Farmacia Industrial y 
Galènica”, donat pel Ministerio de Educación y Ciencia.

A partir de l’any 2000, degut a la seva dedicació industrial, va aban-
donar, parcialment la Facultat, tot i que va continuar participant en 
diversos cursos de postgrau, màsters i de doctorat, així com en la 
codirecció de treballs de recerca, publicacions, etc. Des de l’any 2016 
ha retornat a la seva activitat docent, impartint, com a professora as-
sociada,  la assignatura de “Legislació y Deontologia Farmacèutica”, 
dins de l’actual Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 
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i Fisicoquímica i, des d’aquest any 2017 ha passat a col·laborar amb 
l’Institut Químic de Sarrià, impartint l’assignatura de Tecnologia Far-
macèutica.

Dins de l’activitat acadèmica i de recerca desenvolupada durant tot 
aquest temps, cal esmentar la codirecció de 5 Tesines de Llicenciatu-
ra; haver pronunciat més de 300 xerrades, conferències, cursos i semi-
naris	de	caire	científic;	15	comunicacions	a	congressos,	tant	nacionals	
com internacionals; més de 50 publicacions en revistes nacionals i 
internacionals; diverses col·laboracions en llibres de Tecnologia Far-
macèutica, i participació en algunes patents sobre aquesta tecnologia.

Tot i aquesta important activitat acadèmica i de recerca, on més ha 
destacat la vida professional de la Dra, Artalejo ha estat el món de 
la	indústria	farmacèutica.	Es	va	iniciar	l’any	1988,	en	els	laboratoris	
Vita,	on	hi	va	ser	fins	al	1999,	ocupant-se,	principalment,	del	desen-
volupament galènic de nous medicaments, la implantació de GMPs 
en planta pilot i de la preparació de documents de registre.

De	1999	a	2003	va	estar,	com	a	cap	de	Desenvolupament	Galènic,	a	
Laboratoris Salvat, ocupant-se de la implantació de GMPs i GLPs, 
gestió de desenvolupaments nacionals i internacionals, participant en 
els comitès industrials, clínic i de registres.

L’any 2003 va entrar a Novartis Farmacèutica essent, Cap de Des-
envolupament Farmacèutic i ocupant-se de la gestió de projectes a 
nivell de Planta Pilot i en la col·laboració amb diferents centres de 
recerca de diversos països i universitats. En aquesta època va partici-
par en diversos projectes subvencionats pel “Ministerio de Educa-
ción y Ciencia”; en l’adaptació de la Planta Pilot per la fabricació 
de productes d’alta toxicitat y en la transferència i escalat de noves 
molècules d’alta toxicitat.

El	 2009,	 dins	 de	 la	mateixa	 companyia	Novartis	 Farmacèutica,	 va	
passar al participar com a “Pocess Expert” (expert de processos), 
ocupant-se de la gestió de projectes a nivell de les diferents plantes 
industrials de l’empresa i col·laborant en la preparació i assistència 
d’inspeccions en front a diverses autoritats sanitàries.
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L’any 2012 va canviar d’empresa, passant a ser Directora Tècnica i 
de I+D del laboratoris Combino Pharm, ocupant-se del desenvolupa-
ment de nous productes i de les relacions institucionals.

El 2013 va tornar a canviar a l’empresa, per ocupar la Direcció Tèc-
nica	i	Direcció	de	Qualitat	de	Terrats	Medical	S.L.,	on	va	ser-hi	fins	
l’any 2015, gestionant els sistemes de qualitat i preparant la docu-
mentació de registre de noves especialitats.

Compaginant,	inicialment,	amb	aquesta	activitat,	l’any	2014	i	fins	a	
2016 es va encarregar de la Direcció de Desenvolupament de Ne-
goci en la consultoria AuditGMP Pharma S.L., gestionant la cartera 
de clients, la ampliació de nous àmbits d’actuació, i els projectes de 
consultoria tècnica i relacions internacionals.

Des d’aquest any 2017, col·labora amb l’Institut Químic de Sarrià, 
com	a	“Pharmaceutical	Scientific	Officer”	i	Directora	Tècnica,	en	la	
gestió i suport dels processos de transferència tecnològica entre el 
IQS i la industria biosanitària. Aquestes activitats las combina amb 
les docents com a professora de Tecnologia Farmacèutica a l’IQS, 
com s’ha esmentat abans.

A més de l’activitat acadèmica i professional, destacarem que la Dra. 
Artalejo és, desde 2007, acadèmica corresponent d’aquesta Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, on va ingressar el 21 de no-
vembre amb la lectura del discurs: L’ètica a la professió farmacèutica.
 
Ha	estat	des	de	l’any	2008	fins	al	2012,	presidenta	de	la	secció	cata-
lana de la “Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria” 
(AEFI) i de 2012 a 2016 presidenta de la Junta de Govern d’aquesta 
Associació, de la qual ha estat, a més vocal de galènica i tresorera, i de 
la qual n’és, actualment, membre de la comissió deontològica. 
Ha estat membre del grup de treball de Barcelona per l’elaboració del 
“Formulario Nacional”. Membre del grup d’experts “Powder Wor-
king Party” de la Farmacopea Europea; y perit judicial farmacèutic 
pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Ha estat també membre 
de diversos tribunals de Tesi Doctoral.

En els seu discurs, la Dra. Beatriu Artalejo ens ha mostrat com ha anat 
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evolucionant el concepte de principi actiu y la seva determinació y 
caracterització.

Ens ha ensenyat com, a l’antiguitat s’empraven productes naturals de 
dubtosa	 eficàcia,	 acompanyats	 de	 rituals	 religiosos	 que	 contribuïen	
a guarir d’una manera psicològica o quasi-miraculosa. La caracterit-
zació dels productes naturals medicamentosos, que es trobava a les 
antigues farmacopees, còdex i formularis, es limitava a la descripció 
morfològica	de	la	planta	o	el	mineral,	especificant,	en	tot	cas,	el	seu	
origen. De tota manera, aquests remeis naturals se sospitava que dis-
posaven d’una “quintaesència” on residia la seva activitat, és a dir, se 
sabia que el remei tenia un component actiu responsable de la seva 
acció terapèutica. 

Ens ha mostrat, també en el seu discurs la Dra. Artalejo, que durant 
el	segle	XIX	i	principis	del	XX,	van	començar	a	ser	aïllats	els	princi-
pis actius de les plantes medicinals iniciant-se d’aquesta manera l’era 
moderna del medicament. Així l’any 1817 el farmacèutic alemany 
Friedrich	Wilhelm	Adam	Sertürner,	 va	 obtenir	 la	morfina	 de	 l’opi;	
pocs anys més tard a 1820 els investigadors francesos  Pierre Joseph 
Pelletier i Joseph Bienaimé Caventou, van aïllar la quinina de l’es-
corça	de	 l’arbre	de	 la	Quina;	 posteriorment,	 l’any	1859,	 l’alemany	
Albert	Niemann,	va	aïllar	i	purificar	la	cocaïna	de	la	fulla	de	coca;	el	
1868, el francès Claude Nativelle, obtenia la digitalina de la “Digitalis 
purpurea”	i	ja	avançat	el	segle	XX,	l’any	1928,	com	ens	han	dit,	Ale-
xander	Fleming	iniciava	l’era	de	l’antibioteràpia	aïllant	l’any	1943,	
la penicil·lina, del fong Penicilliun. Posteriorment l’equip de  Selman 
Abraham Waksman obtenia l’estreptomicina, la neomicina i la actino-
micina de diversos cultius d’actinomicets i des de llavors es van anar 
obtenint molts altres antibiòtics de diversos fongs i bacteris, axí como 
d’altres	principis	actius,	com	la	reserpina,	extreta	de	la	Rauwlfia	per	
Slitter	i	col·laboradors	l’any	1952.

Amb el desenvolupament de la química orgànica, durant la primera 
meitat	 del	 segle	XX	 es	 van	 obtenir	 per	 síntesi	 química	 nombrosos	
principis	actius	aïllats	de	les	plantes,	com	la	morfina,	obtinguda	per	
síntesi	total	l’any	1952	per	Marshal	D.	Gates.	També	es	van	començar	
a obtenir nous derivats dels principis actius naturals, com és el cas de 
l’àcid acetilsalicílic (o aspirina) o les penicil·lines semi-sintètiques i 
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molts d’altres de completament nous.

Al	mateix	temps,	les	modernes	tècniques	instrumentals	fisicoquími-
ques han permès caracteritzar, amb precisió, els principis actius que 
formen part dels moderns medicaments. Així s’ha pogut comprovar, 
com ens ha dit la Dra. Artalejo, que principis actius iguals des del punt 
de vista químic, poden tenir propietats físiques i granulomètriques di-
ferents, el que pot implicar un diferent comportament biofarmacèutic.

Aquestes diferències poden provenir del fet de que el principi actiu 
procedeixi de fabricants diversos, amb diferents procediment de fa-
bricació, que donen lloc a diferents granulometries, solubilitats, etc. 
Però també, com se’ns ha dit, es poden produir variabilitats de les 
propietats del principi actiu en el procés d’elaboració de la forma far-
macèutica.	Com	a	conseqüència,	en	el	procés	de	control	final	del	pro-
ducte	elaborat,	caldrà	comprovar	que	no	s’han	modificat	les	caracte-
rístiques físiques del principi actiu que afectin a la seva disponibilitat.

Finalment diré que la Dra. Artalejo, en el seu currículum professional 
ha vist créixer i desenvolupar-se molts dels medicaments que avui es 
troben	a	les	prestatgeries	de	les	oficines	de	farmàcia.

Excel·lentíssim Sr. President. Crec, sincerament, que la Dra. Beatriu 
Artalejo	té	un	gran	nivell	científic	i	professional,	per	la	qual	cosa,	li	
prego que li faci a mans la medalla nº 16  i el diploma que l’acreditin 
com a membre de número d’aquesta Reial Acadèmia.

Moltes gràcies senyores i senyors per la seva atenció.






