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Excm. Sr. President,
Molt il'lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i senyors,

Vull que les meves primeres paraules siguin expressió sincera del meu
prof und reconeixement a la Junta de Govern de la Reial Académia de Farmácia
de Catalunya en haver acceptat nomenar-me académic numerari d'aquestadocta
corporació. Aquest agraiment el faig extensiu als Molt Il.lustres Doctors M.
Carme de la Torre i Boronat, Jaume Bech i Borrás i Francesc Puchal i Mas, els
quals ara f-a poc més d'un any em distingiren amb I'immerescut honor de
proposar-me per a aquesta distinció. Gratitud que voldria singularitzar en el
Dr. Puchal, qui tan amablement ha acceptat la dificil tasca de preparar la pre-
ceptiva glossa amb els escassos mérits del recipiendari. Al Dr. Puchal m'uneix
una llarga i f'ecunda amistat que s'iniciá en acabar els nostres estudis universitaris
i que ha continuat al llarg de la nostra dilatada vida prof'essional, en la qual tots
dos hem rodat una mica de món, perd a la fi hem tornat al Bom.

En data de 20 de desembre de I'any 2000. el secretari d'aquesta insigne
corporació, el Molt Il.lustre Doctor Miquel Ylla-Catalá i Genis, em comunicava
per carta la meva elecció com a académic de número, adscrit a la Secció Quarta,
Salut Pública. amb la medalla número 18, que va pertányer en vida al Molt
Il.lustre Doctor Josep M Séculi i Brillas. El Dr. Séculi (a.c.s) fou una persona
de record inesborrable que durant molts anys em distingí amb el seu afecte i
amistat. Personalitat de carácter f'erm perd desbordant de qualitat humana, fou
un dels veterinaris catalans més importants del segle XX. Fou precisament ell
qui  encapqalá la proposta del meu ingrés com a corresponent d'aquesta
digníssima Académia el 9 de novembre de I'any 1978. Assumeixo amb tensa
emoció, doncs, aquesta gran responsabilitat de substituir el Dr. Séculi i el meu
major desig seria f'er-me digne d'aquest mereixement.

En un acte tan emotiu com aquest no em puc sostreure al record dels
nombrosos professors que tant contribuiren a la meva formació científica i
humana, perd fent honor a la brevetat citaré únicament els dos que considero
els meus més significats mestres.

El professor doctor José María Santiago Luque, catedrátic de Patologia de
la Facultat de Veterinária de Saragossa, veterinari i metge, que fou qui m'obrí



els ulls per primera vegada a la medicina veterinária com a veritable ciéncia,
no com a simple art de curar. Don Jrtst; Morítt. com li acostumávem a dir

f¿rmiliarment, era un extraordinari pedagog i segr"rir les seves classes era pura

<ielícia. i puc dir amb propietat que hom sortia quasi sempre amb la ll iEó apresa.
El doctor Salvador Riera i Planagunri. tanlbé veterinari i metge, fou qui

veritablement m'introduí en la práctica clínica. El Dr. Riera fou una persona de

singular bondat i d'amplis coneixements, un veritable savi en el millor sentit

de la paraula i un dels clínics veterinaris més importants de la seva época. Fou
veterinari municipal de Barcelona, director de I'escorxador en la difícil época
de postguerra i, en els darrers anys de la seva vida, president de I'Académia de
Ciéncies Veterináries de Barcelona, arnb una magnífica trajectdria académica,
de la qual vaig ser testimoni privilegiat en haver ocupat el cárrec de secretari
de la Junta de I'Académia durant diversos anys.

En un pla més personal, voldria recordar la meva família i, en especial, els
meus estimats pares. El meu pare, que morí ja f'a molts anys, el record del qual
segueix perenne en la meva memória. La meva mare, que als seus 92 anys
continua f'eliEment entre nosaltres. La mev¿r esposa M. Carme, I'estimació,
suport moral i estímul permanent de la qual h¿rn cclnstituít el meu major esperó
i il ' lusió en la nostra ja llarga vida en comú. Els nostres fil ls, Angel, Carme i
Alexandre, als qui recentment s'ha unit I'Enricl els quatre són, sense cap mena
de dubte. la sal de Ia família.

El meu interés per la farmacolo-gia clínica veterinária, terna escollit per ¿t
aquest discurs, ha estat una constant al llarg de la meva trajectória professional.
i només ha estat interrompuda ocasionalrnent en alguns breus períodes, tret de
l'últim que ha durat bastants anys. en els quals la meva atenció ha estat ocupa-
da exclusivament en diversos aspectes de la gestió de la indústria farmacéutica
i, per tant, més próxims al vessant tarmacéutic de la meva fbrmació. Algunes
de les meves publicacions anteriors, a nrés de la bibliografia que havia estat
acumulant durant llargs anys, amb molts bons propdsits, per cert, han constituit
el germen d'aquest estudi.

La farmacologia com a ciéncia experimental es nodreix directament dels
estudis comparats i obté els majors beneficis quan aquests tenen una clara
orientació clínica. El desenvolupament de la disciplina que ha estat al mateix
nivell dels progressos de I'experimentació clínica caldria dividir-lo, de manera
esquemdtica i amb fins expositius, en dos grans períodes, un, primer, que s'inicia
anrb William Withering (1128-1193) i les seves brillants observacions sobre
l'úrs de la digital en el tractament de I'ascites d'origen cardiopátic iun altre,
seson. que s'estén fins als nostres dies i qLre té el punt de partida en un f'et
si t rgular:  el  descobriment.  al  1853, de l 'agul la hipodérmica i la xer inga per
Alexander Wood ( l8 l7- 1884).

Els primers intents de racionalitzar l 'ús dels medicaments es remunten als
trebalf  s de Paracels (1493- l -541).  Amb les aporracions d'aquest insigne metge
suís. el protagonisme del rnedicament qr"reda en un segon pla, mentre que
I ' ind iv idu  mala l t  passa a  ocupar  e l  paper  cent r¿r l  c le  I 'ac te  méd ic .  E ls
ensenyatueltts de Paracels enllacen perf-ectament amb els criteris imperants en
la medicina contempordnia. bé sigui hunrana, bé veterinária, i que es podrien
resumir en la coneguda expressió que el Dr. Riera em repetia insistentment:
"No hi ha malalties, només hi ha m¿rlalts".

Ja al segle IV abans de crist, Aristdril (394-322) deixava constáncia de la
seva preocupació per aquesta mat¿ria.  En la seva "Ét ica a Nicdmac".
s'expressava de la següent manera: "Fins i tot en medicina, encara que és fácil
saber qud són la mel, el vi, I 'el.lébor, el cauteri o la cirurgia, saber com, quan i
a qui s'han d'aplicar aquests remeis perqué produeixin efecte, és una tasca tan
árdua que només és a I'abast del prof'essional de la medicina"



Farmacologia clínica comparada
Ús racional dels fármacs veterinaris

La farmacologia clínica veterinária és una ciéncia relativament moderna,
el desenvolupament singular de la qual, en les darreres décades, ha estat al
mateix nivell que I'evolució de la farmacocinética. Uinterés d'aquesta disci-
plina ha estat reconegut pels diferents organismes internacionals i les principals
autoritats en aquesta matéria, els quals han insistit en la necessitat d'incloure-
la com a disciplina independent i obligatdria en els plans d'estudis (Stowe et
a l . ,  1 9 8 0 )  ( l ) .

Tal com ha assenyalat Baggot, un dels pares de la farmacocinética
veterinária, "un curs de f'armacologia resulta sempre molt més eficaq quan a la
ensenyanEa que s'imparteix se li dona una clara orientació clínica" (2).

La farmacologia clínica fa de nexe d'unió entre la farmacologia i la
terapéutica i omple, amb els seus coneixements, el buit que separa ambdues
disciplines. Sense el concurs de la farmacologia clínica, la farmacologia es
torna massa abstracte i conceptual, i la terapéutica es torna excessivament
empírica.

Definició i camp d'aplicació

La farmacologia clínica veterinária es pot definir com la part de la
farmacologia veterinária que s'ocupa de I'estudi de les accions i els usos dels
medicaments en els animals doméstics, sota condicions clíniques. L estudi de
la farmacologia clínica proporciona una base real indispensable per a la
utilització dels medicaments d'una manera racional i efectiva.

La farmacologia clínica s'interessa pel coneixement de tot el que concerneix
a formulació, dosificació, via d'administració, comportament farmacocinétic i
metabdlic dels medicaments, així com de les seves accions i reaccions adverses.
Dintre del seu ámbit d'estudi estan tots aquells factors o condicions que poden
modificar, d'alguna manera, I'acció dels medicaments, com I'alimentació, les
condicions de cria i maneig, I'edat (animals acabats de néixer o molt vells), la
raEa, el sexe, la gestació, les alteracions del fisiologisme corporal (estrés), la



f -ebre, les malal t ies internes. especialmetl t  aquel les que af-ecten els drgans

ir¡plicats directament en I'excreció i la biotransfol'l laciti dels fármacs (ronyó,

f'etge), les inf-eccions. etc. Les interaccions i inconrpatibilit¿rts entre medicaments,

els f'actors que poden af'ect¿rr els nlecanisrnes reguladors de I'eliminació (¡trcteitt-

binding), així com la presértcilt de residus de medicaments en els alitnents

d'origen animal (carn, llet. ous). arrtb les conegudes implicacions sanitáries
-problema molt  l l igat a la f¿rnttacoclnét ica-,  o I 'aparic ió de resisténcies

bacterianes als fármacs, constitueixen. també, matéries d'interés d'aquesta dis-

cipl ina.

Ensenyament de la disciplina

La tradicional mancanqa de farmacdlegs veterinaris, fins i tot a nivell in-
ternacional, és una qüestió coneguda clue ha preocupat i encara preocupa en els
paisos més avanEats. Aquesta mancanEa s'accentua en el cas dels farmacdlegs
clínics. La prbpia aridesa de les matéries cle qué s'ocupa la f'armacologia i les
escasses sortides prof-essionals que normalnrent ofereix no és el millor estímul
per tal que els estudiants de veteriniria orientin els seus anhels vers aquest
camp professional.

Davis, prof'essor de fhrmacologia clínica ¿r la Universitat de lll inois, es
f-eia ressd, al 19t30. clels resultats cl'una aleshores recent enquesta, al seu propi
país, que ref'lecti¿r que nornés 7-5 veterinaris (el 0,39% del totalde prof-essionals)
s'identif icaven conl a fhrrlacdlegs i 3(r com a toxict)legs. La xifra de farmacdle-qs
clínics era encara bastant inf'erior: 6 en tots els EUA. Els farmacdlegs acostumen
a veure la clínica ¿rmb una certa indif-eréncia, especialment si estan mancats de
fbrmació básica veteriniria (3).

Des d'aleshores, les coses han canviat molt i, en els paTsos més avangats
(Canad), EUA, Anglaterra. Franqa. Alemanya, Australia, Nova Zelanda) Ia
f'armacologia clínica sol disposar de les seves prdpies unitats d'investigació en
algunes universitats, i en totes elles s'imparteixen cursos d'aquesta disciplina,
moltes vegades de carácter obligatori, en el 2n cicle de la carera. Atesa la seva
naturalesa mutidiscipl in lr ia,  en I 'ensenyament de la farmacologia cl ínica
intervenen, moltes vegades, diversos experts en matéries convergents. fins i
tot procedents d'altres prof-essions (rretges, farmacéutics) (4).

Al  nostre país, la farmacologia cl ínica cont inua sent 1a gran "obl idada",
" l 'assignatura pendent" en els plans d'estudis de les nostres facultats de
veter inár ia.  E,ncara avui,  en el  pla d'estudis del curs actual,  en les facultats
de veter inár ia més representat ives (Autt)noma de Barcelona i  Complutense
de Madridl  no es cur\a aquesta assislratut-a ni  tan sols amb carácter opcio-
nal.

Aspectes comparatius de la resposta orgánica als medicaments

Mentre que la naturalesa de I 'acció farmacológica d'un lnedicament o, di t
d'una altra m¿lnera! el seu mecanisme d'acció sol coincitJir en les dif'erents
espécies donrdstiques. no sllcceeix el ln¿rteix amb la intensitat o magnitud
d'aquesta acció que, fins i tot d¿rvant d'una dosi tlxa de medicamenr, acostuma
a estar sotmesa a variacions clínicartrent significatives en consonáncia amb la
concentració que el medicament assoleix a la biof-ase (factor farmacocinétic) o
amb el nivell de sensibilitat del receptor al qual es fixa la molécula activa
(f'actor farmacodinámic) (5 ).

Quan s'estudia I'acció antimicrobiana d'un medicament car considerar,
en primer lloc, la sensibilitat de I'agent patogen a aquest darrer (crM, cBM) i,
en segon lloc, les propietats farmacocinétiques i farmacodinámiques clel fármac
en qüest ió.

Les característiques farmacocinétiques inclouen la via d'administració, la
velocitat d'absorció, el volum de distribució. la capacitat de fixació a les
proteines plasmátiques i la via i la velocitat d'elinlinació, que tots ells són
f¿rctors que influeixen en la dosiflcació.

Entre les característiques farmacodinhmic¡ues s'h¿rn de tenir presents la
concentlació del f)rmac en funci(r del temps, en teixits i líquids corporals, els
ef-ectes toxicolbgics, la concentració del firmac en funció del temps, en el lloc
de la inf'ecció i els ef'ectes antimicrobians en ac¡uest darer.

Altres factors, moltes vegacles d'igLral importdncia que els anteriors, tenen
en compte la si tuació immunológica de l 'anirnal malal t ,  I 'estat de les funcions
hepitica i renal i, fins r tot, el cost de la nredicació.

L'estudi del comportament orginic dels salicilats i, particularment, de
I'aspirina, en les diferents espécies dorréstique s pot ser il.lustratiu pel que fa al
cas.

Les accions farmacoldgiques de l'aspirina en els animals doméstics són,
en línies generals, les mateixes que en l'ésser humá. Per desenvolupar les seves
propietats antiinf-lamatdries, analgésiques, antipir¿tiques i antitrombótiques,
I'aspirina s'uneix a l'enzim ciclooxigenasa o prostaglandin-sintetasa i I ' inactiva
midangant un fenomen d'acetilació irreversible. cosa que provoca un bloqueig
de la síntesi seqüencial o en série de les proslaglandines.

A excepció de les plaquetes, la major part de les cél.lules són capaces de
sintetitzar nova ciclooxigenasa, amb la finalitat de contrarestar el déficit enzimátic
-qenerat pel fármac. Aquest comportament diferent explicaria en bona parl el
car¡Icter irreversible de I'efecte de I'aspirina sobre l'a-eregació plaquethria (6).

En anul ' lar I 'act iv i tat  de la cic looxigenasa s' interomp també la formació
de tromboxans i de prostaciclina. compostos que l'or-uanisme elabora a partir



de l'ácid araquiddnic alliberat per les plaquetes i el teixit subendotelial, en els

c¿lsos en qué la paret vascular pateix un deter iorament apreciable. Els

trontboxans causen vasoconstricció que, a la vegada. afavoreix I'agregació

plaquetária. lnentre que la prostaciclina té acció vasodilatadora que. alhora,

mostra carácter protector davant d'aquesta agregació. Semblar ia com si

I'organisme, mitjangant I'elaboració d'ambdues substáncies, busqués aconseguir

tun del icat equi l ibr i  entre el  mi lnteniment d'una hemostásia adequada i  la

prevenció d'una excessiva agregació plaquetár ia que pogués conduir  al

t romboembol isme. (Colon, 1988) (7).

Mentre que amb la utilització de dosis subterapéutiques d'aspirina és

possible tienar selectivament la tbrmació de tromboxans, les cél'lules endotelials

nucleades continuen, pel que sembla, elaborant ciclooxigenasa que s'encarrega

de renovar la producció de prostaciclina (6).

Pels seus efectes antitrornbbtics. i com a complement de Ia terápia etiolbgica

preventiva (administració de milbemicin-oxinra, per exemple), I'aspirina ha

estat indicada, amb carácter protiláctic i simptomátic, en el tractament de la

clirofilariosi c¿lnina (hectrtworm). La forma adulta de la Dirofilaria immitis,

agent causant d'aquesta endoparasitosi, sol prclvocar considerables danys en

I'endoteli de Ies artéries pulmonars, cosa que dóna lloc a adheréncies i agregació

cle les plaquetes i ,  eventualment,  engrossiment de la paret vascl l lar per

prolif 'eració de la musculatura llisa de l'íntima. Aquest engrossiment eleva

paulat inalnent la resisténcia v¿rscular a la pressió sanguínia i  pot acabar

provocant una aturada cardíaca per fallada del cor dret.
L'aspirina és un ácid débil que s'absorbeix, principalment, a I'estdmac i

en el primer tram del duodé, de manera més rápida i eficaq en els carnívors
(gos i gat) i en el porc que en els herbívors (remugants i cavalls).

Una vegada absorbida pateix una rápida hidrdlisi a icid salicílic que es

fixa a I'albúmina plasmática, en proporcions que varien entre el 70 i el 9OVa del

total circulant. Després de patir un procés de degradació metabdlica al f'etge, la

substáncia s'elimina principalment per I'orina en form¿r activa (salicilats) o

com a metabdlits inactius (salicil-glucurdnid, ácid salicilúric i ácid gentísic).El
dcid gentísic conserva una petita activitat farmacoldgica perÓ, curiosament,
només se n'ha detectat la preséncia en I'orina de gossos, ponis mascles i gats
t'emelles i ha estat inútil el rastreig de Ia substáncia en I'orina de porcs, cabres,
ponis f'emelles i gats mascles (Davis i Westfall) (8).

L'eliminació renal dels salicilats és el resultat de diversos processos:
l) Filtració giomerular més activa, en general, en el gos que en les grans

espécies.
2) Reabsorció tubular distal de salicilats lliures, més eficaE en els carnívors

que en els herbívors. a causa del pH més alcalí de I'orina d'aquests darrers.

l 0

3) Secreció tubular proximal, d'escassa eficácia en general.
El procés d'elinlinaciít tl 'aquesta subst)ncia varia de rnanera significant

en les di f-erents espécies animals. Qr.ran s 'adrninistra sal ic i lat  sddic per via
endovenosa ('1.1 mg/kg) a gats. gossos, porcs, cabres i ponis, s'observa un
comportament tarmacocinétic molt divers en aquestes espécies. Així, la vida
mitjana plasmitica del fdrmac és la seglient 3l ,6 h en el gat; t3.6 h en el gos; 5
h en el  porc: I  h en el  caval l ;  0.78 h en la cabr¿r (6) (9).

Crida moltíssim I'atenció la prolongada vida mitjana d'aquests flrmacs
en els carnívors. particularment en el gat, i la rlpida eliminació en els herbívors
(caval l  i  cabra).  La vida midana en el  porc s 'aproxima a la de l 'home, que és de
-5 hores.

Després de tot el que s'ha vist es comprén que els régirns de dosificació
recornanats per a l'home pueuin intoxicar el gat i, en canvi, manquin d'et-ectes
en remugants i car,¿rlls. Per aixd, si es persegueix una aplicació clínica, és in-
dispensable ajustar les palltes posoldgiques al comportament farmacocinétic
en cada espdcie animal. Així, la dosi de salicilat sddic recomanada en el cavall
és de 35 mg/kg cada 6 hores. per via endovenosa; en el gos, la dosi d'aspirina
és cle l0 rng/kg cada l2 hores, per via or-al i, per úrltim. en el -eat. la dosi d'aspirina
és de l0 mg/kg cada,18 hores. per via oral  (6) (  l0).

Cálcul de la dosificació dels medicaments

Des de I'acabament de la 2a Guerra Mundial fins a la década dels 70. i
coincidint amb el gran impLrls de la terapéutica i l 'abundant sortida al mercat
f'armacéutic de nclves substincies actives. arribaven a mans del veterinari clínic
uu arsenal de nous fármacs. la majoria investigats i desenvolupats prioritiriament
per a l'espécie humana, l 'ús dels quals, perd, en medicina animal havia estat
autoritzat, tircitarnent o expressament.

Atesa I 'escassa infornr¿rció sobre el  comportarnent orgir l ic d 'ac¡uests
medicaments en les dif'erents espécies animals. I'aplicació dels tractaments
sovint estava sotmesa a criteris massa empírics o rutinaris, els quals, com és
natural. no eren un gran aval per a un ús racional dels medicaments veterinaris.

El mateix t-loyd E. Davis, una de les primeres autoritats rnundials de la
farrracologia clínica comparada, insistia, al 1915, sobre la creixent necessitat
de la investigació farmacol<)gica en medicina animal (9). Des d'aleshores s'ha
avanqat molt, perd encara queda un llarg camí per recórrer.

Quan es fa necessdria I 'apl icació d'un fhrrrac d'ús huntá a una espécie
aninral i no es disposa de dades específiques del seu comportament orgánic,
la pr imera di f icul tat  amb qué s'ensopega fa ref 'eréncia al  cdlcul  de la
dosif icació ( l  I  ) .

il



Es relativament senzill determinar a primera vista el pes corporal dels
animals, tot i que la variabilitat sigui extraordinirria i pugui oscil.lar entre el
d'un periquito, clue pesa al voltant dels 100 g. i el d'una raEa pesadar de cavall
de tir, que pot arribar a tenir un pes viu de I000 kg.

Tot i aixd. el recurs f)cil de calcular directament la dosi per una simple
extrapolació basada en la relació de pesos entre I'home i I'espécie animal que
pertoca, est) subjecta a tot tipus d'objeccions i pot portar a en'ors d'embalum
per la fal ta clara de correlació entre la relació de pesos i  la resposta
medicamentosa.

Una alternativa que of'ereix majors garanties consisteix a cornparar drees
r1e superfície corporal en lloc de pesos vius. És ben sabuda l'estreta relació que
hi ha entre I'activitat metabólica dels animals homeoterms i l¿r seva superfície
corporal; una magnitud, aquesta damera, que augmenta en proporció inversa a
la rnida de I'animal, és a dir. com més petita és una espécie animal, més gran és
la superfície corporal relativa i, per tant, més gran és I'activitat nletabdlica
comparada. En estar més unida aquesta funció al comportament f-armacocinétic
clels medicaments, el cirlcul de la dosi rnitjanqant aquest métode millora la
correlació amb la resposta medicamentosa ( I I ) (.lZ¡.

En tot cas el nivell de seguretat dels mdtodes directes, com el que acabem
de descriure, és sempre molt inf'erior al dels métodes indirectes basats en la
determinació de les constants farmacocindtiques de cada medicament en cada
una de les espécies animals.

La fiabilitat d'aquestes técniques en el cdlcul de les pautes posoldgiques
té el principal fbnament en la comprovació experimental que la relació entre
les concentracions del medicanrent -plasmitica i tissular- es manté constant al
llarg de tot el procés d'eliminació corporal ( l3).

Parámetres de disposició orgánica dels fármacs

El volum de distribució, la vida mitjana bioldgica i el clearance corporal
cons t i tue ixen la  t r íada de  parámet res  fa rmacoc iné t ics  fonamenta ls ,  e l
coneixenrent dels quals per a cada medicament. en les dit-erents espécies animals,
resulta indispensable per a la correcta valoració clínica i un ús adequat dels
medicuments vetcr inar is.

Volum aparent de distribució

El volum aparent de distribució (V'd) és un concepte fhrmacocinétic de
gran impor-tlncia prlctica i es deflneix com el volum de líquicl corporal que faria
f-alta per contenir la quantitat total de meclicament existent en I'organisme, en un
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moment deteminat, en el supósit que la distribució fbs unifbrme i a la mateixa
concentració que en el plasrna. Com que es tracta cl'un supdsit tedric, ja que en
realitat els medicaments es distribueixen de manera desigual en els dif'erents
teixits orgánics. en funció de la dif'erent afinitat vers aquests, el volum de
distribució és un volum "aparent" que no té, per tant, signii)cació fisioldgica en
si mateix, ni representa un volum orgánic real. Així s'explica I'aparent paradoxa
que alguns firmacs que s'acumulen en el compartiment perittric i aconsegueixen
concentracions tissulars molt superiors a les hemdtiques, tinguin un volum glo-
bal de distribució diverses vegades superior al propi volum corporal.

E , l  va lo r  de l  V 'd  serve ix ,  en  de f in i t i vü ,  com a  mera  cons tan t  de
proporcionalitat que relaciona la concentració plasmdtica d'un firmac amb la
seva quantitat total corporal. en qualsevol monrent després que s'hagi aconseguit
I 'equi l ibr i  en Ia distr ibució ( fase B de la corba plasmática en el  rnodel
bicompartimental).

La determinació del V'd ens proporciona una idea bastant exacta de
I'extensió o amplitud de la distribució orgánica d'un fhrmac, perd no ens orienta
sobre el cardcter d'aquesta distribuciól és a dir, continuem sense saber si aquesta
és uniforme o restringida a determinats teixits. tJn valor gran del V'd d'un
medicament ara implica una i\mplia distribució orgdnica, ara Llna extensa fixació
a determinats teixits (afinitat selectiva), ara ambdues coses a la vegada.

Les bases orgániques débils de car)cter lipótil (amfetamines, morfina,
diazepam. l idocaina) es distr ibueixen ámpl iament pels teix i ts i  f lu ids orgánics
i aconsegueixen elevats V'd que excedeixen fins i tot del volum real corporal
( > l L l k g ) .  E l s  a n t i b i d t i c s  d e l  g r u p  d e l s  a m i n o g l i c d s i d s  ( g e n t a m i c i n a .
estreptomicina, kanamicina, apramicina, tobranric ina, amikacina) que són
substáncies amb marcada polaritat, tenen un V'd molt restringit, fins i tot me-
nor que I'aparent (< 0,3l-/kg), ja que es tracta de substdncies que posseeixen
una especial afinitat pel teixit renal, al qual es fixen r)pidament i, en ocasions,
per llargs períodes (neornicina) amb risc evident de nefiotoxicitat per a I'individu
malalt. En canvi, agents antimicrobians de carácter lipbfil, com macrblids,
lincosamides, cloramfenicol. trimetoprim i fluoroqr"rinolones disposen d' arnplis
V 'd  que var ien  en t re  I  i3  L /kg .  E ls  V 'd  d 'a l t res  an t im ic rob ians  més
moderadament liposolubles, com rifampicina, sulfamides. oscil.len entre 0'4 i
0,8 L/kg. Les tetraciclines difereixen entre si en la liposolubilitat i els V'd
varien en concordanqa amb aquesta.

Sobre la base d'aspectes anatdmics diferencials, es pot assenyalar amb
carácter general que. en el cas de fármacs liposolubles que es cornporten com
a bases débils (pka<7), els animals poligdstrics (rernugants) acostumen a mos-
trar V'd relatius molt més grans que els monogástrics (porc, gos i gat). Després
de I'administració parenteral, als primers, de les substáncies anomenades,
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aqLlestes poden difondre's ripidament flns a I' interior del rLlmen' on poclen

quedara t rapa< lesperL ln f -en t lment le ion i tz i rc ió ,enent ra rencontac teambun
iri,;i l""g".n,1r"nt ici<i (pH -5,5 a 6.5). Un cas semblanr passa en el cdlon del

cavall, que por acruar com a reservtlri d'aquests fármacs i contribuir, d'aquesta

manera. a incrementar proporcionalment el seu v'd en aquesta espdcie' Aquest

orp..," punicular cle ta ¿iitribució dels fhrnracs en els herbívors s'ha de tenir

encompte en els cálculs de la dosit icació'

Ent re  e ls  d i fe ren ts  p roced iments  per  ca lcu la r  e l  V 'd '  en  e l  mode l

bicontpartimental, que és el que s'a¡usta millor al conrportament farnracocinétic

cle la majoria rlels f)rma.r, ól *ét precís i d'ús més generalés el "métode de

I'irea". H,n aquest cas. el valor cl'aquesta constant s'expressa rnidangant la

següent equació:

D
V'tl(u)=

p.ABC

En la qual D inclica la dosi, B és la "constant lenta de disptlsició" que

regeix el procés irreversible cl'eliminació cles clel compartiment central, una

vegada aconseguit I'ecluilibri en la clistribució. monre nt en el qual el procés es

torna una funció exponencial simple clel temps que obeeix a una cindtica de

prirner ordre. L'ABc és I'irea total sota la corba plasmática que inclou les

rlues constallts c[ i B, i que s'expressa mateniticament amb la integral:

x

Jcdr
()

el cirlcul ile la qual es pot 1er grirficament nritjangant l 'aplicació del rnétode

clels rrapezoides o de la regla de Simpson o. simplement. dibuixant la corba

sobre paper rnil.l imetrat nortnal i descomponent I' irea total en cmr i fraccions

d'acluests.
Com el V'd és un factor de proporcionalitat que relaciona la concentració

plasnriticn clel f¿\rmac amb l¿r quantitat total d'aquest existeut en l'clrganistue'

el coneixement d'aquest parimetre resulta básic per calcular la dosi (mg/kg

p.v) que proporcioni la concentració plasmltica desitjada del fármac. Així.

Dosi¡¡ .v.)=Cp'V'd(a)

És a clir. la dosi intravelrosa és igual a l¿ concentració plasmática terapéutica

pel volum aparent de distribució en funció de I'drea.
Si el f-irrmac s'administrés per Llna via diferent a la intravenosa (oral o

parenteral) s'ha de dur a terme les correccions necessáries, amb la finalitat de

l 4

compensar les diferéncies en la biodisponibilitat de la substincia entre la via
escol l ida i  I 'endovenosa de I 'equació.

Vida mitjana bioltrgica

La vida rnitjana biológica és un parámetre d'elirninacici típic i es defineix
com el temps que necessita un medicament per tal que la concentració d'aquest
en el plasma es redueixi a la meitat. L'expressió d'aquest parámetre es fa
normalment en unitats directes de temps (minuts, hores).

L'existéncia de dues constants de disposició (ct  i  B) en el  model
bicompartimental, obliga, paral'lelament, a considerar dues vides midanes
biológiques: una per a la fase inicial i una altra per a la fase final del procés: tot
i que és aquesta darrera, és a dir, la vida mitjana bioldgica de la fase lenta de
disposició.  la que per la seva importáncia pr ict ica sol  prendre's com a
veri tablement representat iva del procés d'el iminació d'un fármac, i  que
normalment s'anomena. en I'arsot científic. "semivida".
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Figura l. La corba hipotética de nivell plasmátic corresponent a un tnedicament
bicompartimental, traqada en paper semilogarítmic, mostra la manera de calcular les

constants híbrides de disposició alf'a i beta.
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L expressió matemática de la semivida es dedueix fácilment cle I 'equaciti

cle la recttr semilogarítmica que clefineix el procés de qué tractem (fig' l), és a

saber:

-B.r
l o g B =  + l o g 8 6

2 ,303

que, ai l lant el temps (t),  s'obté l 'expressió següent:

2,303 B0
t (B ) t r , =  . L r rg -

pB

i ,  com qLre, per def inic ió Be és doble que B ter l im que'

2,303
t ( B ) r t . = - ' l o g 2

B

amblaqua lcosaar r ibemal 'equac ió f ina lde lparámet re ;os igu i '

0.693
t (B ) t t .  =

p

D'aquesta equació es dedueix a simple vista qtle a un nrrtjor valor de B

correspo; una semivida més curta i, per tant, una elininació més ripida del

medicament i viceversa.
Tot i que. com heln vist, el cilcul mateltr¿\tic clel valor t' l ' és molt senzill

freqüentment es recorre, a la prictica, a determinar-lo pel métoc'le gráfic' que

con.sisteix simplement a mesurar el temps transcoffegut entre una concentració

plasmática determinada i la meitat d'aquesta en els eixos de coordenades

( f ig .2 ¡ .
El temps de la semivida és una característica de cada medicament' el valor

clel qual eruna espécie animal determinada no varia qualsevol que siguin les

dosis o la via d'administració escol l ida. Dit  d 'una al tra manera: el  temps

cl'elintinació cl'un medicament és independent de l¿r concentració aconseguida

en el torrent circulatori perqué es tracta d'un procés cinétic de primer ordre'

La semivida sol escollir-re fieqüenment com a element representatiu del

comportament orgirnic dels medicaments.
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Figura 2. Corba ideal de nivell plasmátic d'un medicanlent monocompartimental traqada
en paper sernilclgarítmic. mostrant el cirlcul de la semivida bioldgica (t r/2). La consrant
cl'eliminació (Kel) es pot determinar a partir de la inclinació de la recta o mitjanqant la
relació clissica 0.693/t1 t,.

Els medicaments de carácter hidrofílic o polar tenelt. en general, una vida
orgánica més curta que els de carácter lipofílic, ja que aquests solen patir un
procés de metabolització -biotransforrnació- en I'organisme i tendeixen, a més,
a ditbndre-s'hi amb més f¿rcilitat per aquest darrer. i fins i tot ¿lconsegueixen,
norrés alguns. concentracions ef-ectives en el líquid cefaloraquidi, com sol passar
amb algunes moldcules de carácter neutre i marcada lipofília (metronidazol,
cloramf'enicol) o a retenir-se amb major facilitat en els dipdsits grassos.

La semivida dels agents farmacológics de cardcter lipófil que, com acabem
d'assenyalar, s'eliminen principalment després de la transfbrmació metabólica
en el fetge, solen variar ámpliament en les diferents espécies domdstiques. En
línies generals. s'accepta que els herbívors i, en particulaq els remugants solen
eliminar aquest tipus de substáncies més rápidarnent que els carnívors. Així, la
senivida del cloramf-enicol, en les diferents espécies doméstiques, varia de la
següent manera: caval l ,  0,9 h; gos, 4,2 h; porc, 1,3 h; gat,  5,1 h; gal l ina 5,2h.
En el cas del metronidazole. la variació és la següent: vaca, 2.8 hl cavall 3,9 h;
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gos,4,5 h; gal l ina 4,2h. A tal l  de conclusió hem d'assenyalar que mai no és

aconsellable extrapolar el valor de la vida mitjana d'un fhrmac lipofílic d'una

espécie animal a una altra de dif'erent.

En canvi,  amb I 'excepció de I 'oxi tetracicl ina que sembla estar l l igad¿ a

un¿ c i rcu lac ió  en terohep) t i ca ,  les  d i fe rénc ies  in te respec í f iques  en  e l

comportament d'aquest pardmetre per a la majoria dels f¿\rmacs que s'eliminen

per excreció renal (aminoglicdsids, betalactámics, tetraciclines) solen estar

mancades cle significació clínica en els mamíf'ers. Com a exemple podem

assenyalar que la semivida de la gentamicina está al voltant d' I,0 h en el conill,

d '  l . l  a 1.4 h en el  gos i  el  _eat.  d '  1,4 a 1,8 h en els remugants. 1.9 h en el  porc.

de 2.0 a 3,0 h en el cavall i en I'horne. al voltant de 3.0 h en les llames i ett els

came l ls:  2.5 a3,5 en la gal l ina i  el  gal l  dindi ;  al  vol tant de [2,0 h en els peixos,

i una mitjana de 51,0 h en els réptils. Comparant les semivides dels mamíf-ers i

de les aus. d'una banda, i la dels peixos i els réptils, de I'altra, s'observa que els

animals de sang freda (poiqui loterms) tenen vides r l r i t janes molt  lnés

prolongades, cosa que esti en consonáncia anlb el ritme d'intercanvi metabólic

o turnover, sens dubte molt més lent en aquestes espécies ( l4).

Per acabar indicarem que el coneixement d'aquest parámetre resulta

essencial per establir una bona pauta de dosificació i precisar, en cada cas,

l' interval que hi ha d'haver entre dues preses o administracions del medicament,

aspecte, irquest darrer. que adquireix una especial signif icació en els régims

molt prolongats (dosis cle manteniment) o quan es vulgui saber el temps d'espera,

si  usem la terminologia convencional o,  el  que és el  mateix,  el  temps de
suspensió de tractament abans del sacrifici dels animals de proveiment. En
aquest darrer cas s'ha cle calcular amb fieqüéncia vides mitjanes de fases
d'eliminació terminal molt més llargues (1. per exemple) d'escassa significació
clínica. perd que orienten sobre el temps de preséncia de residus de medicaments
en els teixits dels animals tractats. Els temps d'espera recomanats per als
dif-erents medicaments, en cada espécie animal, han estat recollits en dif-erents
publ icacions (  Booth, 1990) ( l -5).

Depuració corporal

La depuració corporal o clearance sistémic, com t¿unbé s'anomena aquest
parameffe fonamental si s'adopta el terme anglosaxó, es defineix com el volum
de sang que s'allibera clel fármac per unitat de temps, en funció dels diferents
processos d'eliminació (biotransformació hepática, excreció renal i biliar, etc.).
Se sol expressar en ml/min/lig. per exentple, si la concentració del f)rmac a la
sang és de 10 mcg/ml ier c learance és de 100 ml/rnin,  aleshores la taxa
d'eliminació és de 1000 mcg/min, valor que dividit pel número de kg de pes d'un
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cavall (2100 kg), per exeurple. ens proporciona la taxa d'elirninació de 2,5 ncg/
min, que cerrespon a un valor normalitzat del cleoronce de 0.25 ml/min/kg.

El valor d'aquest parlmetre pot ser calculat dividint la dosi del f)rmac,
d isponib le en la  c i rcu lac ió general  - i  que és tota l  en cas d 'adminis t rac ió
endovenosa- per  l ' ) rea tota l  sota la  corba de n ivel l  p lasm)t ic .  que re lac iona
concentracions i temps; és a dir:

Clt
ABC

Rc-lació que és eqr.r ivalent a I 'expressió:

Cls = B.V',¡ (drect)

El valor del r:leurctnce sistémic és una mesura directa de I'eliminació del
medicament des del compartiment central i és el millor indicador del grau
d'eficitcia d'aquest procés. superior fins i tot al comunantent util itzat de la vida
mitjana bioldgica, que és un pariimetre híbrid que depén, simultániamenr, de
les tres constants reals d'eliminació Kl2,K2l i K13, mentre que el clearanc'e
és funció únicament d'aquesta darrera.

La diveryéncia entre tots dos conceptes queda més clara clt-tan es compara.
a eféctes pr)ct ics, el  cotnportament famracéut ic de I 'anrpici l . l ina i  la digoxina
en el gos. Mentre que anrbdós fármacs m()stren un mateix valor del clearance
corporal (3,9 ml/min.kg) la vida mitjana de I'ampicil.l ina és de 0,8 h. molt més
curta que la de la digoxina. que és de 28,0 h. I aquesta dif-eréncia ve a ser c'l
ref lex f idel  del  di f 'erent V'd de les subsr)ncies: 0,27 t . /kg i  9,46 Llkg,
respectivament. D'aquesta experiéncia. cal treure la conclusió que per a un
mateix valor del cleetrattce. com més petit és el v'd, més curta és la vida rnitjana
del f)rmac.

Per a una mateixa espécie animal, el valor del clearance corporal de la
major part d'agents terapéutics i antimicrobians sol ser constant dins de la
banda clínicament útil de les concentracions plasmitiques. Aixó és degut al fet
que el procés d'elirninació de la majoria de firmacs obeeix a una cinética cle
primer ordre, per la qual cosa una fracció constant d'aquests és eliminada per
unitat de temps (p.e. 50Vo cada semivida).

Ara s'entén que la determinació del clearance corporal pugui resultar im-
prescindible si es desitja aconseguir la major precisió possible en la fixació de
les pautes posológiques, en especial quan el tractament va dirigit a animals
malalts que podrien mostrar un cert deteriorament funcional dels principals
drgans d'eliminació (ronyó, f-etge).
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Una mesura de I'alteració funcional del ronyó. d'indubtable interés priictic

(clínic i farmacoldgic) ens la proporciona la cleterminació dels valors de

depr"rració renal de la inulina i I ' icid p-aminohipúric -que es prenen com a

ínclexs tipus de la filtració glornerular i del llux sanguini renal, respectivarnent-

i el f 'et de comparar-los amb els valors nortnals ja coneguts per endavant en les

dif-erents esp¿cies doméstiques.
En els individus nornals, la determinació d'iiquest parámetre es redueix,

moltes vegades, amb fins práctics, ¿rl cálcul de la depuració renal, especialment

qLl¿rn es tracta de firtttacs que s'excreten en gran proporció i sense rnodificar

pel ronyó, com és el cas de les penicil ' l ines, cefhlosporines, aminoglicdsids,

tetraciclines. espectinomicina, etc. Quan aixd passa, els v¿rlors del parirmetre

corporal i el renal són prircticament supelposables i intercanviables.
Tot i que no són probables grans diferéncies en els mecanismes d'excreció

renal dels mamíf'ers doméstics. les variacions en el pH de I'orina entre els

herbívors i els carnívors, alcalí en els primers i ácid en els segons, pot infltl ir en

el c'learctnce renal de certs fdrmacs. El ronyó de les aus funciona d'una altra

manera i així, per exempie. excreta molt malament els barbitúrics d'acció pro-

longada, per Ia qual cosa aquestes substáncies stin molt més tdxiques per a

aquestes espécies. Al cap d'una setmana de I'adrninistració de veronal als
pollastres, I'excreció renal d'aquesta substáncia no arriba a un terE de la dosi
administrada (3).

Excreció biliar

Tot i que el ronyó és el principal drgan d'excreció per als rnedicalnents
que s'eliminen sense modificar i per a la major part dels metabdlits dels fárntacs,
alguns compostos s'eliminen amb preferdncia a través de la via hepatobiliar.
Els medicaments que ho fan per aquesta via solen ser substáncies de carácter
polar i de mida bastant gran (p.m.>300).

Lexcreció biliar és el mecanisme més important d'eliminació dels anions
i els cations orgánics que són massa polars o massa grans (p.m.>-500) per que
pugu in  ser  reabsorb i ts  des  de l  t rac te  in tes t ina l ,  com,  per  exemple ,  la
bromsulfaleina (BSF) que és una substáncia que s'usa, amb freqüdncia, per
comprovar I'estat de la funció hepdtica en els animals doméstics.

Alguns fármacs (nafcilina, eritromicina, digitoxina), certes substáncies
enddgenes (hormones esteroides) i els derivats glucuronats del cloramfenicol i
la morfina s'excreten en gran proporció per la bilis.

Els animals poden dividir-se en funció de l'activitat de la via biliar en:
bons excretors (gossos, gallines), excretors moderats (gats, ovelles), i rnals
excretors (coni l ls.  micos i ,  probablement.  l 'ésser humá) (Wil l iarns, 197 l)  (  l6).
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Aquestes variacions interespecífiques es manif-esten de manera especial quan
es tracta de molécules el pes molecular de les quals está entre 300 i 500. Quan
aquest sllpera 500, cont és el c¿rs dels derivats conjugats de I'icid glucurónic.
la molécula tendeix a excretar-se, pref-erentment, per la via biliar en totes les
espüc ies t lomést iques.

AlgLrns f'actors. com la velocitat del fluix biliar i la temperatura corporal,
poden af-ectar el nivell d'excreció biliar d'algunes substincies, com la bilirubina
i la BSF.

Els compostos que s'excreten per la bilis arriben a I'intestí prim i, un cop
allí. si tenen suficient liposolubilitat, corn I'oxitetraciclina, poden serreabsorbits.

Quan e ls  der iva ts  con jugats  són h id ro l i t za ts  per  acc ió  de ls  enz ims B-
glucuronidases que es troben presents en els microorganismes intestinals,
s'allibera el cornpost actiu que pot ser reabsorbit i arriba de nou a la vena porta
i. posteriorment, als sinusoides hepirtics. El procés anterior que pot repetir-se
diverses vegades fins I'eliminació total del fármac s'anornena circulació
enterohepit ica i  sol  acompanyar-se d'un retard en I 'e l iminació orgánica
d'aquest.

l'actors clínics que afecten el comportament orgánic dels medicaments

Determinats estats fisiológics de carácter especial (període prenatal,
gestació); el dejuni prolongat durant més de 48 hores; els estats patoldgics
(f'ebre, deshidratació. malaltia crdnica del f-etge, insuficiéncia renal crónica), i
les interaccions medicamentoses. poden modif icar signi f icat ivament la
disposició org)nica dels medicaments.

L'apreciació d'aquests canvis exiseix determinar comparativament les
corbes de les concentracions hemátiques en tunció del temps, en els animals
malalts i en els sans.

La cinética dels medicaments en I'organisme és la resultant de I'acció
combinada dels dos parámetres fonamentals, volum de distribució, determinat
pel métode de l'área, en la f-ase estacionirria , i el t'learance corporal. La semivida.
el parimetre restant que completa la tríada, está rel¿rcionat amb els anteriors
mitjangant I'expressió matemática següent:

0.693 x V'd (hrea)
t(B)t¡.=

Cln

D'aquesta equació es dedueix que qualsevol alteració del V'd o del Cls, o

de tots dos a la vegada. pot ocasionar un canvi en el valor de la semivida. Per
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bé que la semivida pot ser determinada amb relativa facilitat a partir de la

corba de nivell plasmátic, en tractar-se d'un parámetre híbrid que depén de

més d'una variable, no es pot escollir com a intérpret únic dels diversos canvis

subjacents en el contportament orgánic andm¿rl dels medicaments en I'individu

rnalalt.
Certs estats patoló-tics o fisiolirgics que r'énen acompanyats c['alteracions

cle la permeabilitat cle la membrana (t'ebre), de modificacions del volum de

líquid extracel.lul¿rr (cieshidratació, període neonatal) o de disminucions del

prt t teiu-bint l rng (hipoproteinémia. urémia) poden provocar canvis importants

en el volum de distribució dels f'ármacs.

La  febre ,  inc lL r ic la  exper imenta lment  en  e l  gos  per  adnr in is t rac ió

d'endotoxina de E. coli, dóna lloc a una disminució de les concentrücions

sériques de gentamicina. paral ' le lament a uu increment de la distr ibució

extravascular cle I'antibiótic. La semivida del firrrnac i la fiacció excretada per

I 'or ina no pateixen, en canvi,  var iacions inlportants.

Un detal lat  estudi comparat iu del comportament farmacocinét ic del

trimetoprim en colli l ls f-ebrils i normals. demostra que la febre augmenta

considerablement el V'cl del fdrmac. Atés que el volum de distribució en el

compartiment central no varia, I' increment del V'd, en la f'ase estacionária, ha

de ser atribuTt a una distribució tissular o extravascular molt més implia de la

subs tánc ia .  En aquest  assa ig  es  va  poder  comprovar ,  també.  que les

concentracions herlltiques del triuretroprim eren inf'eriors en l'animal f'ebril

que en l 'apirét ic ique el  valor de la semivida no pat ia cauvis en el  pr imer

(Ladefoged, l91l)  (  l1 ) .
En un al tre trebal l  s 'ha demostrat que, en el  gos, els estats febr i ls

incrementen. moderadament, el V'd, en fase estacionária, de la penicil ' l ina G,

sense que s'apreciln canvis en el volum de distribució del compartiment cen-

tral ni en el r:lectrance corporal del medicarnent. Les dades resultants d'aquest

ass l ig  demost ren  que la  s índrome febr i l  fac i l i ta  la  d is t r ibuc ió  de  la

benzilpenicil ' l ina als teixits i, fins i tot. augmenta la capacitat cle penetració de

I 'ant ibidt ic en el  l íquicl  cefaloraquidi .  conseqüéncia de I ' increment de la

permeabilitat de la barrera hematocef'álica que s'observa en determinats estats

patoldgics com la neningitis aguda bacteriana (Norrby,1978) (18)'

La febre disminueix la velocitat de tránsit dels aliments en el tracte digestiu

i dificulta el buidatge cle I'estómac, i pot ser la causa d'estasi reticuloruminal

en els remugants. Aquest comportament podria explicar I'endarreriment de

I'absorció dels fdrn-racs en els estats t'ebrils.
La colibacil' losi en el porc, provocada experimentalment. c1óna lloc a una

clara disminució del clearance cotporal de l'enrofloxacina, mentre que el volum

de distr ibució hi  roman sense canvis.  At luestes var iacions resulten en un

) )

increment de la semivida del f'ármac de I'ordre de 2,5 vegades el valor normal
d'aquest parámetre,

Per acabar assenyalarem que la f'ebre pot, fins i tot, alterar el metabolisme
hepdtic dels fdrrnacs, com és el cas de la quinina, la concentració plasmitica de
la qual augmenta considerablement en les tases de malária aguda. mentre que
la semivida cl'aquest quimioteripic no pateix canvis importants (Trenholme el
u \ . .1976)  (19 ' ¡ .

Acostumen a produir-se modiflcacions en el valor del clearunce corporal
quan la filtració glomerular está disnlinuida o quan I'activitat del metabolisme
hepátic está alterada. Qualsevol trastorn del flux hemátic al ronyó pot af'ectar
el clearonce de les substincies antimicrobianes. L'anestésia per halotá, per
exemple ,  d isminue ix  de  manera  s ign i f i ca t i va  I 'e l im inac ió  rena l  de  la
gentamicina en el cavall, per la qual cosa Ia concentració henthtica d'aquesta,
a les 8 hores d'haver-se administrat.  és nrol t  més al ta delque és normal (Sni i th
et al. 1988) (20).

E l  de jun i  p ro longat  (més de  48  hores)  que s 'acompanya d 'h iper -
bilirubinémia, sembla deprimir I'activitat metabdlica dels enzims microsomals
del fetge i, conseqüentment, importants reaccions de carácter oxidatiu i de
conjugació es veuen af'ectades.

Comportament orgánic dels medicaments en els nounats

El comportament orglnic dels medicaments durant el període neonatal
mereix un capítol a part. Des de fa bastants anys, és coneguda I'especial
sensibilitat dels mamífers doméstics a determinats fármacs durant les primeres
hores de vida (Done, 1964) (21). La morfina és molt més tdxica en el nounat
que en I'individu adult. Passa el mateix amb els sedants de tipus central, com
f 'hidrat de cloral. f-enobarbital, clorpromazina, etc. En canvi, la DL50 de la
rneperidina és. pricticarnent, la mateixa en les diferents edats.

La major part dels accidents medicamentosos obeeixen a alteracions
f is ioldgiques prbpies de la pr imera edat.  Els compart iments aquosos es
reparteixen de manera molt distinta en I'individu acabat de néixer i en I'adult,
cosa que es tradueix en fortes diferéncies en el comportament farmacocinétic
dels medicaments en ambdós períodes de vida.

La hipoalburninémia sol ser una característica própia de I'individu acabat
de néixer i, com a conseqüéncia, el procés de fixació a les proteines plasmátiques
perd eficácia i augmenta considerablement la difusió or-eánica dels medicaments
de carácter nés liposoluble.

També el metabolisme dels fárnlacs es veu afectat durant el període
postnatal. Per exemple, els sistemes enzimátics dels microsomes hepátics no
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completen el seu desenvolupament fins tlansconegudes algunes setmanes des

del naixement. (Brown er ul. 1958) (22').

Experiurentalment s'h¿r demostrat que. llevat del vedell. la resta d'espücies

clombstiques. inclosa I'espécie humana. mostren una activit¿rt funcional del

ronyó rnolt disminuida durant les primeres setmanes de vida. Per aquesta raó,

no s'aconsella l 'ús de fármacs d'escás marge terapéutic, com els aminoglicÓsids,

en  an imals  de  poques se tmanes d 'edat .  S i  ma lgra t  to t  fos  necessár ia

I'administració de gentamicina, o un altre antibidtic d'aquest grup, pel fet de

tractar-se d'una infecció general provocada per un microorganisme que fbs

molt sensible a aquests antibiótics, s'injectaria una dosi c'¿da24 hores.

Durant la pr imera edat,  la major permeabi l i tat  de les membranes

biolbgiques fa que els medicaments aconsegueixin amb certa f'acilitat el líquid

cefaloraquidi o que I'absorció per via oral sigui bastant més gran que en

I ' ind iv idu  adu l t .  Quan s 'adrn in is t ra  ampic i l ' l i na  a  les  d i f -e ren ts  espdc ies
doméstiques, llevat del vedell, en el període nettnatal, s'ha de deixar un interval

de 24 hores entre cada dues preses.

Fixació a les proteihes plasmátiques i tissulars

L 'o r -Ean isme es  va l  d 'un  fenomen pecu l ia r  ¿ lnomenat  pe ls  au tors
anglosaxorrs protein-binding (fixació a les proteines), per limitar o contrarestar
I'excés de difusió orgánica de determinats fármacs que tenen un fort carlcter
lipdfil.

Quan la determinació del protein-binr l ing s 'efectua en condicions
semblants. el seu valot pot ser considerat com una constant del medicanteut en
cada espécie animal,  i  s 'expressa, normalment,  com a percentatge de la
concentració total del f)rnrac existent en el plasma.

La fixació a les proteines plasmátiques, principalment a I'albúmina del
plasma, té car¿jcter reversible;l'atracció inicial que condueix a la fixació és de
tipus electrostática, tot i que refbrqada. postcriorment, per l 'establiment de ponts
d'hidrogen o d'enllaEos hidrofóbics de tipus residual (fbrces de Van derWaals).

La fiacció del medicament ll igada a I'albúmina está en equilibri amb la
part dissolta en el plasma sanguini i aquest equilibri está regit per la llei d'acció
de masses (Clark, 1931) (23). A mesura que la part ll iure es difon i s'elimina de
l 'organisme,la f iacció l l igada s'al l ibera ies restableix I 'equi l ibr i .  Mentre i lura
aquest alliberament, el medicament es reté en I'organisme i la seva vida nritjana
plasmática es prolonga.

Un nivell de fixació gran (superior al 80c/o) com és el cas, per exemple,
d'alguns agents antimicrobians de carácter lipdfil (eritromicina, clindamicina,
doxiciclina) restringeix la difusió dels fármacs als teixits periftrics o profunds

(distribució extravascular), atés que només la part ll iure és capaE de travessar
les membranes biológiques. Aquesta fixació pot fienar el procés de filtració
glornerular, perd no altera, en canvi. l¿r secreció tubular. ll igada a un procés
actiu del transport dels lltedicanlents. ni tampoc els mecanisrnes orgirnics de
biotransfbrmació.

Quan s'aconsegueix I'equilibri org)nic en la clistribució. la concentració
del medicament en el líquid transcel.lLrlar, es digui líquicl cefaloraquidi o líquid
sinovial. és pricticament la mateixa qLre la concentra.ció de la fracció lliure
d'aquest en el  plasma.

Aquesta relació d'equivaldncies ha estat clentostracla in yiyo en el líquid
cefaloraquidi mitjangant I'administració ci'amf-etamines (Baggot er ut., 1972)
(24) o de diazepam (Kanto et al., 197-5) (25) i en el líquid sinovial, mitjanEant
I 'ap l i cac ió  de  c loxac i l ' l i na  i  d 'ampic i l . l i na  (Howel l  t ' r  ,1 . , lg l2 )  (26) .

Per a ltn mateix t)rtnac. el valor cie la consr¿rnr que tractenr. sol variar
subst¿rncialment en les di f 'erents espécies animals. com que. per al tra banda,
no ha estat possible demostrar di feréncies quant i tat ives en la concentració
del substrat proteic en les diverses espdcies clomdst iques, si  exceptuem les
aus .  so len  a t r ibu i r -se .  aque l les  var iac ions ,  h ipo té t i cament ,  a  la  c l i s t in ta
composici(r  i  conf iguració de l 'a lbúmina plasmirt ica en les di f 'erents espécies
anirnals.  En canvi.  la concentració plasmática t le proteínes en les aus és
clarament inferior a la dels mamíf'ers (aproximaclanrent la meitar], cosa que
explicaria que els valors del protein-binding siguin proporcionalment menors
en les pr imeres.

Sense cap més c l i scern iment .  s 'ha  comprov¿ l t  c lue  I 'home most ra .
regularment, més potencial de fhaciri a les protei'nes plasmitiques que els
animals doméstics, enliont dels f)rm¿rcs que tenen característiques ircides.

Els animals domést ics solen mostrar-se molt  sensibles a les pet i tes
variacions de l'estructura química de les molécules rnedicamentoses. fins al
punt que s'observen valors de fixaci(l proteica clar¿rutent dif-erents en una
mateixa espécie aniural, flns i tot quan la interacciri té lloc amb tinnacs que
pertanyen al  mateix grup químic (p.e. sul fonamides. penici l . l ines).  Així ,  les
quantitats de fixació de la sulfadimetoxina i la sulfadiazina. al'albúrnina del
gos, determinades in vi t ro per la técnica de diál is i  en fase d'equi l ibr i ,  a
temperatures de 37"C i a les mateixes concentracions terapéutiques en el plas-
ma (100 rncg/ml) són de 9lc/c i l j7c respecr.iv¿lnent.

Quan es determina, a I'espécie canina, el protein-binding de la cligoxina i
la digitoxina (molécules molt complexes, les aglicones cle les quals es clif 'eren-
cien únicament per la preséncia cl'un grup hiclroxil (-oH) en posició c- l2 de la
segona subst incia).  s 'obtenen percentatges de f ixació del 27o/a i  89c/c, ,
respectivament.



El carácter poc específic de la fixació a les proteines explica que molts

firmacs amb característiques fisicoquímiques semblants competeixin i es

desplacin mútuament dels punts de fixació a les proteines plasmátiques, en

funció de les seves respectives concentracions i de I'atinitat per aquests. i aquesta

competéncia pot ser caLlsa de variacions sensibles en el seu comportament

tarmacoldgic o en el seu potencial de toxicitat.

La f-enilbutazona, per exemple, pot desplaqar I'anticoagulant warfarina o

a les sulfamides de la seva fixació proteica, amb greus riscos de toxicitat,

especialment en el Primer cas.
S'ha demostrat experimentalment en diferents esp¿cies animals (cavall,

porc i bestiar vacum) i en I'home, que acetazolamida, aspirina, fenilbutazona,

sulfisoxazol, tolbutamida, són capaces de desplaEar la furosemida dels seus

llocs de fixació a I'albúmina amb increment subsegüent de la concentració
plasmática d'aquest fármac. Aquestes interaccions poden modificar la velocitat
d'eliminació, la distribució orgánica i el potencial de toxicitat d'aquest diürétic
(Neff i Davis, 1982) (21).

Certs estats patoldgics que cursen ar lb hipoalbuminémia (síndrome

nefrdt ica)o amb urdmia ( insuf ic iéncia renal crdnica) poden al terar els
nrecanismes normals de fixació. i donar lloc a variacions substancials en el
comportament f'armacológic de les substdncies medicamentoses. Així, la urémia
s'acompanya d'acidosi metabólica i. en aquestes condicions. els fármacs de
cardcter dcid, com la f-enilbut¿rzona, s'alliberen del seu ancoratge a I'albúmina
del plasma.

Actualment se li dóna cacla vegada més importirncia, en el comportament
f-armacocinét ic i  en I 'act iv i tat  select iva d'alguns medicaments, a la capacitat
de f ixació a les proteines t issulars. Aquest és el  cas del t ropisme de la
digitoxina pel múscul cardíac o dels antibidtics del grup dels aminoglicdsids
pel teix i t  renal;  independentment que Ia pr imera sigui  una substáncia no
ionitzable (de carácter neutre) id 'ampl i  volum de distr ibució corporal ,  i
els segons es caracteritzin per una marcada polaritat i l imitada difusibilitat
org)nica.

Aspectes comparatius de I'absorció oral

La penetració dels medicaments a través de les membranes bioldgiques,
que obeeix a criteris fisicoquímics d'aplicació general. tant en l'home com en
les espécies doméstiques, té lloc, en els casos de fhrmacs de naturalesa lipbfila,
per un procés de difusió passiva que es caracteritza pel desplaEament de les
moldcules a favor del gradient de concentració, fins aconseguir I'equilibri a
ambdós costats de la barlera fisioldgica. La velocitat de pas de les molécules
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és directament proporcional a la diferéncia entre les concentracions i es governa
per la llei de Fick. El procés de difusió passiva es fa sense cap tipus de dispendi
energétic per part de la cél.lula.

Com ja hem assenyalat anteriorment, la nraior part de nrolécules orgániques
larnracoldgicalrent actives es comporten co¡l a electrdlits débils (ácids o ba-
ses) que es troben parcialment ionitzats en el medi intern i només la fracció
molecular no ionitzada que sol tenir caratcter liposoluble és difusible a través
de les membranes orgániques. La constant de dissociació (pKa) del fármac i el
pH del medi intern determinen el grau de ionització de la substáncia, d'acord
a m b  l a  c o n e g u d a  e q u a c i ó  d e  H e n d e r s o n - H a s s e l b a c h .  q u e  r e l a c i o n a
matemáticament ambdues constantst és a saber:

Per a un ircid.

(concentració d' ácid ionitzat)
pH - pKa=log

(concentració d'ácid no ionitzat)

Per a una base,

(concentració de base no ioni tzada)
pH - pKa=log

(concentracici de base ionitzada)

Quan els valors del pH i el pKa coincideixen, és a dir, quan la diferéncia
entre aquests valors s'iguala a zero. la relació entre les concentracions és igual
a I (0=log I ) i, per tant, la meitat del rnedicament está ionitzat i I 'altra meitat es
troba en fbrma molecular no dissociada. A mesura que augmenta el valor del
pH de la solució, s'incrementa paral.lelament el grau de ionització de les
substáncies )rcides; amb les bdsiques succeeix el contrari.

Per bé que la difusió passiva és el mecanisme més comú de transport
molecular a través de les membranes, de vegades intervenen en el procés
d'absorció mecanismes de transport actiu que actuen contra el gradient de
concentració o electroquímic i que requereixen un consum directe d'energia.
L'organisme es val de diversos medis per al desplaEament actiu de les molécules,
p.e.. proteines transportadores, o d'un obscur nrecanisme anomenat pinocitosi
que consisteix, básicament, en la formació a partir d'una invaginació de la
piiret cel-lular de vesícules que contenen el solut i que es desprenen a I'interior
de la cél.lula. Aquest f'enomen h¿l est¿lt descrit, per exemple, en el tr¿lnsport
actiu renal de substáncies de c¿rricter polar com els aminoglicdsids.



No fa f alta aprofundir en els estudis del fisiologisme digestiu de les espécies

dornést iques per descobrir-hi  notables di feréncies que tenen una clara

repercussió en el comportament f'armacolbgic (absorció. biodisponibilitat) dels

f)rmacs clue s'administren per via oral.

La cl ist inta sensibi l i tat  dels drgans digest ius davant de l 'acció de diversos

neclicaments. és un índex clemostratiu de la marcada especificitat de les tuncions

gastrointestinals en les distintes espécies doméstiques. El vdmit, que és un

reflex protector clel funcionament digestiu i que está present únicament en els

carnívgrs (gos i gat) i els omnívors (porc). no respon igual en aquestes esp¿cies

a l'accici dels emétics; per exemple, I'apornorfina que és rnolt eficaq en el gos.

esth nlancada d'efectes en el porc (28). Els intents de provocar el vdrlrit ' per

via f armacológica, en el cavall, els renlugants i el conill, no donen cap resultat.

Les espécies doméstiques poden ser classificades, en virlut dels seus hirbits

¡limentaris, en: herbívors polig)strics, (vaca, ovella, cabra) o monogástrics
(cavall. rnul, ase), omnívors (porc) i carnívors (gos i gat).

Els dit'erents gradients del pH entre el plasma i els sucs digestius. en les

distintes espdcies clonréstiques, juguen un paper fonamental en I'absorció dels

f?)rmacs orals. i en la distribució i I 'excreció en l'área digestiva dels electrblits

débils administrats per via parenteral.
La fisiologia digestiva de les espécies monogástriques, tret del cavall, té

car¿rcterístiques molt setnblants en totes elles i que són properes a les de I'l 'tome.

Com que l' irea de major especialització es localitza als primers trams de

l ' intestí  pr im, és cl¿ru en el  procés d'absorció la rapidesa amb qud té l loc el

buidatge de I'estómac, que pot veure's afectat negativament per diverses cau-

ses cle t ipus patolbgic ( indigest ió i  al t res trastorns digest ius) o d'or igen

tarm¿,cológic (adrn i n i stració de substdncies anticolinérgiqLres, morfina, etc. ).
El cavall és un animal herbívor. monogástric, que pastura de fbrma selectiva

perd que s'alimenta cle fbrma continuada. El seu estómac, relativanteltt petit.

només en rares ocasions está buit. El pH del contingut gástric, en aquesta espécie,

sol ser una mica menys ácid (pH 5,5) que en els carnívors (pH 3 a4).Lanutrició
equina depén estretament de la digestió microbiana dels polisacárids en I'interior

del colon. Els trastoms de la rnicrof'lora colónica, per malaltia o per I'acció cl'agents
antinricrobians, poden posar en perill la prdpia vida de l'animal.

La t i losina. un macrdl id d'ús corrent en medicina veter inár ia,  está
contraindicada en el cavall, sigui quina sigui la via d'administració, ja que pot
provocar. per un f-enomen de disbiosi, diarrees greus de curs mortal en moltes
ocasions.

Les disponibilitats fisiológiques de les penicil ' l ines C i V administrades
per via oral, són inferiors al 5 o/a en el cavall i les dosis grans d'aquests antibidtics
poden ser causa, també, de trastorns drgestius greus (29).
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Una major labilitat de la flora bacteriana intestinal, si és possible. es fb
patent en el conill, fins al punt que I'administració de lincomicina en aquesta
espécie, flns i tot a dosis baixes, pot produir supressió de la flora normal. disbiosi,
enter i t is.  i .  f inalment,  enterotoxémia mortal  al  cap de dos dies d'haver inic iat
el tractanretrt. Uagent causal d'aquesta enterotoxémia sol ser el Clostritl iunt
,spirtolrtrme que elabora una toxina 1.

La fenilbutazona, en formes orals de pasta o electuari, cclmprimits o gel, o
en solució per a la via I.V. está autoritzada per la FDA per a l'ús en el cavall. La
biodisponibilitat per la via I.M. és inferior a la de la via oral (30). si s'adminisrra
per via oral, en les fornles farmacéutiques descrites, abans de I'aliment. o en
pols incorporat a una fhrineta de segó dóna lloc a un pic plasmátic a les 2-3
hores de I'administració, amb una absorció quasi completa. Els fenómens cle
toxicitat en el cavall són rars,ja que I'adniinistració en aquests no s'ha d'allargar
més de 5 dies i tant el fhrmac com el seu metabdlit actiu (oxif'enbutazonar) es
metabolitzen amb rapidesa i s'excreten per I'orina. A dosis terapéutiques (4.4
mg/kg) la vida mitiana de la f-enilbutazona és de 6 hores en aquesta espécie,
mentre que en I'home el valor d'aquest parámetre és ntolt diferent (72 hores).
Ueficicia terapéutica en el cavall que no obstant aixd, es prolonga durant més
de 24 hores, probablement és deguda a la fixació ireversible de la fenilbutazona
a les ciclooxigenases (31). Concentracions plasmátiques de 5-20 mcg/ml es
consideren ja com a terap¿utiques en els équids, mentre qlle en I'espécie hLr-
r.nana s'han comprov¿lt. com a eficaces. concentracions de I'ordre del ,50-150
mcg/ml. Aquesta situacró podria reflectir, segons alguns autors, la preséncia
d'un major nivell del firrmac actiu en la biofase, en ser menor o més lábil la
flxació a les proteines plasmátiques en el cavall que en I'home.

La vi¿r oral és poc recomanable en els remugants, llevat de casos especials
en qué es persegueix una acció tdpica gastrointestinal (p.e. ús de fiu'rracs
tensioactius per combatre el meteorisme, afecció molt freqüent en aquestes
espécies; administració d'antihelmíntics del grup dels benzimidazdlics, etc).

El tránsit dels medicaments pel tracte digestiu dels remugants sol ser
extremadament lent (l 'alirnent acostuma a trigar 48 hores abans d'abandonar
el rumen) i l'absorció és molt irregular. Per tot aixd, es prefercix la via parenteral.
subcutdnia o intramuscular, en aquest ordre de pref-eréncia, o I'endovenosa en
cas de fármacs molt irritants (neosalvarsan, oxitetraciclina, etc.).

És ben coneguda la singularitat de la digestió en els remugants. Els aliments
són ingerits i, després d'una lleugera mastegada, i una forta impregnació per la
saliva, an'iben als preestómacs i s'allotgen, en un principi, en el reticle-rumen
que funciona veritablement com una bóta de f'ermentació anaerÓbica. en la

qual la ingesta pateix un procés de maceració, trituració i degradació microbiana
que afecta, principalment, les cel.luloses i carbohidrats en general. Al cap de



diverses hores, i coincidint amb els períodes de repbs alimentari. els animals

regurgiten els aliments i, cle nou a la boca, pateixen una segona mastegada

(remugament) molt més lenta i laboriosa, que dóna pas a una posterior deglució,

seguida cl'unir permanéncia més breu en el rumen fins a la culminació dels

t-endmens predigestius i, aleshores, el bol alimentari és impulsat pel ll ibret lins

aconseguir el 4t estómac, quall o veritable estómac'

El pes clel contingut del reticle-rumen pot significar fins a un l5-2Oo/o del

pes corporal i ac¡uest t)rgan arriba a una capacitat de | 20 litres en una vaca de

llet aclulta. El tíquict del rumen mostra una reacció lleugerament ácida (pH 5,5

a 6.5)menor clel qr-re hom esperaria de I'extraortlinlria concentració d'ircids

grassos vol)tils que es formen en els processos de f'ermentació que tenen lloc

en aquest drgan i aixb és degut al paper neutralitzador, o tampó, desenvolupat

per la sal iva (pH 8,0 a 8,4) d 'aquests animals.
Molts f)rmacs lipbfils de carácter básic ddbil (pKa<7), com I'efedrina,

I'amfetamina. la morflna, la pentazocina, I'atropina. etc, que després d'ingressar

per via parenteral difbnen amb facilitat des de la circulació general a I' interior

clel rumen, poden quedar atrapats en aquest darer en reaccionar amb un medi

lleugerament dcid que els ionitza. La sostracció d'aquests medicaments a la

circulació general té conseqübncies prlctiques importants. La morlina, per

exemple, que es considera com el fármac d'elecció per coutbatre el dolor, flns

i tot el dolor viscer¿rl. en els carnívors i el cavall. manca d'ef-ectes sobre el

comportament en els rer.nugants fins i tot a dosis bastant nrés grans que les

recomanades per a aquelles espécies.
Cal assenyalar que la paret del rumen está recoberta per una mucosa for-

mada per epitel i  escamós-estrat i f icat i  mal-Qrat aquestes característ iques

histoldgiques poc f'avorables, diversos fármacs liposolubles (tiabendazoles,

sulf-amides, pentobarbital, salicilats, antipirina, quinina) poden travessar la

banera formada per la membrana mucosa i aconseguir el torrent circulatori.

No obstant aixd. I'absorció en el rumen és més lenta i menys eficaq que la que

té lloc en els drgans especialitzats en aquesta funció (intestí prim, quall).

Tal com passa en altres espécies herbívores, la inlportáncia dels processos

fermentatius en la digestió dels remugants és de tal índole qLle es core el risc

de provocar accidents digestius greus quan se subministrcn per via oral, a aquests

an imals .  an t ib id t i cs  d 'ampl i  espec t re  (p .e .  te t rac ic i ines)  a  dos is  ¿r l tes  i

continu¿rdes.
També és oportú indicar que el licorruminal és molt ric en enzims reductors

i hidrolítics. cosa que explicaria que determinats medicaments, administrats
per os, col l  t r imetoprim, cloramf'enicol ,  ni t roxini l ,  pateixin una rápida
inactivació de carácter reductor al seu pas per I'drgan, o que els glicdsids es
degradin per descarboxilació hidrol ítica.
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Per acabar, i a tall cle corol.lari, podem afirmar que són tan notables les
diferéncies en la disposició anatómica i en la fisrologia digestiva entre els
carnívors i els herbívors, i d'aquests darrers, entre el cavall i els remugants,
que resulta impract icable I 'extrapolació d'una espdcie a una al tra de la
informació científica disponible sobre I'absorció dels f)rmacs a<lministrats per
via oral.

Aspectes comparatius de la biodisponibilitat

E, ls estudis farmacocinét ics dels medicanrents. extraordináriament
desenvolupats en els darrers anys, han posat en evidéncia que els efectes o
respostes estan més ben relacionats amb els nivells plasnrátics que amb la
dosificació, especialment si es tracta d'una medic ació per os. Si un medicament
s'absorbeix malament o no s'absorbeix, no s'objectivará cap resposta per ele-
vada que hagi estat la dosi administrada.

En aquest sentit, I 'eficácia terapdutica s'interpreta d'una uranera més pre-
cisa en funció d'un concepte de major significació clínica, com és el de la
biodisponibilitat, que des del punt de la dosificació.

S'entén per biodisponibilitat -terme ideat per oser al l94i-.o disponibilitat
biológica, el  nivel l  i  r i t rne d'absorció d'un mecl icament en la forma de
dosificació, tal com es reflecteix en la circulació general. o bé. segons la definició
més clássica, la fracció o percentatge de la dosi que aconsegueix, inalterada, la
circulació general.

La biodisponibilitat que, tal com acabem d'assenyalar, es basa en la mesu-
ra del ritme d'absorció i de la quantitat d'aquesta, pot ser caracteritzada de
manera apropiada acudint a I'andlisi de la corba de nivell plasmátic en funció
del temps.

Una pr imera idea de I 'ef icácia de I 'absorció d'un medicament que
s'administra per via oral ens la proporciona la determinació del pic séric del
fármac en funció del temps, tot i que és el cálcul comparatiu de les drees totals
sota la corba (ABC), després de I'administració successiva. per via oral i
intravenosa, d'una mateixa dosi del medicament, al mateix animal. e[ que ens
permet conéixer amb precisió la quant ia de I 'absorció oral  i .  per tant,  la
biodisponibilitat relativa del fármac problema. Com més a prop está la relació
entre les irrees del valor I més gran será la biodisponibilitat de la via oral. I
aixb és així degut a una de les lleis més generals de la farmacocinética, la
nomenada " l le i  de  la  p roporc iona l i ta t  de  les  d rees" ,  demost rada
experimentalment per Dost i Gladke al 1953 i que la enunciaren en els següents
termes: l'área sota les corbes de nivell plasmátic d'un medicament és exactament
la mateixa sigui quina sigui la via d'administració, sempre que la dosi sigui la
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mateixa i la absorció sigui completa. Aquests autors demostraren que si la

absorció no era total, l 'área compresa sota qualsevol corba problema era

clirectament proporcioltal a la quantitat o fiacció de la closi ¿rbsorbida, de ma-

nera q l ¡e es cornpl ia  la  re lac ió següent .

Area sota la corba problema
Fracciír de dosi absorbida =

Area sota la corba intravenosa o
sota qualsevol corba d'absorció completa

Quan es busca cornpitrar la biodisponibilitat o equivaléncia biolt)gica entre

c los  p repara ts  o  dos  fo rmes fa rmacdut iques  de  la  mate ixa  subs tdnc ia

medicamentosa que s'administrin per la mateixa via. fa falta deternlinar la

constant d'absorció (Ka) del preparat patró la qual juntament amb el valor de la
quantitant total absorbida (Aoo). obtin.tr"rt previament a partir del área sota Ia

corb¿i, permitira el cllcul de la biodisponibilitat del preparat problema. Per a la

determinació de la Ka se solen seguir els procedinlents clássics de Wagner-
Nelson i de Loo-Riegelman, la descripció dels quals es pot trovar en qualsevol

llibre especialitzat. encara que, en alguns casos, es pot recorrer a métodes més
senzills. bé que també menys precisos que els anteriors. En ef'ecte. tots els
medicantents rlonocolr¡rartimentals i talllbé alguns dels bicompartimentals,
presenten corbes de nivell plasmátic a paftir de les quals es pot calcul¿u la constant
d'absorció amb suticient aproximació acudint al métode de la "retroprojecció"

o dels "residuals". el fbnament del qual s'esquematitza en la Fig. 3.
Es compren que els parimetres mencionats siguin caracteristics de la for-

ma en qLle s'administr¿r el medicament. Si aquesta s'ha realitzat per via parettteral
no endovenosa (per exenrple, intramuscular) el meclicarrent només tl 'avess¿'l
un prim endoteli per passar a la circulació general i l 'absorció és, en general,
molt rápida. En canvi. un medicament administrat per via oral, en solucici acuosa,
ha de travessar tota una capa de cél'lules mucoses a nivell de la paret intestinal
i difundir després per el fluid intersticiirl fins aconseguir I'endoteli vascula¡ la
qual cosa retarda la seva presencia en la circulació sistémica. Si  en l loc d'una
solució. consideren una fbrma sdlida (per exemple. cclmprimit o eranulat) fa
falta ilavors com pas previ al alliberament i la dissolució del medicatnent, la
disgregació de I'esrnentada forma f-armacéutica, la qual cosa constitueix un
f'actur limitatiu que allarga encara més el procés d'absorció del fármac.

En comparar la biodisponibilitat de les formes f-armacéutiques orals de
clivc-rsos fdrntacs s'¿lcostuma a observar una gran variabilitat en els resultats,
en particular si la comparació es du a terme entre animals monogdstrics i
remugants. Quan se subministra cloramfenicol, en fbrma de cápsules, a la
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Figur¿ -1. c)lcul de la constant d'absorció (Ka) pel métode de la retroprojecci<i. Els
cercles negres representen nivel ls plasnr)t ics experimentals trobats després de
I 'adnl inistració extravasal del  medicament.  Els cercles buits són valors tedr ics
extrapolats en la fracciri exponencial en els mateixos temps. Els quadrats negres o
"residtlals" són les diferéncies que, en el scu conjunt, deflneixe-n una recta i a partir de
lii seva inclinació es pclt calculur la K¿t.

mateixa dosi (22mglkg) a ponis, cabres. porcs, gossos i gats, els valors de les
irees vaden ámpliament. Partint d'aquestes dades se sap que l'eficácia de
l 'absorció de I 'ant ibidt ic.  en ordre decreixent.  és la següent:  gat.  gos i  porc ( tot
i que el valor de les árees és molt similar en les tres espécies) i ponis i, en canvi,
no es detecta la preséncia de l'antibidtic al sérum de la cabra (Davis et al.,
1972) (33). En aquesta darrera espécie, i per acció de la microflora del rumen,
el clor¿rmf-enicol és ripidament inactiv¿rt per reducció del grup nitro de la
molécula i fbrmació del derivat arilamínic inactiu (Theodorides et al., 1968)
(34). i conseqüentruent. queda inv¿rlid¿rt per a l'absorció cour a substincia acti-
va que pogués ser detectada en la circulació general.

Aspectes comparatius del metabolisme dels fármacs

El comportament metabólic varia en els dif-erents animals doméstics i, de
vegades, aquestes dit'eréncies no només es f'an paleses en els f'endmens de
biotr¿rnsformació o degradació metabdl ica dels merl icaments, que és el
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mecanisme fonamental de la inactivaciti i eliminació orgánica de les substáncies

de carácter liposoluble, sinó que afécten també parcel.les del propi metabolisme

hasal t l 'aquestes espdcies.
Els productes finals del metabolisme dels dcids nr.rcleics són l'ácid úric i

I 'a l . lantoina. En els mamíf-ers domést ics l ' ic id úr ic,  que no apareix a I 'or ina,

és oxidat a al.lantoina per l 'enzint uricasa del f'etge. Uhome, Ies aus i, curiclsantent,

el gos dálmata, estan mancats d'uricasa; a més, aquest darrer sembla tenir una
incapacitat genética per reabsorbir en el túbul I'dcid úric filtrat pel glomdrul

renal, cosa que intensifica encara rnés la preséncia del catabdlit en I'orina.
La urea, que és un dels principals productes finals del metabolisme de les

proteines, és un component imptrr tant de I 'or ina en totes les espécies
monogástriques. En els remugants. en canvi, sembla que existeix una circulació
ruminohepática que resta al menys el 50Vc de la urea a l'excreció urinirria.

Ja en un terreny més proper al propi metabolisme dels fármacs, s'ha
comprovat que el conill mostra una resisténcia natural a I'acció de I'atropina,
la qual cosa es deu a la preséncia, únic¿rment en aquesta espécie, d'un enzim
anomenat atropin-esterasa, capaE d'inactivar rápidament el fármac.

Localització orgánica dels processos de biotransformació

La transformació metabblica dels medicanrents s'assenta principalment
en el parénquima hepátic. si bé i encara que en menor quantitat, mrnif-estacions
d'aquest fenomen s'observen tarnbé en al tres l locs, com plasma sanguini .  teix i t
pulmonar, tracte gastrointestinal. rnllcosa entdrica, etc.

La hidrblisi de nombroses substdncies de propietats f-armacoldgiques ben
diferents, com acetilcolina, succinilcolina, atropina, procaina, meperidina, as-
pirina, etc., és deguda a la preséncia d'una pseudocolinesterasa plasmática,
I'activitat de la qual varia clarament en les distintes espécies animals.

La toxicitat selectiva del malation, un insecticida organofosforat, s'atribueix
al diferent tractament metabdlic de la substáncia en els mamíf-ers. Els insectes
converteixen amb pref-eréncia el malation en malaxaon, que és la substáncia
activa, mentre que els mamífers desesterifiquen rápidament aquest compost,
cosa que dóna lloc a un metabblit inactiu.

S'ha comprovat que el gos i el gat metabolitzen, per aquest mitjá, entre el 90
i el957o de la dosi de meperidina o petidina administrada, en el curt espai de
temps d'l hora; conseqüentment, aquest fánnac está mancat d'util itat com a
analgésic major en els camívors domdstics per la brevetat dels seus efectes, en
comparació amb la morf ina. Les di feréncies en el  nivel l  d 'act iv i tat  de la
pseudocolinesteras¿l en les distintes espécies doméstiques, es reflecteixen en el
comportament f'armacoldgic de la succinilcolina, un bloquejant de la placa

neuromuscular que, a petites dosis, produeix l'ef-ecte desitjat en gossos i remugants
i. en canvi, es necessiten closis molt més grans per aconseguir el mateix efecte en
-sats. porc i cavall (Voss, 1914) (35). A aquestes dif'eréncies d'ordre quantitatiu
s'hauria cl'afegir que la succinilcolina provoca parirlisi f-láccicla en els mamíf'ers,
en contrast amb la parál is i  espást ica obsenada en les aus (3).

Tot i que la biotranstbrrrració dels Irtedicaments és, essenci¿rlment. un
mecanisme org)nic d'inactiv¿rció i excreci(r dels fdrrnacs liposolubles, és a dir.
d'aquells que tenen més potencial de toxicitat per la seva gran capacitat de
difusió orgánica, en algunes oc¿rsions. irqucst procés metabólic, contráriament,
dóna lloc a una activació medicamentos¿r. En aquest sentit, l 'organisme és capaq
de transfbrrnar els profármacs en substincies actives, en 1a llum del tub digestiu
o en les fases inicials de I'absorció al seu pas per la mucosa intestinal o en el
propi f-etge, abans que el medicament aconsegueixi el torrent circulatori. Se
sap que I'enrofloxacina, una fluoroquinolona d'aplicació en veterinária, es trans-
forma en ciprofloxacina per un procés nletabólic de N-dealquilació oxidativa
que obeeix a un ef-ecte de pr imer pas. LIna cosa semblant passa amb la
dif' loxacina. que es transfbrma en saraflox¿rcina i la pefloxacina que ho fa en
norfloxacina.

La diamf-enitidina depén de la seva clesacetilació en els hepatócits per trans-
fbnnar-se en el producte actiu que e\ coltceutra en el propi teixit hepátic i actua
itt .silu contra les fbrmes immadures del distoma hep)tic. Aquest antiparasitari
és rnenys ef icaq contr¿l  les fascíoles adultes atés que st ln hematbfagues i
tendeixen a localitzar-se en la s¿lng on les concentracions del derivat actiu són
més baixes (Harf-enist ,  1973) (36).

Mecanismes d'activaciti rnetabdlica semblants tenen lloc en el trajecte
digestiu dels remugants quan se'ls adrninistren antihelmíntics de naturalesa
benzimidazblica, com netobimin¿t i f 'ebantel que es transformen en albendazol
i fenbendazol, respectivament, que són els fármacs actius.

Vies metabdliques principals

L'esquema general  de transfonltació metabdl ica dels fármacs, en
I'organisme, es pot descompondre en dues f'ases: una primera, que comprdn
reacc ions  d 'ox idac ió ,  reducc ió  i  h rd rb l i s i ,  i  una  segona,  que so l  ser
complementiria de I'anterior i que es calacteritza per una série de reaccions de
síntesi  -o de conjugació- amb determinats components orgánics (ácid
glucurbnic, glicocol.la, ácid acétic, sLrlfats) de les quals resulten uns derivats
inactiLrs farmacológicament i de carácter molt més polar i hidrosoluble que els
compostos de partida. amb la qual cosa se'n iacilita la rirpida dissolució en els
l íquids corporals i  l 'expulsió pels emuntor is naturals (ronyó, pr incipalment).



Les reaccions metabóliques de la primera fase solen donar lloc a derivats
amb menor activitat farmacoldgica. tot i que de vegades, aquests metabdlits
tenen una act iv i tat  s imi lar o f ins i  tot  major que la substdncia lnatr iu.
L oxifenbutazona, que és un met¿rbdlit de la f-enilbutazona, té una activitat
antireum)tica equiparable a la d'aquesta última. Una cosa semblant passa amb

el fenobarbital i la f-enilmetil-malonarnida, que arnbdós són metabdlits actius
de la primidona, anticonvulsionant eficaq contra les convulsions parcials i
tonicocldniques del gos (37) (38) (39).

La transformació metabólica dels insecticides organofosforats paration i
malation (no tdxics per ,se). a paraoxon i malaoxon (poderosos inhibidors de la
colinesterasa) és un bon exernple de processos metabdlics de conseqüéncies
letals per als insectes.

EI metabolisme oxidatiu de molts fdrmacs i hormones esteroides" així com
altres reaccions metabbl iques de la pr imera f 'ase i  algunes de la segona
lconjugació amb l'ácid glucurdnic) són processos qlre tenen lloc grácies a I'acció
dels enzims microsomals, associats al reticle endoplasmitic ll is de les cél.lules
hepdtiques.

L oxidació pels microsomes hepltics és la via rnetabdlica més general i
important en la biotransfbrmació dels fármacs de carácter liposoluble en els
malnífers, i és, en general, bastant més activa en els animals doméstics que en
l'home. En línies generals, com més rápidament es metabolitza un f?irmac abans
s'elimina i més petita és la fracció de la dosi administrada que s'excreta en
fbrma activa. La trimetoprima, per exemple, té en els rernugants u¡ra selnivida
de prop d'una hora inomés un2-3o/c de Ia subst irncia apareix a l 'or ina sense
ntodificar; en canvi, en I'home, la semivida és de 10,6 h i la fracció intacta
assoleix el 697o. Aquests valors, en la resta d'animals, se situen en zones
intermddies respecte dels anteriors (Baggot, 2000) (14).

S'han descri t  marcades di f 'eréncies interespecíf iques en I 'act iv i tat  de
I'enzim citocrom P-450-reductasa, que és el factor clau en el cornplex sistema
enzimátic encarregat de catalitzar les reaccions rnetabbliques de carácter oxidatiu
que s'esdevenen en els anilnals doméstics, i senlbla que són els rernugants els
que mostren un major desenvolupament d'aquest sistema metabÓlic.  La
metabolització oxidativa dels barbitúrics, per exemple. és tan rápida en els
remugants que aquests fármacs pricticament estan mancats d'efectes en aquestes
espécics animals (401.

Les reaccions oxidatives que tenen lloc en els microsornes hepdtics, són
moltes i variades i inclouen: hidroxilació aromdtica. oxidació de les cadenes
alquíliques (oxidació alifirtica). O- i N-dealquilació, desanimació. sulfoxidació,
etc. Hi ha substáncies, com les amf'etamines. que poden ser metabolitzades per
dues vies distintes, hidroxilació aromltica i desanimació alifitica, i aquestes
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dues reaccions estan presents en totes les espdcies domüstiques. tot i que en
proporcions relatives dil 'erents en cada una d'elles.

[-a l'enacetina o acetof-enetidina i I 'acetanilida es transformen grácies a les
reaccions rnetabdliques oxidatives. O-dealquilació i hidroxilació aromática.
respectivament, en acetaminofén o paracetamol. substáncia que conserva les
propietats analgésiques i antipirétiques dels productes originals, perd que té un
caricter més polar i, per tant, més soluble en el medi intern, cosa que en millora
la tolerincia respecte a les primeres. L'elirninació del paracetamol té lloc per
un procés de glucuronoconjugació o de sulfoconjugació.

A part  de les reaccions d'oxidació. els microsomes hepát ics són capagos
de reduir els compostos amb grups nitro (-NO,) i azo (-N=N-) a amines. Per
exemple. el cloramfenicol es transforma per aquest procés en una amina in-
activa, reacció metabdlica c¡ue també té lloc al rumen, corn ja hern indicat
abans i ,  poster iorment,  pateix una glucuronoconjugació i  s 'el imina per via
bi l iar.

La síntesi glucurónica, es considera com la principal via metabdlica de
nombrosos medicaments i d'alguns compostos orgiinics (hormones esteroides,
t i roxina, bi l i rubina).  En general .  els carnívors (gos i  gat)  conjuguen els
medicaments amb bastant lentitud; a I'altre extrenr, els herbívors (remugants,
cavall) ho fan molt més rápidanrent que els omnívors (porc) que adopten una
posició intermddia entre els anteriors grups.

La indometacina. que és un antiinflamatori d'ampli ús en medecina huma-
na. está contraindicat en el gos per les greus seqüeles hemorrágiques que pro-
voca en aquesta espécie. El gos, igual que I'home, elimina aquest fármac prévia
conjugació amb I'ircid glucurdnic. peró a diferéncia de I'espdcie humana, és
incapaq d'excre(ar el derivat glucrrrbnic per via urinária i ho fa per via biliar,
per la qual cosa quan és a la llum intestinal, s'hidrolitza i deixa en llibertat el
medicarnent actiu, que es reabsorbeix en part i torna de nou al f-etge, d'aquesta
manera entra en un procés de circulació enterohepiLtica que prolonga la
permanéncia de I'antiinflamatori en I'organisme de I'animal (Hucker er c/.,
1966) Ql).

El gat metabolitza de manera excessivament lenta el fenol i els seus derivats
i. per aquest motiu, mostra una especial sensibilitat davant dels desinfectants
fendl ics, i  també clavant del paracetamol,  l 'aspir ina o el  c loranfenicol ,
substáncies que mostren en aquest animal, per una deflciéncia metabdlica

congénita, un major potencial de toxicit¿tt, una major activitat farmacológica i

una semivida molt rnés llarga. Tot i que el gat és capaE ae sintetitzar I'UDPGA

(uriclindifbsfirt de I'dcid glucurónic) que és el transportador actiu de l'ácid

glucurdnic, és, tot i aixit. molt deficitari en I'enzim glucuronil-transferasa que

catalitza Ia síntesi del derivat conjugat.
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Una ¿rlternativa a la glucuronització és la sulfbconjugació que és prdpia de
determinats compostos f-endlics i alcohdlics. La síntesi de sulf'amats és una
reacció de carlcter rlenor en les amines aromátiques (p.e. anilines). En una
primera etapa d'aquesta conjugació l ' i t i  sul fat  (-SOr) s 'act iva a través d'una
série de reaccions en qr"ré intervé I'ATP i el compost resultant. el 3'-fosfoadenosí
5'-fosfbsulfat, en una segona etapa es combina anlb el grup hidroxil del fenol
per I'acció de dif-erents sulfoquinases de carácter poc específic. Ambdues f'ases
de conjugacici es catalitzen per enzims que es troben en la fiacció soluble de
les cél.lules hepi\tiques. Arrb tot i que la sulfbconjugacitl és un procés que está
molt estés en les espécies doméstiques. la capacitat del porc per dur-la a ternre
és molt limitada i Ia reacció aconsegueix amb fieqüéncia la saturació i es
converteix en un procés d'ordre zero.

L'acet i lacici  delgrup ¿u.nino (-NHr) és l 'única reacció metabdl ica d'aquest
t ipus  de  cer ta  impor td l l c ia .  L 'agent  con jug t rn t  ac t iu  és ,  en  aquest  cas ,
I'acetilcoenzim A (acetil-CoA) que reacciona amb els grups amino lliures de
la molécula lnedicamentosa formant enllaqos amido acetilats. Els enzims qtre
c¿rtalitzen aquesta reacció s'anomenen transacetilases. El gos i la guineu són
les úniques espécies animals que no són capaces d'acet i l¿rr  el  grup ürnino
aromátic de les sulfbnarnides. Curiosament aquest impediment metabólic no
dificulta el procés d'eliminació d'aquests f¿jrmacs en els animals esmentats
(Baggot, 1995) (42).

Mentre que l 'acet i lació de les sul famides és la via metabdl ica predominant
en I 'home i  el  porc, en les remugants I 'acet i lació i l 'h idroxi lació aromáticaes
reparteixen els papers en el procés d'eliminaciír de aquestes substancies.

Reaccions metabdliques de carhcter hidrolític dal,ant de f)rmacs arnb grups
éster o amida són molt  comuns i  es deuen a I 'acció de diverses esterases i
amidases que es troben clistribuides impliament per I'organisnre.

lnteraccions medicamentoses i la seva repercussió metabdlica

És ben coneguda la capacitat  que tenen cleterminats fármacs, com
fenobarbital, rifampicina, lbnilbutazona, esteroides, etc., d'incrementar la síntesi
i l 'activitat metabdlica dels microsomes hepátics, fenomen que es coneix amb
el nom d'  inducció enzimit ic¿r.

Quan se suma a I'acc-ió inductora enzimática. un gran poder de fixació a
les proteines plasmiLtiques, com és el cas de la f'enilbutazona, es potencia enca-
ra més, si és possible, I'acció metabdlica sobre aquests fármacs concurrents.
en particular si tenen cardcter ácid.

De la mateixa manera es coneixen fármacs que es coltrporten colr a
inhibidors enzimátics, entre els ctuals se ci ten cimetidina, c loramfenicol .
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eritromicina, metronidazol, quinidina, insecticides organoclorats i tetraclorur
de  carbon i .  E l  c lo ramfen ico l ,  per  aques t  e fec te ,  p ro longa I 'ac t i v i ta t
farmacoldgica del pentobarbital i la f'enitoina i disminueix al mateix temps el
cleurunce corporal d'ambdues substáncies, util itzades normalment com a
anticonvulsionants en el gos. Pel mateix ef'ecte, quan coincideix l 'administració
de ténilbutazona en el cavall, amb la de cloramfenicol, pot reduir-se a la meitat
el clearance hepátic de la primera (43).

Com a  conc lus ió ,  podem d i r  que quan co inc ide ix  l ' admin is t rac ió
cl'inductors -o inhibidors- enzimltics amb medicaments ntolt actius ique, per
tant,  han de ser dosi f icats amb precisió,  com és el  cas d'ant icoagulants,
corticosteroides, etc., I 'ef-ectivitat se'n pot veure seriosament compromesa, en
un sentit o altre, amb el conseglient fiacás del régim terapéutic establert.

Mesures restrictives en l'ús dels medicaments veterinaris: Informe Swann

La difícil convivéncia entre Ia f'armacologia veterin¿\ria i la f-armacologia
humana s'ha vist a-quditzada, en els darrers anys. per la problernática que planteja
l'ús reiterat de pinsos medicats en els animals. L'andmala situació creada és
una tbnt de noves exigéncies en I'ús racional dels medicaments veterinaris, les
quals entren de ple en els dominis de la f'armacologia clínica veteriniria.

[,a preocupació que va despertar aquest¿l problemdtica va donar lloc al fet
que al 1968 el govern británic creés un comitb científic sota I'égida de Sir
Michael Swann, amb el  propbsit  d 'avaluar convenientment I 'et-ecte dels
antibidtics afegits al pinso dels animals sobre les resisténcies antimicrobianes
en les persones.

Les raons esgrimides en aquell mor.nent van ser les següents: I ) Aparició a
la Gran Bretanya d'un brot de salmonel ' losi  en vedel les provocat per la
SalmoneLla tvphimurium f'agotip 29, antibiótic-resistent. la difusió del qual a
I'espécie humana havia estat confirmada. 2) Infbrmació procedent d'América
Central relativa a l'aparició de soques de S. ryphi, resistents al cloramfenicol.
3) Demostració de la preséncia d'estirps d'E. c^oLi resistents, en la cria intensi-
va de porcs i pollastres, en qué s'util itzaven antibiótics mesclats amb el pinso
com a promotors del creixement i com a profiláctics de les inf'eccions. 4)
Descobriment de les primeres resisténcies antibiótiques de carácter transmissible
(f'actors R episornátics).

Les conclusions del Comité van quedar plasmades en un infbrme publicat

al 1969, que recomanava una forta restricció en l'ús dels antibidtics de ferma
implantació en medicina humana, com a pronotors del creixement i profiláctics
de les infeccions animals. Aquestes mesures, adoptades primer al Regne Unit,
van ser esteses, posteriorment, a la resta de paisos europeus i al Japó.



L infbrme del Comité Swann f-eia una clara distinció entre antibiÓtics d'ús

en pinsos i  els d'apl icació arnb f ins terapéut ics. En aquest sent i t  només

recomanava l'ús continuat en el pinso si: l) Aquests agents antimicrobians

tenien una aplicació limitada en medicina humana. 2) No eren la causa de

l 'apur ic ió  dc  res is téne ies  c rcu ldes  que pogues\ ¡n  ac tuar  en  de t r iment  de

I'eficicia dels antibidtics humans. 3) S'havia demostrat que aquest ús contribuia

a reduir els costos de la producció animal.

Les penicil.l ines i les tetraciclines van ser retirades de l'ús com a estimulants

del creixement i es van destinar únicament com a agents profilictics o curatiLts

de les inf'eccions animals i sempre sota prescripció facultativa del veterinari.

El  Comité va ser especialment crí t ic amb I 'ús de dosls subterapéut iques

d'antibibtics en els animals amb problemes d'estrés.
Lesperit de l' informe Swann era restringir l 'ús d'antibidtics com a additius

dels pinsos, mentre perseguia af-avorir el dret dels veterinaris a prescriure els

medicaments.
Les decisions del Comité Swann van ser aleshores rnolt  cr i t icades,

especialment als EUA, per considerar que les evidéncies aportades eren

insuficients. No obstant aixd, cada vegada és més evident la certesa que l'ús

iniliscriminat o poc racional dels antibidtics en els animals pot ser la causa de

l'increment de soques de Salmonell¿r resistents als antibidtics i, és ben conegut,
que les inf-eccions salmonel ' ldsiques de l 'espécie humana tenen I 'or igen,
pr incipahnent.  en el  consum d'al iments contaminats d'or igen animal.

Situació especial a I'América del Nord

A I 'Ambrica del Nord ien molts al tres paisos nr) europeus. s 'ut i l i tzen

antibiOtics mesclats amb els pinsos sense prdvia plescripciti veteriniria, ir do-

s i s  b a i x e s .  c o m  a  e s t i m u l a n t  d e l  c r e i x e m e n t  o ,  a  d o s i s  n l é s  a l t e s
(subterapéutiques) per a la prevenció de les malalties inf'eccioses.

Aproximadament, la meitat dels antibidtics fabricats als EUA s'util itzen
per a la ramaderia, la major part com a promotors del creixellrent o colr ¿l
profiláctics de processos inf'ecciosos en el porc.

En les investigacions inicials dutes a terme per la FDA (infbrme 1972). en
un intent de relacionar les resisténcies microbianes en I 'home amb l 'ús
d'antibibtics en la cria animal, es va arribar a la conclusió que les bactéries
d'origen animal, susceptibles o no als antibidtics, podien tenir cardcter patogen
per a les persones ique l 'ús d'aquel les substáncies podia incrementar la
concentració microbiana de SalntonelLa spp en els animals.

Durant les darreres décades, la majoria d'organismes científics americans
han intentat demostrar el risc real que podria representar per a les persones el
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subministrament de pinsos medicats als animals. Els resultats d'aquests treballs
han estat invariablement poc concloents.

En els estudis americans sobre aquesta matéria, malgrat I'etiqueta cle
crentífics, cal dir que sempre han semblat prevaler els interessos econdmics
sobre els sanit¿rris.

Fins i  tot  els tebis intents de I 'agéncia americana del rredicament FDA.
arran de I ' informe de l9l2 de prohibir ,  l levat prescr ipció f 'acultat iva, l 'ús
e n  e l  p i n s o  d e  c o n c e n t r a c i o n s  s u b t e r a p é u t i q u e s  d e  p e n i c i l . l i n a  i
c lortetracicl ina com a prof i láct ics dels processos infecciosos dels animals,
han estat rebut jats.

Arribats en aquest punt, crec que s'hauria de deixar constáncia de clos
aspectes tbnamentals sobre el tema que ens ocupa:

I ) Que midanEant l 'ús de sofisticades técniques discriminatdries, basacles
en la determinació de I'ADN. ara és possible identificar i individualitzar
les soques nticrobianes resistents obtingudes en I'home i en els animals,
i cclmprovar-ne. d'acluesta manera, I'existéncia o no de contaminació
creuada (Jensen. 1998-Jensen et al . ,  1999).

2 )  Que.s i  bé  e l  debat  sobre  I 'apar ic ió  de  res is ténc ies  s 'ha  cent ra t
pr incipi l lment en l 'ús de lar penici l . l ina, sul famides i  tetracicl ines, com
a pronrotors del creixentent. caldria no ohlidarc¡ue el nrajor risc prové
de l 'ús  ind isc r in t ina t  d 'aques tes  subs t )nc ies  en  e ls  p insos .  cor l  a
prof i l )ct ics de les inf 'eccions, . ia que com més al tes són les dosis
ant ibi t r t iques que s'ut i l i tzen, especialment.  s i  com en aquest cas es
tracta de dosis subterapéutiques, util itzades durant llargs períodes.
majors probabi l i tats hi  ha de I 'aparic ió de resistdncies. Així ,  l 'ús
indiscnminat d'antibibtics pot provocar I'aparició de resisténcies en
gérmens patógens específics dels animals, i seria convenient saber si
pot contribuir també a incrementar la resisténcia dels gérmens patdgens,
específics o no, de I'espécie humana.

Avoparcina i virginiamicina com a exemples de fármacs prohibits

L'avoparcina és un antibiótic que ha estat sent util itzat ámpliament en el
terreny ramader, durant molts anys, en els paisos europeus. La introducció
d'aquest f)rmac com a estimulant del creixement en porcs ipollastres va ser
deguda al f'et que no era utilitzat en medicina humana.

L'avoparcina és un glicopéptid que pertany al mateix grup antibiótic que
la vancomicina. A causa d'aquesta semblanEa estructural han aparegut casos
de res is ténc ia  c reuada en t re  ambdós an t ib id t i cs  davant  d 'en terococs ,
microorganismes que són habitants regulars del budell de I'home i dels animals.



Alguns enterococs. com el E. fctecium -o E. fecalis- que tradicionalment havien

estat consiclerats com a g¿rmens banals o saprÓfits, s'estima ara com la princi-

pal causa patdgena de les inf-eccions d'origen hospitalari en pacients d'alt risc

o immunodeprimits (malalts en tractament quimioterápic de cáncer, malalts de

SIDA o infectats pel VIH) i que solen ser tractats amb antibidtics d'ampli

espectre. Els enterococs mostren una resisténcia natural davant de la majoria

dels antimicrobians utilitzats, llevat de la vancomicina que. tot i aixb' acostuma

a adquirir amb relativa facilitat els gens de resisténcia (van A i van B) que

fbrmen els anomenats transposomes (gens saltadors) que es loc¿rlitzen en els

pl)snt i ts.  els quals s 'encarreguen, al  seu torn, de transt-er ir- los a aquests

microorganislnes. Des del moment en qué la vancomicina s'ha erigit en l'únic

ant ibiót ic ef icaq- disponible per combatre aquestes infeccions, I 'aparic ió

d'enterococs resistents a la vancomicina (RV) constitueix la dificultat més

seriosa en 1a lluita contra les infeccions d'origen hospitalari.

L'implia distribució en els paisos europeus -no als EUA- de soques

d'enterococs resistents a la vancomicina i procedents d'animals de granja, carn

fiesca, residus f'ecals i, fins i tot, d'animals de companyia, ha estat atribuida a

1'ús indiscriminat de I'avoparcina en els pinsos del bestiar que es consumien a

Europa. MidanEant l 'ús de técniques modemes s'ha posat en evidéncia I'aparició

en I 'espécie humana d'enterococs RV procedents d'aninrals (Jensen 1998),
(Jensen et al . .  1999),  (wi l lems et al . ,  I  99q) G4) (45) @6).

Resulta paradoxal, almenys en principi, que l'apzrició de soques d'enterococs
RV hagi comenqat a ser un greu problema als EUA, país en qué I'avoparcina mai

no ha estat utilitzada com a additiu en el pinso dels animals. L ús ampli de la
vancomicina, en els hospitals americans, per combatrc la colitis pseudomembranosa
provocada per Clostridium dfficile, al mateix temps que l'ús inadequat de les
prictiques de control de la infecció, podrien explicar aquesta paradoxa.

Com a conseqüéncia de tots aquests fets, I'avoparcina, que havia romás en
les llistes positives des de 1979, va ser prohibida a Dinamarca al 1995, com a
promotor del creixement i, a continuació, a la resta de paisos europeus.

Un derivat de I'estreptogramina, la quinupristin-dalfbpristin, ha estat
recentment aprovat per al  t ractament dels malal ts amb infeccions per
enterOcocs RV.

El descobriment que els enterococs resistents a la virginiamicina -un altre
antimicrobii util itzat regularment com a additiu dels pinsos- ho són també
davant d'aquest nou antibidtic -tots dos pertanyen al mateix grup de les
estreptogramines- ha estat motiu suficient perqué Dinamarca i els paisos
europeus proposessin la retirada de la virginiamicina del mercat, cosa que es
va dur a terme recentment ( I de juliol de 1999) dintre d'un grup de 4 promotors
del creixement, tots prohibits a partir d'aquella data.
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La "tragédia" de l'avoparcina i la virginiamicina és que aquestes substincies
van comenEar a ser util itz¿rdes en el camp de la ramaderia perqué, precisament,
estaven mancades d'util itat en medicina humana.

La tendéncia a disrninuir Ia cárrega fecal d'enterococs RV en I'espécie
humana que s'ha observat clesprés de la prohibició de I'avoparcina en el mercat
veterinari, podria ser. en c¿ts que es confirmés en els p.npl^ il ltys, una prova
suficient de la transmissió efectiva de resistdncies des dels alin-lents d'origen
animal a la poblaci(r humana ( Krare et at .,1999), (pantosti et at.. t99\ (47¡
(48) .

Futur incert dels antimicrobians en medicina veterinária

La crisi provocada aquests darrers anys per Iaparicici de resisténcies
creuades entre els antirnicrobians d'ús veterinari i humá, per raons de similitud
quimicoestructural, o, el que és el mateix, per coincidéncia en el mecanisme
d'acció d'aquestes substáncies contra els agents patdgens més comuns, i el risc
potencial d'aparició de residus medicamentosos en els aliments d,origen ani-
mal (carn, ous, llet) ha cre¿rt una profuncia alarma social ben corejada, com és
normatiu, pels midans de comunicació. que ha obligat les autoritats sanitdries
i polítiques, especialment aquestes daneres, tan obedients a les pressions socials,
a prendre decisions legislat ives que han conduit  a la prohibició de moltes
substlncies rnedicamentoses que, clurant nrolts anys. havien gaudit d.un ús
ampli en el camp ranrader..

Encara que el tema és complexíssim i hi ha motius suficients per ser molt
previngut amb l'ús indiscriminat d'aquests productes, especialment si s'util itzen
com a additius del pinso. amb finalitats estimulants del creixement o amb fins
profiláctics per a llargs períodes i a dosis subterapéutiques, moltes cl'aquestes
decisions han estat desproporcionades i, en el millor dels casos, precipitades,
ja que s'han basat en un suposat risc potencial, no confirmat. lnoltes vegades,
per eviddncies científiques suficients.

Multitud d'assajos i experiéncies demostren clarament que una bona part
dels casos d'aparició de resisténcies microbianes i cie preséncia de residus
medicamentosos podrien evitar-se si el personal encarregat cle I'explotació del
bestiar fos més curós en el maneig dels animals i cornplís amb més rigor les
recomanacions técniques i regulacions sobre dosiflcació dels pinsos medicats
i sobre períodes de sr.rpressió.

Davant de la intr¿rnsigéncia clels prohibicionistes caldria esmentar un fet
singular: als EUA, segons el Feecl Additive Compendium de 1999' estan encara
autoritzats I 3 medicaments (antibiótics i quimioterápics) per a l'ús com a additius

del pinso, en bestiar vacunr. porcs i aus, i fins i tot una associació medicamentosa
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de clortetraciclina. sulfametacina i penicil.lina per usar en el porc, mentre que a
Europa no queda pricticament cap rnedicament autoritzat amb aquesta finalitat.

Si . ia fa mcl l ts anys van ser suprimits de les i l istes posit ives europees. com
a promotors del creixement, les penicil.l ines, les tetraciclines i les sulfamides,
totes aquestes substincies d'ús ampli en medicina humana i veterinária, les
dan'eres decisions han af'ectat ¡nedicaments que s'havien estat usant, amb
carirctel' exclusiu. en medicina veterinária. Així, darrerament. les autoritats
eL l ropees  han desautor i t za t  l ' ús  de  I 'avoparc ina  i  la  v i rg in iamic ina ,  ja

mencionades anteriorment, aqLlesta danera juntament amb la bacitracina-zcnc,
I 'espiramicina i  la t i losina, segons acord pres pel Consel l  Europeu de la
Comunitat que va entrar en vigor amb data I de juliol de 1999.

Queden. de mourent, només quatre .subst)ncies antibibtiques autoritzades
en nutrició animal, que són les següents: monensina, salinomicina, avilamicina
i flavomicina (flavofosfolipol o bambermicina).

Les dues primeres, monensina i salinomicina, són poliéters carboxílics
iondftrrs, grup d'antibidtics actius contra grarnpositius, CampilobocÍer .spp.,
Serpulina ln'odt'senteriue (ClM 0,1 rncg/ml) i també davant de coccidis i
To.ropLasmct Autbdós s'utilitzen com a factors de creixement en porcs i bru¡ilers,
i com a coccidiostltics en brcilers, perd esti contraindicat l 'ús en gallines
ponedores i en reproductores. Són substdncies bastant tbxiques, sobretot per a
algunes espécies. com el cavall. S'absorbeixen de manera rnolt limitada en
I ' intestí  (30ch) i  no s 'han d'associar mai a al tres ant ibidt ics que interfereixin el
rnetabolisme hepdtic dels firrnacs, com la tiamulina, qr-re pot potenciar la
tox icitat d' aquests antibidtics.

Malgrat que els iondfbrs no han estat mai util itzats en lledicina humana
¿lte sa I'escassa eficircia. ja han sorgit veus dem¿rnant-ne la retirada del mercat,
antb poc fonanrent, per cert.

Les crítiques més grans dels prohibicionistes s'han centrat en I'avilamicina,
una ortosomicina que mai no s'ha utilitzat en medicina humana, peró que l'ús
en r,eterinária s'ha intentat prohibir per la sirrii l itud amb un futur antibiótic
d'ús médic, anornenat evernomicina que. després de tot..sembla que no va.ser
au tor i t za t  per  cxeess i  va  tox ic i ta t .

La f-lavomicina, per últim, que és un glicofosfolípid, tot i que ha tingLrt un
úts rnolt restringit en medicina humana contra I'Helicobacter pilori, és molt
probable que tingui també els dies comptats en nutrició ramadera.

Molts quirnioter iLpics usats ant igament i  profusament,  en terap¿utica
veterinária. han acabat de la mateixa manera.

Els derivats quinoxalin-N.N'didxids, com el carbadox i I 'olanquidox, de
forta implantaciíl en la terapéutica porcina com a promotors del creixement o
prevent ius de la disenter ia porcina. han estat ret i rats del mercat europeu
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recentment perqué poden ser la causa d'efectes fotosensibilitzants en les per-
sones exposades a aquests medic¿rments.

Els nitrclfurans han est¿rt. també, esborrats del receptari curopeu per
potencials cancerígens, el mateix que els arsenicals d'acció intestinal (icicl
arsanílic, arsanilat sódic, ácid 3 nitro-4 hidroxif'enilarsbnic). La nitrofurazona i
la furazolicona, util itzats al seu dia com a antibacterians i promotors del
creixenrent, han estat suspesos definitivament no només a ELrropa sinó tanrbé
al EUA.

Per causes semblants -efectes mutagénics i carcinogénics- ha estat prohibit
l 'ús a nivel l  mundial  dels ni troimidazoles, fármacs molt  ef ,ect ius contra
protozous, principalment, amebes i flagel.lats (EnÍomoebtt. Trichomt¡no.s.
Giardia. etc.) entre els quals hi havia el metronizadole, la substirncia cl'aquest
grup més ben estudiada i que més s'havia utilitzat en meclicina humana. Molts
d'aquests agents havien estat util itzats contra la histomoniasi del gall clindi, el
més actiu dels quals havia estat el ronidazol, bé que l'ús d'aqLrest mai no havia
estat autoritzat-peÍ la FDA i, ara, en desaparéixer del mercat de tots els paisos.
ha deixat la lluita contra aquesta important nlalaltia en una situació bastant
precdria.

No voldria oblidar els anabolitzants hormonals: estradiol l7B, tesrosterona.
progesterona i les subst)ncies xenobibtiques (tiouracils, estilbens, zeranol,
trenbolona) prohibides per decisió comunirhria del l6 cle marr; de l9gg.

Cal af'egír. a aquesta preocupant situació. les fortes restriccions imposacles
als l)rmacs veterinaris per a l'ús amb finalitats terapdutiques en els animals cle
proveiment; per exemple, el cloramfenicol mai no ha estat autoritzat per la
FDA en aquestes espécies, i així podríem citar-ne molts més exemples.

Si a aquest fet li sumem la singular complexitat que present¿r el registre cle
les especialitats veterináries. no ha d'estranyar que irnportants laboratoris
fannacéutics que sempre s'han distingit en la investigació i el clesenvolupament
de nous fdrmacs veterinaris siguin, ara, tan rebecs a declicar grans sumes cle
diners per a la recerca de noves molécules actives en aquest camp, si després
s'entrebanquen anrb dificultats quasi insalvables en la tramitació del registre
sanitari o s'exposen al fet que decisions de dubtosa legitimitat científica puguin
malmetre la seva continuTtat al mercat.

Fruit d'aquesta situació andmala ha estat la falta de novetats terapéutiqLres
en el mercat veterinari d'aquests darrers vint anys. llevat d'alguns derivats del
grup de les fluoroquinolones -sempre sense oblidar que la investigació princi-
pal d'aquestes substáncies s'ha desenvolupat en l'área hum¿rna- i especiahnent
el descobriment dels macrólids endectocides. avermectines i milbemicines.
princi palment, compostos antibidti cs obtinguts per fermentació del S t re pt omlt t' e s
avennitilis i el Stre¡tf omvce,s htgrutscopicus uureolucriml).f¿l,r que obren un nou
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front en la terapéutica antiparrasitária, en mostrar-se molt actius' a I'ensems'

contra endopalisits i ectoparisits -tl 'aquí en ve el ¡om- i, específicament coll-

tra nematocles i artrdpocles i són d'ús exclusiu veterinari. Les substirncies

pri¡cipals comercialitzades son la ivermectina. que és un derivat sen-risintétic

de I 'avermect ina i  1a rni lbenric in-oxima.
Conclourenl dient que si es Inanté aquesta tendéncia durant uns quants

anys més, con'em el risc que la farmacopea veterinária es pugui quedar a les

becerclles.

Fluoroquinolones: característiques generals

Les fluoroquinolones constitueixen un grup d'antimicrobians de síntesi,

introduits en meclicina humana fa uns quinze anys. Aquests compostos hall

estat considerats, per alguns autors, com els quimioterápics actuals més propers

a l 'ant imicrobid " ideal" (491.

L arnplíssim espectre d'activitat, I 'escassa toxicitat i el bon comportanlent

farmacocinétic que f¿rcilita la util ització clínica d'aquestes substdncies són

factors positius que, en conjunt, podrien justificar aquesta singular apreciació.

Des clel descobritnent de l'ácid nalidíxic al 1962, un dels precursors d'aquest

grup, I'acceptació clínica del qual ha estat escassa ateses les moltes limitacions

(espectre reduit. carácter tdxic, rápida aparició de resisténcia bacteriana) fins

avui, s'han dissenyat i sintetitzat més de 10.000 compostos.

Les característiques terapdutiques dels successius derivats han millorat,

sensiblentent, després de la introducció de deterntinats radicals substitutius en

la molécula matriu, 4-quinolona, que caracteritza i dóna nom al grup'

La substitució cle l'hidrogen, en posició 6, per un átom de fluor ha significat

un gran salt qualitatiu en I'activitat d'aquestes substáncies. Els prirners derivats

fluorats no només han clemostrat activitat contra aerobis grarnnegatius, sinó

que aquesta activitat s'ha ampliat als grampositius.

La introducció de I'anell piperazinil, en substitució del grup metil en posició

7. ha donat l loc a derivats amb major act iv i tat  contra gramnegatius que

actrnsegrria. l ' ins i tot. tt Pseudttmt¡tta.s.
Aquesta doble substitució va permetre el desenvolupament de la prinlera

fluoroquinolona d'espectre ampli, la norf'loxacina que es va comercialitzar en

medicina humana ai  1986.
Amb altres modif icacions estructurals en posicions N-l  i  C-7 s 'han

aconsesuit  noves mil lores en I 'act iv i tat  d 'aquestes substáncies, com és el  cas

de la ciprofloxacina que porta un grup ciclopropil, en lloc del grup etil, en

posició N-1. Aquesta subst i tució en potencia encara rnés I 'act iv i tat  contra

grampositius i gramnegatius i está considerada com el derivat més actiu contra
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Pseudomonas aeruginosa. La seva act iv i tat  s 'estén. també, a gérmens
endoce l - lu la rs ,  com Bruc 'e l la ,  Myco¡ t lasn tu ,  Ch lumid iu ,  Leg ione l la ,
Mycobacterium.

En aquesta línia de millora, I'aparició dels derivats d'última generació, com
la trovafloxacina, ha significat un nou avenE en el potencial terapéutic d'aquestes
substáncies. fins al punt que aqllest c()mpost és molt actiu contra grampositius i
contra anaerobis.  al  mateix temps que conserva una act iv i tal  contr i i  aerobis
gramnegatius del mateix ordre que la ciprofloxacina (Goldstein et al., 1998) (50).

Ús de les fluoroquinolones en els animals de proveiment

Entre els derivats d'aquest grup. comercialitzats en medicina veterinária,
hi  ha I 'endof loxacina. Ia saraf loxacina, l 'orbi f loxacina, la di f loxacina, la
danof'loxacina i la marbofloxacina. L enrofloxacina és un parent proper de la
ciprofloxacina. de la qual es diferencia únicament per la preséncia d'un grup
etil en I'anell piperacinil. La preséncia d'aquest grup millora l'absorció de
I'enrofloxicina, perb en disminueix I'activitat contra Pseudomc¡na.r. respecte a
la ciprofloxacina (Walker et a1.,1992) (51). Tot i aixd, com ja hem assenyalat
anteriorment, I'enrof'loxacina es transforma en I'clrganisme de I'animal, per
efecte de primer pas, en ciprofloxacina, per la qual cosa no s'ha d'esperar
grans diferéncies en I'activitat d'aquestes dues substáncies in vivrt.

La sarafloxacina, incorporada a I'aigua de beguda, va ser autoritzada per
I'FDA al 1995, per a ús exclusiu en aus i únicament en el tractament de les
infeccions per E. coli. La subst)ncia només podria ser utilitzada sota prescripció
facultativa. L'aprovació va tenir lloc després d'un agre debat públic davant del
risc potencial que, aquest poderós antimicrobii, pogués representar per a
I'espécie humana, en el cas que fos capag de seleccionar soques patdgenes
resistents transportades pels aliments d'origen animal. Informes recents dels
EUA han donat la veu d'alarma sobre I'aparició de soques de Campylobacter

.iejuni resistents a les fluoroquinolones (Smith et al., 1999) (52).
A Europa, on aquestes substáncies fa bastants anys que s'utilitzen,ja s'havia

comprovat I'aparició de resisténcies a les fluoroquinolones en soques de C.
jejuni aillades de pollastres tractats amb aquestes substáncies. Els pollastres es
consideren la font principal de transmissió d'aquest germen patogen a les per-
sones.

L'enrof loxacina ha estat.  úl t imament,  autor i tzada per I 'FDA per al
tractament de les infeccions per E. coli, en pollastres, i en les infeccions per

Pasteurellct multocida, en galls dindis. També ha estat aprovada per a l'ús en

bestiar vacum de carn, com a terapéutica de les infeccions respiratdries agudes
causades per P.haemolytica, P. multocida i Haemophilus somnus.
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Com a part integrirnt clel procés de tramitació clel registre sanitari, l'Agéncia

americana exigeix, ara, per printera vegada, complimentar un progralna de

"monitorització" en l'ús r1'aquestes sutrstáncies, orientat al descobriment de

possibles resisténcies bacterianes en soques de C. .ie.iutti i Salmonellu spp.

procedeltts de pollastres o d'altres fbnts'

A tds  que les  f l r . ro roqu ino lones  s í rn  an t im ic rc lb ians  de  mol t  recent

introclucció en la terapdutica veterinirria, fa falta pcltenciar la investigació

clels f¿ctors dif-erencials que ens aiudin a optimitzar-ne I'eficilcia clínica en

els ani lnals.  Es disposa. de moment,  d 'abundant intbrmació cientí f ica en

ntedicina humana que pot servir  de pauta en la instauració dels réginls de

closi f icació més apropiats.  amb la f inal i tat  de reduir  la selecció de st lques

resistents,  la qual cosa assegurard l 'ús futur d 'aquests quimioter ipics en

meilicina veterinária, especialment ara que han comenqat a sorgir corrents

contrar is i l  fer-ne ús en aquest camp.

Consideracions finals

Només amb un bon coneixement de la farmacologia clínica comparacla és

possible seleccionar, en cada cas, amb el criteri més rigorós, el millor medicament

disponible per tractar un procés determinat, adoptant la fbrma fhrmacéutica, Ia

via d'aclll inistraciti i, sobretot, la dosiflcació rnés apropiada segons I'espécie

anintal irnplicada. t'edat del malalt. el seu estat general i altres factors clúiics que

detcrminen el cardcter de la resposta cl'ginica a cada trledicament.

La diversitat en el comportament f'armacocindtic dels medicaments, entre

les dif'erents espécies clomdstiques, és de tal magnitud que no s'aconsella mai

aplicar-els resultats experimentals obtin-suts en una espécie a una altra de dis-

t in ta .  Ser r ip re  és  pre t -e r ib le  serv i r -se  d 'un  med ica lnent  ben conegLr t  i

experimentat en l'espécie animal qr"re és objecte del tractament que deixar-se

sedr-rir per les preteses excel.léncies d'un de nou. del qual no es tenen ret-erdncies

científiques de cardcter específic sobre el comportament orgánic.
L'establiment d'un bon rdgim posolbgic descansa seÍllpre en el coneixement

previ dels valors de dos parámetres farmacocinétics fbnamentals. El volum

ap¿rrent de distribLrció (V'd) és un f'actor de proporcionalitat que relaciona la
coltcentració plasmática del f)rmac atnb la quantitat total d'aquest e.\istent en
I'organisme. La troballa del valor d'aquest parámetre resulta essencial per cal-
cular la dosi  terapéut ica (mg/kg p.v.) ,  és a dir ,  aquel la que doni l loc a
concentracictns plasmitiques clínicament eficaces. El coneixement del valor
cle l¿r semivida (t rt.;. que és el parimetre nrés represent¿üiu del ritme d'elilninació
d'un fdrmac, penrlet  precisar els intervals que hi  ha d'haver entre clues
aplicacions del medicament; aspecte que adquireix una especial rellevincia en
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els régirns molt prolongats (dosis de manteniment) cl quan es vulgui determi-
nar el temps de suspensi<i del tractament ¿rbans del sacrifici dels animals de
proveiment. En aquest darrer cas, cal calcular amb fieqübncia vides mitjanes
de f-ases d'eliminació terurinal molt més pr-olongades i, per tant, distintes de la
f  ase B (1. per exemple).  d 'escassa signi f icació cl ínica, per ir  que or ienten de l¿r
preséncia de residus medicamentosos en els teixits dels animals tract¿lts.

Atesa la problemática actual plantejada per la freqüent aparició de soques
de bacteris patógens resistents als antibiótics, juntament amb els possibles ris-
cos de contaminació creuada entre els aninrals domdstics i l 'home, especialment
en el cas clels animals de proveTment, cal insistir amb gran convenciment en la
necessitat  de racional i tzar la ut i l i tzaci t i  de subst¿\ncies ant imicrobianes
(antib i<)tics. quim ioter¿\pics) en medic ina veterinária.

Uelecció equivocada de I 'ant ibidt ic o l 'ús inapropiat d 'aquest,  quan no
s'ha procedit prdviament a confirmar el diagnbstic mitjangant l 'aillament de
I'agent c¿rusal de la malaltia o no s'han f-et els assa.jos de sensibilitat antibidtica
necessaris.  són algunes cle les causes lnés comunes dels fracassos de la
terapéut icu ant i in lecciosu.

Qr"ran els tractaments es deixen en mans dels ramaders i no hi ha una
ver i tab le  superv is ió  de l  ve ter inar i ,  és  f reqüent  la  u t i l i t zac ió  de  pautes
posoldgiques inapropiades (dosis subterapéutiques, interrupció prematura del
tractament) que afavoreixen I' aparició de resistdncies bacterianes.

Una terapéutica antiinf'eccios¿r racional i el-ectiva exigeix, en primer lloc,
una bona elecció de l 'ant ibidt ic adcquat.  Sempre cpre sigui  possible s 'ha
d'utilitzar antibidtics de cardcter bactericida i d'espectre redult que s'han
d'administrar a dosis terapéutiques iper un període de temps que, en cas de
respost¿r posit iva. no s 'ha d' interrompre f ins a les 4[3 hores següents del
cessament  de  les  man i fes tac ions  c l ín iques  de  la  ma la l t ia  (per  exemple .
desaparició de la f-ebre).

Quan es  descobre ix  I 'apar ic ió  de  res is ténc ies  bac ter ianes  de  t ipus
episomátic o consecutives a mutacions cromosdmiques, pot ser aconsellable
l'ús de combinacions cJe substáncies antimicrobianes, el sinergisme de les quals
esti demostrat científicament; aquest és el cas de I'associ¿rció d'inhibidors de
les beta- lactamases (p.e. i rc id clavul i rnic o sulbact¿rur) amb derivats de la
penici l . l  ina (ampici l . l ina, amoxici l . l ina).

L'ús d'antibibtics, en la prof ilaxi de les malalties inf'eccioses, s'ha de limi-
tar als casos en qué, préviament, se n'hagi comprovat I'eficácia i, arribats a
aquest punt, cal aconsellar que el tractament antiinf'ecciós no es prolongui ntés
enl l i  c le ' les 48 hores.

Les modernes t¿cniques de la informació perrnetr ien coordinar amb
eficácia possibles accions de lluita contra les malalties infeccioses del bestiar,
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sobre la base de la creació de zones sanitáries ben delimitades per árees
geográfiques, en les quals estarien implicats el personal técnic qualificat, les
autoritats administratives i els laboratoris comarcals, i qLre facilitaria la posa-
da a punt d'estratégies apropiades que, en conjunt, no serien gaire diferents a
les desenvolupades amb un cert éxit en els hospitals de medicina humana:
així ,  perexemple, la divis ió de I 'arsenal d 'ant ibidt ics en tres grups dist ints,
amb object ius di ferents: un, pr imer, de l l iure prescr ipció; un al tre d'ús
restringit per ¿l casos especials, i. r¡n tercer, encara més selectiu, l 'ús del qual
estaria subjecte a una decisió prévia dels especialistes en malalties inf'eccioses.
Així mateix, un o més antibidtics no podrien ser util itzats més d'un o dos
anys seguits, i aleshores, serien substituíts per altres substáncies de naturalesa
antibacteriana clarament distinta. Aquestes mesures podrien complementar-
se amb al tres de carácter epizoot ioldgic,  tals com la creació de mapes
microbioldgics, aillament de gérrnens de major prevalenga. estudi de les
resisténcies microbianes, etc.  Per úl t im. peró no menys important,  I 'aparic ió
d'un focus inf-ecciós hauria de conduir immediatament a I'aillament de I'agent
causal de la malaltia, al desenvolupament d'assajos de se nsibilitat antibidtica,
a la posada en quarantena dels animals malalts, a la creació, si fos necessari,
de cordons sanitaris, mitjangant una antibioterirpia preventiva o midangant
vacunacions dels animals més amenaEats, i, com a ultimct rutio a la rápida
posada en marxa de la terápia específica dels animals malalts amb I'antibidtic
rnés adequat.

Qualsevol pretensió de disposar d'una f-armacopea veterinária formada,
en la major part. per medicaments d'ús exclusiu en medicina animal. esti cada
vegada més allunyada de la realitat. com ja hem tingut ocasió d'assenyalar en
la darera part d'aquest escrit, I 'ús d'antibiótics veterinaris tampoc no és capaE
de resoldre la incerta situació creada pel problema de les resisténcies creuades.
Únicament l 'ús racional i restringit dels antibidtics veterinaris poden ajudar a
pal.liar aquest problema. En aquestes circumsthncies, l 'ésser humá, com a prin-
cipal beneficiari, podria col.laborar-hi, delimitant l 'ús incontrolat i, moltes
vegades. innecessari dels antibiótics en medicina humana.
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DISCURS DE CONTESTACIO

de I'Académic Numerari
Molt ll.lustre Prof. Dr. Francesc Puchal i Mas



Excel'lentíssim Sr. President
Molt Il.lustres Senyores i Senyors Académics
Senyores i Senyors

Avui es un dit molt irnportant per varies persones aquí presents, en el que
estem celebr¿rnt un acte molt significatiu, tot i que aparentment pugui no semblar
res més que un senzill, encara que moltsolemne, acte académic i protocol.lari.
Es un mornent molt important pel Dr. Angel Lázaro Porta perqué entra a for-
mar p¿rrt de una de les institucions més elitístes de la societat catalana. Tarnbé
ho es per mi, que tinc l'honor de haver rebut I'encárrec de contestar el seu
discurs d'ingrés i també crec qLre ho es per aquesta Reial Académia de Farmácia
de Catalunya.

I es per aquestes consideracions i per la particular relleváncia d'aquest
acte, que em complau molt donar-li la benvinguda al Dr. Lázaro en nom de
l 'Acaddmia, glossar la seva personal i tat  i respondre ¿r l  seu discl" l rs d ' ingrés.
bbviament perqué es un molt bon amic meu i perc¡ué m'honora, com ja he dit,
haver estat escollit per apadrinar-lo en aquest acte. Perb voldria remarcar que
tarnbé em complau, cclm acadérnic numerari que soc d'aquestit Reial Académia,
perqué el Dr. Lazaro es Veterinari corn jo, i encara més, si cap. perqué el Dr.
Lázart-¡ es també Farmacéutic com la quasi totalitat de tots vostbs.

I es aquesta dualitat de formació i de visió sanitária, que ens aporta el Dr.
Lízaro, la que suposa, als meus ulls, un enriquiment de I'Acadérnia, en un
mon marcadanrent interdisciplinar, no ja tan sols en el camp de la ciéncia sinó
en els diversos ámbits socials i humanístics. Perqué es aquesta visió multi-
disciplinar del mon científic actual el que explica el progrés en moltes de les
árees del saber i també el perqud algunes de les clistincions més significiitives
del lnon cientític, com poden ser per exemple els Premis Nobel. qLle ens senyalen
les personal i tats punteres del mon actual,  s '¿l tor_guen en funció de les
contribucions científiques dels premiats i no de la seva formació básica. Així,
veiem, per exemple, com els Nobel de Medicina no tenen sempre a un metge
com ¿l receptor, sinó a científics pertanyent a altres fbrmacions académiques,
t¿tls com químics. bidlegs. f'annacéutics, inclús veterinaris, com fou el cas d'un
dels darrers Nobel de Medicina, el Dr. Peter C. Doherty, veterinari il.lustre,
actualment Académic d'Honor de la nostra Académia de Ciéncies Veterináries
t le Catalunya. elc.  i  que també lot  sovint aqucsts prernis siguin compurt i (s pcr
científics de formació diversa.

57



Es per aixd que les universitats, les institucions académiques i tots els
centres cle cultura i saber han d'aprenrlre a sortir der irnmobilisme disciplinar
que malauradament les ha caracteritzat amb massa freqi.iéncia i donar-se,n
compte que en el mo' actual, ja en ple segle XXI, no es bo tenir una visió
tancada de la ciéncia, en el sentit de incloure, per exemple, només a científics
o prof-essionals sortits de les seves prdpies Facultats o cl'altres institucions
académique.s ulés directament vincurade.s, sinó que s'lra d'intentar entendre el
concepte interdisciplinari de les ciéncies, molt en particular de res ciéncies
sanitiries, que es el qr-re ers permet avanEar en el mon del benestar i de la
prevenció de la malaltia.

I voldria afegir que també em comprau veure quan er esforE inter.rectuar
portat a terme per persones com el Dr. Lázaro es recompensat en termes de
significació académica. per qué, parem-nos a pensar en |esforE que cursar
dues careres. com ha f'et el Dr. Lázaro, pot arribar a significar, i encara més,
treballar després en temes interrel¿rcionats. Tots sabem prou bé el que en.s ha
costat una de sola a ra majoria de nosartres. Doncs bé, joentenc que res perso-
nes com el Dr. Lizato i d'altres que sortosament honoren uqu.riu Académia,
ens donen exemple en si mateixes del que hauria d'ésser una icademia cientí_
flca: un gresol de fbrmacions diverses, si bé objectivament relacionades, de
diferents nraneres de veure res coses, enriqLrint-se amb res formacions científrcs
d'altres persones cultivades en el mateix .saber, perd des de angles dif'erents.

No hi ha res més enriquidor que una Institució científicien la que s,hi
trobin científics destacats de especialit¿rts diverses. dins del sector que repre_
senten. Els poetes científics, que també n'hi han, ens dirien que trobar_te en les
seves reunions es com respirar aire fresc, es sentir les corrents enriquidores
d'altres c'neixements, ar temps que es fuig de l'endogamia professional i cien_
tífica que tan sovint hern patit, i patim 

"n.o.u 
en alguns dels nostres cercles

científics i universitarrs.

Després de la seva llicenciatura en Veterindria, ingress) en el Cos de
Veterinlria Militar. on 'v'a rontandre durant un períocle de temps relativament
curt. Ja assolida la graduació de Capiti. deixi les seves activitats militars per
incorporar-se amb plenitud al mon de la f-armacologia veterinária, temes pels
que sempre havia tin,eut una e special predilecció. i en els que ha arribat a assolir
una personalitat reconeguda internacionalment.

En el 196-5 al acabar els seus estudis de Farmicia. ingressi com a Director
Técnic Veterinari als Laboratoris Andreu, amb amples responsabilitats en totes
les hrees veterináries de I'empresa. Més tard, al produir-se en el 1973 I'absorció
dels Laboratoris Anclrer,r pel grup Cros, va ésser promogut a Subdirector Gene-
ral, amb funcions executives sobre els departaments de R & D, producció,
marketing i irrea de registres. Posteriorment, al reestructurar-se el Comité
Directiu de la nova empresa. I'hi es assignat, en virtut de la seva válua, el
cdrrec de Director Científic de la companyia, fent-se cirrec de la política de
lecerca en temes de f-armacologia. tant lrumana i veterinária, amb un equip de
treball de més de cent titulats en les hrees de recerca i desenvolupament de
nous productes.

En el I 983 i després de una curta estada als laboratoris Sobrino, acceptá el
cirrec de Director General de la fil ial espanyola de la prestigiosa empresa
alemanya Luitpold-Werk. donliciliada a Madricl. i més tard fusionada amb la
empresa farmacéutica internacional japonesa Sankyo Pharma, arribant a ésser
nomenat, en posterioritat a la fusió, a més, membre i secretari del Consell
d 'Aclministració de la di ta companyia. en funció dels seus assol iments.

Al marge de les seves tasques prof'essionals i executives, el Dr. Lázat'oha
sabut sernpre trobar el temps per ccll.laborar en la producció i traducció a la
llengua espanyola de diversos llibres de patologia i terapdutica veterinária,
assistir i col.l¿tborar en I'organització de congressos científics, editar i dirigir
una revista de veterinária i publicar nombrosos treballs en revistes científiques
i prof'essionals, tant espanyoles com estrangeres. Així mateix, figura com a
inventor en col.laboracicl de diverses patents, tanmateix espanyoles i estrangeres.
sobre productes farmacoldgics, aspecte important que reflecteix la seva válua
prot'essional i científica. El q.ue us parla es pregunta d'on dimonis treia el temps
i I'energia el meu bon amic Angel Lázaro, per f-er tantes coses al mateix temps.
I al fer aquesta reflexió em f'a retornar a la memdria una expressió semblant,
pronunciada des d'aquesta mateixa tribuna, al f'er, jo mateix ja fa un temps, la
necrológica d'un altre prestigiós veterinari i Académic il.lustre d'aquesta Reial
Académia de Farmácia, I'enyorat i estimat Dr. Josep Séculi i Brillas, que fou
mestre i bcln amic, tant del Dr. Lázaro com del qui avui us parla.

El Dr. L6zaro. que ingressá com Académic Numerari de I'Académia de

Ciéncies Veterináries de Barcelona en el 1968, i de la que va ser Secretari de la

-. Pass¿rré tot seguit a comprir amb els estatuts de l'Acaclémia, al grossar lafi-eura prof'essional del Dr. Lázaroporta.
Nascut al Prat de Lrobregat (Barcerona), casat i amb tres fills, el Dr.Lázaro

obt ingué la Ll icenciarura de veter inir ia I 'any I955 amb ra quat i f icació
d'Excel'lent i premi Extraordinari. posteriorment cursh la ll icenciatura deFarmdcia a Barcelona, tarnbé amb qualificacions distingides, i pocs anys després
es doctorava en veterinária a la universitat de Zaragóza, u,.,L unu Tesis sobrelas "Bases quimico-farmacológiques de la terapéutica antibiótica contra lesmastitis per via general", que obtingué la qualificació cl'Excel.lent Cum Laude.
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Junta Directiva durant uns anys, fou recuperat darrerament com Académic
Numerari cle la nova Académia cle Ciéncies Veterinlries de Catah"rnya, al rein-
tegrar-se a la seva Catalunya natal després de la seva estada a Madrid. Així
mateix, elDr.Lázaro que tingué el goig d'ésser elegit Académic Corresponent
d'aquesta Reial Académia de Farmdcia de Catalunya l'any I 979, avui em consta
qLre la seva joia serir plena al incorporar-se coln aAcadémic de Número en el si
d' trquesta presti giosa corporac ió.

I no voldria pas concloure aquest breu recull biográfica del Dr. Lázaro
sense f'er esment d'un f'et molt significatiu de la seva vida, al qual ell mateix ha
t-et ref'eréncia i que.jo voldria retiendar amb les meves paraules: la importáncia
i ádhuc la necessitat, com tants de nosaltres. de la seva muller, la M" del Carme,
dona f'erma de caricter i dolqa i senzilla de tracte, que ha sabut, com totes les
grans dorres, sacrificar la seva prilpia carrera, riure les alegries del seu marit i
plorar les seves penes i sobre tot assunrir amb a.legria el difícil paper de
companya de un home infatigable i exigent, una dona que li ha donat tres fll ls
magnífics, sans de cos i d')nima, i que avui veiem aquí sentada, escoltant amb
la senzi l lesr que la caracler i lz.u aquestes paraules d'elogi  t . le l  seu mari t .  una
bona part de les quals també li corresponen a ella.

Passem to t  segu i t  a  co tnentar  b reument  a lguns  de ls  aspec tes  més
destacats de la seva magnif ica exposició,  d 'elevat cont ingut cientí f ic,  en la
que queda ben palesa la sev¿r formació farmacoldgica i  la seva ampl ia
fo rmac ió  b io ldg ica .

El Dr. Lázaro ens ha presentat de una manera cl¿rra i precisa la rmportáncia
de las dif'eréncies metabdliques prdpies de cada espécie animal i les seves
repercussions farmacoldgiques. El concepte de Farmacologia Clínica Compa-
racla. qlte dona títol al seu discurs. agafa firrEa i desperta inevitablement l'interés,
al comprovar la gran variabilitat inter-específica dels animals, la dificultat per
arribar a determinar la dosis i la fbrma medicamentosa de cada substáncia
terapéutica per a cada espécie i dbviament la enorme dificultat que comporta
arribar a ésser un farmacdleg veterinari destacat.

Amb freqüéncia els veterinaris intentem, a vegades de una manera subtil o
subliminal, si bé tatnbé a vegades de una manera desvergonyida, com pot ser la
meva en irquests moments, ressaltar els nostres mdrits professionals, malgrat
haver de conf'essar que normalment sense massa éxit, fent veure la dificultat
que suposa I'exercici professional dels nostres estudis, la dificultat que com-
porta reconéixer la malaltia que pot tenir un animal, que no ens parla ni ens
indrca clue li fa mal. ni a on li fa mal, i que una vegacla arribat a un diagnóstic

ó0

correcte, se'ns planteja la dificultat de receptar un medicament específic, arnb
les dosis adients. tasca prou difícil, donada la gran varietat filogénica dels nostres
possibles pacients i la enrlrme variabilitat qLle es constata entre els parámetres
bioquírnics de cada es¡-récie, valors que deterrninen no tan sols la efectivitat,
sinó també la possible toxicitat de molts dels rnedicaments que es prescriuen, i
qLre dificulten aribar a saber quina es la dosiflcació correcte per cada animal,
en funció de la seva espécie, edat i raga.

El Dr. Lázaro ens ha donat uns quants exemples aclaridors d'aquestes di-
ferencies i de la seva importáncia: e-ns ha fet veure, per exemple, que si tenim
un gat amb f-ebre, amb una quarta part d'una aspirina intantil administrada
cada dos dies ja en te prou, i  potser mi l lor inclús no donar- l i ,  ja que l 'aspir ina
es particularment tóxica per els gats, degut a que en aquests animals els salicilats
lcnen una semi-vida plasmatica molt  l largu. en tant que si  es un gos. ni  que
sigui tan petit com un gat, I'hi podrent donar alnb tota franquil.l itat cada l2
hores, i si I 'animal en qüestió fbs una cabra, la dosis s'hauria de repetir cada
hora, tant rápida es la seva eliminació.

Es a dir. que si no retinguéssinr les diferéncies especifiques de cada ani-
mal, els podríem anar intoxicant sense adonar-ens-en o be tractar-los sense
obtenir cap resposta. I no parlem de les dif'erencies degudes a les edats dels
animals (ef-ectes que cal reconéixer que també hi son a la espécie humana) i la
gran varietat de espécies i tle races existents cle cada espécie animal (que de
moment no hi  son a l 'espécie humana). I  s i  volem clonar exemples més
impactants de la gran varietat bioldgica del nostre món, recordem que el Dr.
Lázaro ens ha descrit com la semi-vida mitjana del antibidtic gentamicina, per
exemple, pot oscil.lar entre tan poc temps com una hora en el conill. i fins a
més de 50 hores en els réptils, per exemple. un llangardaix, una serp o una
iguana, que també s'ens poden presentar a les nostres clíniques!

I aquests coneixements no tan sols tenen la seva importáncia en termes de
tractaments d'animals nralal ts,  s inó també en d'al t res aspectes, totalment
inexistents en la medicina i farmacologia humanes, i que ens compliquen molt
la vida, particularment aquests daners anys, com es la importáncia de la durada
d'aquestes semi-vides plasmátiques dels diversos medicaments, per determi-
nar quin es el temps d'espera necessari, temps de "retirada" se'n diu en termes
de producció animal, abans de poder sacrificar un animal , per consum humá,

com pot ser un vedell, un porc o be un pollastre, a fi i efecte de que no li quedin

residus del medicament a la sang o als seus teixits (la carn que mengetn) i que

podrien contribuir a la creació de resisténcies als medicaments emprats per

I'espécie humana, tema aquest de una relleváncia notória en els rnidans de

comunicació en aquests darrers mesos i dels que també ens ha parlat el Dr.

Lázaro.
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Al llarg del seu discurs, el Dr. Lázaro ens ha ressaltat tanmateix aspectes
de gran importincia en la reactivitat de les diverses espécies als diferents
f)rmacs, en funció de les seves estructures digestives i metabóliques. Ens ha
ftt veure la importlncia de la complicada funcionalitat del aparell digestiLr dels
animals remugants, i ens ha doltat alguns exenrples, com el ret-erit a alguns
dels analgdsics més coneguts i eficaqos contra el dolor, com per exemple la
morfina, d'acció particularment ef-ectiva en el ésser humá, perd també en els
carnívors i el cavall, i que deixa d'ésser efectiva en els remugants, inclús a
dosis molt més elevades, degut a la fhcilitat amb que es inactivada a nivell
rurninal. I son aquests f-ets dif'erenci¿ils entre espécies, deguts a les seves
particularitats anatdmiques i fisioldgiques, que fh extraordinárianlent penllós
extrapolar d'una espécie a I'altre qualsevol dosificació, com pot ser i com hem
vist, la simple administració d'una senzilla aspirina a un animal casoli.

Un altre aspecte important que cal ressaltar en el discurs del Dr. Lázaro, es
la seva referéncia al coneixement de les vies metabdliques de les dit'erents
espécies animals. E,l f-et que no tots els animals funcionen de la mateixa mane-
ra ens explica el perqué tenim d'anar particularment amb compte al considerar
I'adrninistració d'un f)rmac, com ja hem vist. Perd una vegada més, i rnalgrat
pecar de reiteratiu. cal recordar les -erans i a vegades inesperades dif'erencies
que poden existir t:ntre les diferents espécies e inclusiLr entre animals o races
de la mateixa espdcie. Així, per exemple, ens podríem p¿rrar a ref-lexionar, o
potser filosofar. sobre el f'et que. des del punt de vista del catabolislne proteic,
o més ben dit del catabolisme dels icids nucleics. arnb les seves nornbroses
i rnp l i cac ions  metabd l iques ,  l ' home s 'assembla  més a  una ga l l ina  que a
qualssevol altre animal mamífer, per exemple el tan famós porc, irnimal
considerat per excel.léncia com el mes semblant al home des de un punt de
vista fisioldgic, malgrat que Ia idea no se'ns f'aci mass¿l plaent!. I que el gossos
de raqa Dalnrata. tanmateix com els homes, son urés semblants a las -eallines
que als altres gossos del mon, vistos altre vegada des del punt de vista del
metabol isme proteic.  Realment frapant I ' idea que hi  hagin més l l igams
metabdlics entre els homes, les gallines i els gossos de raEa Dálmata, que entre
altres espécies d' aninlals !

Ens hem parat a pcnsar.  tanmateix i  per exemple. que la indometacina. un
excel.lent antiinflamatori per l 'home, d'implia utilitzaciír, com ens ha indicat
elDr.Lázaro, pot provocar-li serioses hemorrágies al gos de casa, si li donem,
pensant que potser també li anirá bé, com ens va a nosaltres, sense consultar-
ho al veterinari. O per exemple, que si volem f-er fbra als gats del veinat que
ens molesten, només cal que reguem els llocs per on passen amb un desinfectant
que contineui algun derivat fenolic. Als gats els horroritza l'olor del fenol ( a
nosaltres cal reconéixer que tampoc ens agrada gairel) i en fugiran esparverats,
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degut senzillament a que al inhalar-ho i no poder el seu cos metabolizar aquesta
substáncia, el producte se li va acumulant i acabi intoxicant-los mortalment.
Per aixó en fugen.

I en darrer lloc, "last br"rt not least", diria jo en funció de la meva formaciti
veterinária i nutricional. el Dr. Lázaro ens ha fet referdncia de la problemática
de la utilització de diversos medicaments, particularment antibibtics, en el mon
de la producció animal, ja sia com a mesures terapéutiques o be com a additius
al pinsos amb finalitats d'estimular el creixement i la producrivitat dels nostres
animals, amb el possible risc de crear resisténcies en I'espécie humana.

No crec adient endinsar-me en una polérlica sobre aquest tema. No es ni
el lloc ni el moment oportú, perd si que voldria matisar els comentaris del
conferenciant, argumentant que si caiem en la fal.lácia de retirar totes els
medicaments que normalment util itzem per tractar els animals de consum de
les seves malalties o per estimular la seva producció, basant-nos en la semblanga
entre els seus microorganismes patógens i els nostres, ens podem arribar a
trobar un dia amb animals malalts, als que no podrem tractar per tenir els
medicaments prohibits, ni tampoc menjar-en-els, i potser haurem de retornar a
productivitats tan baixes que ens f'acin recordar aquells temps en que només es
podia menjar pollastre els diumenges o be senzillament a eliminar-los de la
nostre dieta,ja que o bé els productors hauran de produir-los a uns preus escan-
dalosos o bé senzillament deixaren de produir-los per falta de rendibilitat. El
tema. tal com ja ha apuntat el Dr. Lázaro es de una enorme complexitat, que
caldrir estudiar amb molta cura científica i racional, sinó volem veurens privats
a llarg termini, dels aliments de més reconegut valor nutricional que coneixem
avui dia.

Sr. President, hem tingut el plaer d'escoltar el Dr. Lázaro en la seva ma-
gistral presentació de les bases biológiques i bioquímiques de la f'armacologia
comparada. A través de les seves paraules hem pogut copsar la profunditat dels
seus coneixements i la seva extrema válua en un tema que, com hem tingut
I'oportunitat de veure, es extremadament complexa i difícil d'arribar a domi-
nar. Em complau que la nostra Académia pugui comptar, ja des d'ara, amb els
seus coneixements i amb tal sentit us prego. Sr. President, que tingueu a bé
imposar-li la Medalla d'Acaddmic Numerari i donar-li amb aquest acte la
benvinguda en el sí d'aquesta Reial Académia de Farmácia de Catalunya.

Moltes srácies.

63


