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ACTUALITAT DELS FARMACS
D'ORIGEN BIOLÓGIC

INTRODUCCIÓ

Segons una encefiada frase del metge anglocanadenc William Osler ( 1 894),
<l'home té un desig innat de medicina>.

Efectivament, hem d'admetre que els nostres primers avantpassats no van
acceptar més fdcilment que nosaltres les malalties, el dolor i la mort, i es van
esforqar en tot moment a conservar la salut, aminorar els sofriments i perllongar
al máxim la seva existéncia: l 'ús, com a remeis, de drogues procedents dels tres
regnes de la naturalesa és tan antic com la mateixa humanitat.

L'art de seleccionar i administrar els materials adequats era inicialment
exercit per uns a la vegada <sacerdots-bruixots-curanders>, que es transmetien
els coneixements de manera verbal, fins a I'aparició de I'escriptura.

Mercés a rajoles, papirs i gravats de l'época, sabem com pobles molt antics
coneixien, a més de diverses drogues concretes, els procediments d'elaboració
d'aigües aromátiques, ungüents i perfums; el cultiu de moltes plantes medicinals,
i I 'extracció d'alguns productes, com I'oli de ricí i resines balsámiques, amb
les seves indicacions terapéutiques.

Perd és a Grécia on apareix Ia <matéria médica> com a ciéncia: Dioscbrides
fa la primera classificació científ ica de les més de 600 drogues aleshores
conegudes i parla també de plantes tdxiques.

A Roma, Galé estableix la diferenciació entre les drogues senzilles, o
simplicia, i els medicaments, o compctsita. Dicta normes concretes per a la
seva elaboració, fet pel qual se'l considera com al veritable <pare de la
Farmácia>.

I si bé a I'edat mitjana la utilització de les drogues naturals en I'art de
curar es basa en l 'empirisme o el dogmatisme imposat pels primers <metges. i
<fatmacognostes>, o fins i tot en llegendes que enllacen directament amb la
mitologia, amb el transcurs dels segles hom intueix que els materials amb virtuts
curatives han de refermar al seu interior algun <esperit> o substáncia, directament
responsable de llur activitat. Es el que Paracels va denominar quintaesséncia o
ercenum, idea precursora de I'actual concepte de <principi actiu> i que va
motivar, des de fa quasi 200 anys, l 'ai l lament d'una infinitat de substáncies, de
les quals cada dia se'n coneixen millor les estructures i accions.

Efectivament, Scheele, al final del segle XVIII veu coronades per l'éxit
les seves recerques i ailla els primers ácids orgánics a partir dels vegetals: neix
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la  f i toquímica.  I  ben aviat ,  a  l ' in ic i  del  segle XIX,  Ser türner  iDergsne

clescobreixen la morfina i la narcotina: Pelletier i Caventou, la quinina i

I 'est r icn ina;  c lesprés segl le ixen I 'a t ropina,  la  cocaina,  etc . ,  i  s 'obre a ix í

I ' important camp de la química dels alcaloides. S'all len també els prirners

heterdsids, com ara la digitalina, l 'amigdalina, la salicina i tants d'altres.
A mitjan segle XIX, Magendie i el seu deixeble Claude Bernard comencen

a provar els efectes produits pels extractes i les molécules recentment aillades

en animals d'experimentació i en l 'home, cosa que permet deterlnlnar-ne

l'activitat. Són els primers passos d'una nova ciéncia aplicada: la farmacologia

experimental. Ia transcendéncia de la qual no cal pas remarcar.
Més endavant, ja al segle actual, s'ail len I 'adrenalina i I 'aceti lcolina; la

insulina i les hormones de la hipdfisi, etc.
Altrament, les molécules extretes originhriament d'animals. vegetals i

microorganismes, serveixen ben aviat de model per a la síntesis de centenars
de substáncies, l lestes per ser assajades f 'armacoldgicament. i narquen una fita
en el desenvolupament de la quimioterápia.

Aixd no vol dir que les molécules d'origen bioldgic hagin perdut el seu
interés: molts d'aquests principis, que troben en la naturalesa una font abundant
i relativament econdmica, no són fácilment sintetitzables; o quan ho són, el seu
preu resulta molt sovint elevadíssim, o fins i tot prohibit iu.

Cada dia s'obtenen noves mol¿cules naturals, peró poques interessen des
del punt de vista terapéutic. en no presentar plopietats avantatjoses sobre les
conegudes anteriorment. El coneixentent cada vegada rnés precís de les
estructures químiques. biogénesi, metabolisme i mecanismes d'acció d'aquestes
substáncies, ha conduit els investigadors a modificar les molécules naturals
<clássiques>, per tal de disminuir-ne la toxicitat, suprimir efectes indesitjables,
variar-ne I 'activitat. augmentar I 'estabil itat o modificar-ne les característiques
farmacocinétiques.

El resultat és I 'aparició de trombrosos firmacs semisintétics. obtinguts
mi t jantEant  t ransformacions,  a lgunes vegades mínimes,  com met i lac ions,
h idrogenacions,  acet i lac ions,  etc . ,  o  en d 'a l t res ocasions bastant  o mol t
profundes, ja sigui per via química, bioldgica o la combinació harmdnica
d'ambdues.

Precisament, aquest segon procediment, anomenat de ,.bioconversió>, en
el  qual  s 'usa un microorganisme per  dur  a ter tne una reacció química
particularment difícil, és un dels processos més fascinants, at¿s que es pot con-
siderar que el microbi aniba fins i tot quasi a reemplar;ar el químic.

Queda ben palesa I 'evolució dels criteris terapéutics amb el pas del temps:
bo i partint de I 'extracció d'un metabdlit vegetal o animal, usat inicialment en
forma d'un complex poc purif icat, es passa a la molécula química natural pura,
i d'aquesta a una moldcula modificada i mil lorada.

Darrerament, la moderna biotecnologia, amb l 'ús d'organismes dissenyats
genét icament ,  ha permés la manufactura a n ive l l  industr ia l  i  a  preus

econirmicament viables de substáncies de tant¿r relleváncia en la terapéutica
humana com ara la insulina, els interferons o les vacunes víriques, per citar-ne
tan sols uns exemples.

INCIDENCIA EN LA TERAPÉUTTCN

Tant en l 'ánlbit de l 'exercici professional, com en el de la docbncia de les
ciéncies farmacolbgiques en el qual estic intmers, sempre he considerat
interessant conéixer el grau de participació de les substhncies d'origen biolbgic
en la terapdutica, sobretot al nostre país.

I un dels parámetres de referéncia és el percentatge en qué aquestes
substlncies es troben en la formulació de Ies especialitats farmacéutiques
enregistrades a Espanya. Per aixó, amb periodicitat triennal, vaig fent revisions
del catálogo que edita anualment el consejo General de cole.eios de Farnra-
céuticos, i obtinc així unes interessants clacles estadístiques, i l . lústr.atives de la
s i tuació actual .

Les darreres dades consultades, a I 'edició de I 'any 1993, mostren com url
3l Vo de les especialitats esmentades contenen substáncies d'origen biolbsic.
segons la d is t r ibució que segueix:

- Amb primeres mat¿ries d'origen animal 6 Vo
- Amb rnatéries procedents de plantes medicinals 16 To
- Amb productes procedents de microorganismes 15 Vo

T O T A L 31 7o

Si d'aquesta taula en considerem només les especialitats que contenen una
o més moldcules actives pures, naturals o l leugerament modificades per
procediments senzil ls de semisíntesi, es transforma en la següent:

- Amb substáncies pures obtingudes d'drgans animals...... 4 o/o
- Arnb principis actius d'origen vegetal l l  Vo
- Amb molécules ail lades de microorganisnres,

naturals o modificades. incloses les oroduides
pe r  b io tecno log ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  Va

T O T A L 29 7o

C¿r l  ac la r i r  que  en  aques ta  re lac ió  no  s ' han  comptab i l i t za t  e l s
corticosteroides, hormones sexuals ni altres molécules similars, que si bé
procedeixen majoritáriament de prineres matéries natur¿rls, han sofert un grau
de transformació molt elevat. Tampoc no s'han comptat els monosacbricls,
aminoácids i  a l t res moldcules senzi l les.  producte de la  h idrd l is i  d 'a l t res
substáncies més complexes, ni fárrnacs comara el cloramfenicol, la teofi l. i ina
o Ia papaverina, inicialment d'origen natural, perd que actualment s'obtenen
per síntesi total.

Evidentment, les xifres esmentades demostren Ia important aportació a la
terapéutica actual dels fármacs d'origen bioldgic.

Passarem ara a comentar  I ' in terés i  a lgunes par t icu lar i ta ts  <Ie ls  r ¡és
rellevants, atenent sobre tot al seu orocediment d'obtenció.
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LES MOLüCLTLES "CLASSIQTIES>, 
EXTRETES D'ANWTALS I PLANTES

A la taula I, que ni de bon tros pretén pas ser una relació exhaustiva, com
tampoc les que seguiran ntés endavant, s'exposen alguns fármacs extrets
directament de drogues animals i vegetals.

a) Principis d'origen animal

Moltes d'aquestes substáncies s'obtenen a partir de glándules i teixits
d'animals doméstics, com a subproductes de les indústries cárniques. Els
procediments d'extracció i purif icació acostumen a ser delicats, de tecnologia
avangada, i molt sovint són secrets industrials dels laboratoris preparadors.

Així, I'heparina. obtinguda a partir del fetge i pulmó de bou i de mucosa
intestinal porcina, és un excel.lent anticoagulant, tant in liyo com in vitro, emprat
en la terápia de I'aterosclerosi i en el tractament extern de l'lebitis i hematomes.

Alguns enzims obtinguts de páncrees o de la mucosa gástrica de porc o de
bou, i certs ácids bil iars ail lats de la bil is de bou, encara que qüestionats per
alguns autors, són components fieqüents de medicaments de I'aparell digestiu
i  del  s is tema hepatobi l iar .

Dins dels preparats hormonals, en destacarem les insulines. amb diverses
opcions pel que fa a procedéncia i presentacions al mercat. Remarquem que.
malgrat la substitució progressiva de les d'origen animal per les humanes,
obt ingudes per  semisíntes i  enzimát ica o per  b iotecnologia,  les insul ines
monocomponent (MC), altament purificades per técniques cromatogrdfiques,
resten plenarnent vigents en el tractament de la diabetis mell itus.

La corticotropina es pot obtenir d'hipdfisis de diferents mamífers. ja que
tots ells produeixen polipéptids amb una seqüéncia comuna responsable de
I'activitat i una resta inactiva específica. S'usa principalment en el diagnóstic
de la funció adrenocortical.

Altres hormones, com les gonadotropines hipofisáries o la placentdria,
summament úti ls per al tractament de I 'esteri l i tat funcional tant masculina com
femenina, troben una curiosa matéria primera per a la seva extracció: l 'orina de
dones postmenopáusiques o embarassades. respectivament.

b) Principis extrets de plantes medicinals

Com hem vis t  en la  in t roducció a l  tema, les pr imeres moldcules
bioldgicament actives foren aillades a cirrec de les drogues vegetals, usades de
manera empírica en la terapéutica d'ara fa dos segles.

A mesura que les recerques han permds I 'ext racc ió,  pur i f icac ió i
identificació d'un nombre cada vegada més ampli de noves substáncies d'origen
vegetal, s'ha fet palés que la producció de drogues constitueix un capítol
d'excepcional importáncia, tant des del punt de vista sanitari com econdmic.

Així ho han anat comprenent la majoria de governs de les nacions,
estimulant el cultiu de plantes medicinals, tant indígenes com exótiques, amb
la finalitat d'assequrar-se I 'abastament de determinades drosues veeetals i dels
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Taula I.- Alguns principis actius extrets d'animals i plantes' emprats en

terapéutica:

Accionsfarmacoldgioues Folltsnaturals

ALCALOIDES
Ajmalina
Atropinil

Boldina
Cafeina
Cocaina
Codeina
Colquicina
Emetina
Escopolamina

EsparteÍtta
Estricnina
Fisostigmina
Iohimbina
Lobel' l ina
Morflna
Noscapina
Pilocarpina
Quinidina
Quin ina
Reserpina

d-Tubocurarina
Vinblastina
Vincristina

TERPENOIDES
Alantolactona
Asiaticdsid
Digitoxina
Escina
Eucaliptol
Ginsenirsids
Glicirrtzina
Guaiazulé
Ruscogenina
Sals bil iars
Santonina
Valepotriats

Antiarrítmica
Anticolinérgica

Colagoga, colerética
Estimulant central
Anestésica local
Anl i l .uss i  va.  analgésica
Antigotosa
Antiamebiana, emética
Anticolinérgica

Ganglioplégica
Estintulant medul' lar
Inhibidora colinesterasa
ct2-Antiadrendrgica
Estimulant bulbat
Analgésica
Antitussiva
Colinérgica
Antiarrítmica
Antipalúdica
Antihipertensiva,

neuloléPtica
Curaritzant
Antir-reoPlástica
AntineoPlástica

Antihelmíntica
Cicatritzant
Cardiotónica
Antiimtlamatdria
Antiséptica resP'
<Adaptogena>
Expectorant
Antiimflamatoria
Antivaricosa
Colerética
Antihelmíntica
Tranquil ' l i tzarrt

R ct Lt -* t t l.fi er s e r p e nt i n a
Hy o s c iantus nTut t c tt'l,
D u b r¡ i.s ia I e i c hardt i i
Peumus boldu,s
Co.ffea sp.
Ertthroq'lon coca
Papaver somn$értun
Colchicum aulumnale
Cephuelis sP.
Dltura nrctel,
D uboi sict mt'oPttrrtíde s

Sarothumnus scoPorius
Strvcnos nut-vc¡míca
P h1t's o s t i gma v e ne n o s Lü't1

Corynanfhe ,-ctlúmbe
Lobelict int'luttt
P cr p av e r s o n mi.fe r tun
Papaver sonmi.ferum
Pilocorpus sP.
Cinchonct sP.
Cinclrcnn sP.

Ruuv'olfia sP.
C horul rod end ron ton rc ntqs u117

Catharanthus roseus
Cuthartutlhtts roseus

Inulct lrclenium
CentelLa asicttica
Diq i t t t l i .s  Pt t rPureu

Ae s c ulu s hi¡lPoc astan um

Ettcalyptus sP.
Ponax ginseng
Gl¡:ztrrhiTct gkúru
Channmillet recut¡ta
R¿l.rcas aculeotus
Bos tauru's
Artemisía cina
Vtleriuru officinulis
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Taula I (Continuació)

POLISACARIDS
Heparines Anticoagulant

Lent inir  Inrnnlunoest inlulant
Midó Ernol- l ienr

POLIFENOLS I DERIVATS
Aloina
Cascardsids
Cinarina
3-Glucosi l -
del f  in id ina
Hesperidr)sid
Kel . l ina

Bromelaina
Diastasa
Pancreatin¿r

Papaina
Pepsina

HORMONES
Corticotropina
Calcitonina
porcina
H. Fol . l icLr lo-
estimulant

Gonadotropina
coridnica hCG
Insul ina bovina
Insul ina porc ina
H. Lute in i tzant

Laxant
Laxant
Colagoga, colerética

Regeneradora retiniana
Vasoprotectora
Vrsodi latadoru coroniriu

Anr idasa,  esterasa
C¿trbohidras¿r
Arnilasa, l ipasa, proteasa

Amidasa, ester¿tsa
Proteasa

Corticoestimulant

Hipocalcemianl

Estimulant de la madura-
ció dels fol. l icles i
de l 'espermatogénesi

Anti-esteri l i tat
Hipoglucemiant
Hipoglucemiant
Es t imu lan t  de l  cos  l u t i  i
de síntesi de testosterona

Bo.s faurus, Sus scroJa
var. dr¡me.stit'u,s

Lentinu.t edotle.s
Triticum sp.. Zea ma.vs,
Oryza sativa, Solanwt
fuberostrm, eÍc.

Akte vera
Rhamnus purshiana
Cynaro scr¡l\mus

Vucc' i¡t i um nty rti I lus
Crrru.r sp.
Ammí visnagu
P odophyl I urn peltottmt
E u c' a l r- p f tr.s m a ( ro r r.y- n c h a
Ca.s.ria sp.
St'Líbum marianunt

Ananas slt ivu,,
H o nle ut tt t ' trI Q,tt tt gerrrri rrat
Bos tattru.s. Su,s .s< roftt

var. dr¡me,sticus
Caric:a pop0\'u
Su,s ,sc'ro.f'a var. dome.sttcu.s

Mamíf-ers diversos

Stt.t ,st n¡ftt var. (l()tne.\| i( 'u.\

Orina de dones post-
menopdusiqLles

Orina de dones embarassades
Bo.s tattrus
Str.s scrofu var. dome.sti( u.\

Orina de dones postmeno-
pdusiques

seus p l inc ip is .  Per  a a lg l lns paisos en v ies de desenvoluparnent .  I 'explotac ió de
les seves possib i l i ta ts  proc luctores,  de vegades sotn l 'auspic i  c1 'c ' r rganismes
internacionals,  pot  const i tu i r  sens dubte una sdl id¿r  font  de r iquesa I  una
esperangadora perspectiva pel que fh a I ' ingrés de divises.

D'entre totes les moldcules quc conf iguren la taula I ,  en destaquen
qual i ta t ivament  i  quant i t¿r t iva e ls  a lca lo ides.  La major ia dels  eÍnprats en
terapéutica es van ail lar entre el segle passat i la primera meitat de I 'actual, i
constitueixen encara la base de molts medicaments indispensables: recordem
els a lca lo ides de I 'op i ,  de les solandcics midr iát iques.  del  có lquic ,  de les
ipecacuanes, de les rauwirlf ies, de la vinca de Madagascar, etc., als c¡uals es
poden afegi r  les bases x i rnt iques,  cor . rs iderades per  a iguns ¿lL l tors cont  a
<pseudoalcaloides>.

Per no f'er prolixa Ia descripció detallada de la naturalesa i virtuts d'aquestes
substáncies, centrem-nos nontés en el que es considera el més antic (la morfl-
na)  ien e ls  dos r rés recentment  obt inguts ( l¿r  v inblast ina i  la  v incr is t ina) .

No és estrany que la rnorfina fos el primer alcaloide important que es v¿r
descobrir. La seva elevada concentració en l 'opi, droga emprada com a calmant
des de I 'antigor, en va facil i tar sens dubte I 'ail lament. Próxim a complir dos
seg les  d ' ex i s ténc ia ,  es  van  necess i t a r  més  de  cen t  anys  pe r  es tab l i r - ne
definit ivament I 'estructura molecular. i contirrua sent actualment el que podríem
dir I 'analgdsic tipus. Malgrat els greus inconvenients deguts als f 'endmens de
toleráncia i dependéncia que el seu ús cornporta, que es relacionen clirectament
amb la problemdt ica socia l  i  sani tár ia  d 'una par t  del  narcotráf ic  i  la
drogoaddicció, la seva producció, dispensació i administració controlades són
imprescindibles per a una flnalitat tan hunranitir ia conr és mitigar el dolor en
Irtalalts en fase terminal.

La vinblastina i la vincristina, paradoxalment, es van descobrir d'una ma-
nera fortuita: urrs investigadors canadencs. tractant de confirmar les propietats
antidiabétiques que s'atribuien a les surnlnitafs de Cqiltaranthu.s roseLr:i, yan
comprovar com unes fiaccions inactives sobre la glucérnia provocaven Llna
intensa leucopénia a les rates. Estimul¿rts per Ia culiositat i treballant amb
técniques molt depurades, en van separar l 'alcaloide responsable, la vinblastina,
que va f-er néixer grans esperances per a la terapéutica anticancerosa. Poc després
van ail lar la vincristina, cosa que fou el punt de partidn d'un gran nombre de
recerques. Ambdós alcalclides presenten una estructl lra inddlica dímera, i re-
sulta imprescindible la seva particular estereoquímica a nivell de l¿r unió entre
els carbonis l0 i 16'perqué tinguin acció antitumoral. Són particularment
eficaqos en la malaltia de Hodgkin i certes leucémies i tumors sdlids.

Dins del grup de subst)ncies que participen d'una biosíntesi conruna per
la ruta de l ' icid mevaldnic, hi trobem molécules amb dif 'erents graus de
complexitat: des de monoterpens com I'eucaliptol, dmpliament uti l i tzat en
preparats farmacéutics destinats a afeccions respiratdries, o els valepotriats,
ir idoides amb acció sedant del SNC; passant per sesquiterpens antihelmíntics
com l'alantolactona i la santonina, o anti imflamatoris cour el guaiazulé; f ins a
interessants rnolécules tritelpéniques, d'estructures variades.

E,ntre e l les,  e ls  g insenósids,  tan d iscut i ts  ia  la  vegada tan reputats

Podofil. lotoxina Antineoplástica
Rutdsid Vasoprotectrtra
Sends i c l sA iB  L¿ rxan t
Sil imarin¿r Hepatoprotectora

ENZIMS DIGESTIUS



Tau la  I I . -  P r i nc ipa l s  f á rmacs  na tu ra l s '

microorganismes:

Accions farmacoldgiques

obt inguts Per cul t iu

Fonts naturals

de
popularment per les seves propietats <adaptdgenes>>. Aquest concepte, difíci l
d'admetre pel món científ ic, no comporta una acció farmacoldgica marcada,
ans podríem dir una tendéncia a normalitz¿rr certes condicions pertorbades,
com les afeccions gerontológiques. i una major resisténcia a un medi extern
cada vegada més agressiu i hosti l.

No voldríem pas finalitzar I 'exposició d'aquest subgrup sense citar la
digitoxina, un dels primers heterdsids coneguts, amb més d'un segle i mig
d'existéncia. Conjuntament amb altres molécules veines com la digoxina (que
hem de situar a la taula II en ser un producte de desacetilació de la moldcula
natural corresponent), els heterósids digitálics han marcat una fita en el
tractament de moltes insuficiéncies cardíaques. I resten actualment indispensa-
bles, en no haver-se descobert encara altres fármacs que els puguin substituir
amb plena eficácia.

Passant ara al grup dels polisacárids d'origen vegetal, hem d'assenyalar
l ' interés que ofereix el lentinir, amb propietats imnunomoduladores que
mereixen un estudi més aprofundit.

El midó, retirat de diverses espécies vegetals, malgrat la seva escassa
activitat farmacoldgica, té en canvi una gran importáncia com a font de molécules
tan úti ls com la glucosa, el sorbitol, els gluconats o la mateixa vitamina C; a
més de les seves aplicacions en farmacotécnia com a excipient.

Dins de la relació de substáncies polif 'endliques, els antracendsids (aloina,
cascardsicls i sobretot sendsids) formen part d'especialitats laxopurgants d'ús
tbrEa anelat a la població. i altres destinades a buidar e[ tracte intestinal en la
preparació d' ex)mens radioldgics.

' Acabem els comentaris sobre aquesta taula I. dient que els heterósids
flavónics i antociánics que hi f iguren, com ara I 'hesperiddsid, el rutósid i la 3-
g lucosi ldel f in id ina,  són út i ls  en la  terápia de les af -ecc ions vasculars i
constitueixen el suport natural del que s'anomena activitat <vitamínica P>.

LES MOLÉCULES NATURALS PROCEDENTS DE MICROORGANISMES

La capacitat dels miclorganismes per produir les més variades molécules
és veritablement admirable. Des dels anys 40, la biotecnologia convencional.
amb el progressiu i espectacular desenvolupament de la microbiologia indus-
trial, ha permés aillar un gran nombre de metabdlits, la majoria antibidtics,
peró també obtenir enzims, vitamines i altres molécules amb utilitat terapéutica.
I el que és molt important; a preus realment econdrnics, si es comparen amb
l'elevat cost de la seva síntesi química o altres vies alternatives de producció.

Aquest grup de substáncies, exposat en la taula II, inclou enzims interessants
per les seves activitats trombolítiques i antiimflamatdries, com I'estreptoquinasa
i  l 'est reptodornasa,  obt ingudes de f i l t ra ts  de cul t ius de Streptot :occus
haemolvticLts tipus A i C; o l 'ct-amilasa, extreta de cultius de Bacil lus subtil is.

També és digna de menció l 'asparaginasa. que hidrolitza I 'asparagina.
aminoácid exogen indispensable per a la supervivéncia cle les cél.lules tumorals.
que no el poden sintetitzar mentre que sí que ho fan les normals, cosa que

ANTIBIÓTICS
(Grup)
Aminósids

Antitumorals
B-Lactámics

Macrblids

Polibnics
Polipeptídics
Tetraciclines

ENZIMS
c¿-Amilasa

L-Asparaginasa
Estreptoquinasa
EstrePtodornasa
Taka-diastasa

Ciclosporina A
Cobalamines

Dextrans

Ergometrina
Ergotamina
Riboflavina

B acteriostdtica,
bactericida

Oncostática
Bactericida

Bacteriostirtica,
bactericida
Antifúngica
Bactericid¿t
Bacteriostdtica,
bactericida

Antiimflamatdria,
eupéptica

Antineoplástica
Fibrinolítica
Antiimflamatdria
Eupdptica

ImmunodePressora
Antianémica

Expansors del Plasma

Uterotdnica
Antiadrenbrgica
Cofactor enzimátic

Streptonty<:es sP..
Micromorutspora sP.

Streptomyces sP.
Penicílliunt sP.,
Cephalosporium sP.

Stre¡ttonryces sP.
StreptomYces sP.
Bacíllu.s sP.

SfrepfomYces sP.

Bacillus subtílis.
Aspergill.us oryzae
Escherichia coli
S t re p t o c o c c u s hae mo lY t i c u's

Sf re p t ot oc c u s hu entol ¡'t i c u s

Aspergil lus oryzae

Blakeslea trisPora
To Iy p o clacl i um inJla t um

P rop ionib acte rium sP',

P s e udomona s de nit rífi c an s

Leuc ono sto c de rtrQttic um,

L. mesenteroides
Claviceps Purqurea
Claviceps purqurea
Ashbya gosslPil

AUTRES PRODUCTES
R-cqroré Vitamínica A
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slrposa una possibil i tat per al tract¿rment cle la leucémia l imlbcítica.
I polisacárids cotn els dextrans. proceclents de la transfor-,i. lo ¿. la saca-rosa en cultius de soques seleccionacles cl,e Leuc'otto.tÍoc.me.eenfert¡it le.s i L.de-r.trctnicum. Mitjangant hidrórisis parcials controlacles. els polímers obtinguts

s'ajusten a uns pesos moleculars arjec¡uats per a la seva uti l i tzaci<i c.ln aexpaus.rs der  prasrna.  o per  a ra preparació c l 'hepar inoides,  amb préviasulfhtació.
lgualment i 'crou els alcaroicles cle la banya cle ségor, que tants treballs derecerca han originat. i tant han contriburt ar clesénvolupn."ni de la f-armacotogia

ex.perimental. D'aquests se'n deriven importants fármacs semisini¿tics, d'estesautil i tzació en terapéutica, als quals farem ref-erdncia més 
"n¿uuoni.Perd' sens dubte,és er grup ders antibidtics el que n.,.r"i^ un comeDt¿i'molt més ampli i aprofundit.

, 
Des que Flerning ,r 'any 1929, v. publicar el descobriment de ra penicil.r ina,

les recerq.ues en aquest camp han esfat nombrosíssimes. La selecció i nli l loragenética de les soques originals, que augmenta extraordináriament el rendiment
de la producció, conbinada amb l 'adaptació a niveil industrial de res mésmodernes técniques de.fermentació,-han permés er cultiu de miÁorganismes
a gran escala i I 'extracció massiva dels antlbiótics a partir cler.t r"rf".t lu... rnedis.

Els dx i ts  c l ín ics.obt inguts ¿rr 'b  e ls  pr ime^ representants fbren tanespectaculars, que motivaren un ve.itabre aliau cle recerques sistemitiques so_bre tota mena de vegetals, bacteris, actinomicets i fongs, r 
", 

á.r.ouriren unainf  in i ta t  de molécules act ives.  sumamcnt  in teressants.  i .  cosu mort  impor lant ,  apreus plenament competit ius, que.moltes vegades no poden ,..n-' i i lorut, p", tusínlesi c¡uímica' Davant aquesta abundáncia"<i'antibiótics,rr,,,.uir, u ra taura IInomés es descliuen .l: qypf principals, atenent la seva estructura quimica,sense entrar en detalls individuals.
L'evolució de la recerca i desenv.lupament dels antibiótics a les crarreresdécades, ens permet d'enlragar directament amb el rema del .ofrl i 'u,n.nr.

ELS FARMACS SBMISINTETICS

Atés que morres vegades les noves substáncies antibidtiques aii lades nopresentaven avantatges significatius sobre les ja conegucles, ben avrat elstnvestigadors van deixar en un pla secundari tot aqueil frenesí de recerc¡uesinacabables. I es van declicar pref-erentment a modiflcir les estructures naturals.per tal d'ampliar o desplaqar el seu espectl 'e, evitar fendme's cle resl.stdnciabacteriana i, si pot ser, augmentar-ne de passacra l,actir,. i tat antibidtica r dismi_nuir-ne la toxicitat.
com a i ' ' lustració v.algui l 'exempre cre les penicil. l ines: tots sabem que rapenic i l ' l ina G o benzi rpenic i r . l ina,  obt inguda d i rectament  cre cur t ius dePenicilllium chr,vsogenuni, és atacabre pers )cids, r"t qu. .^pri.aia iLiossft,ititatd.'adnrinistració per via oral, ja que ér, ,u., gdstrics hidr.ritzen la molécuraabans de la seva absorció. D'alira bancra, certs nricr.organismes patdgensprodueixen un enzim, ra penic i l . l inasa,  que inact iva t 'anñbidt ic ,  en obr i r -ne

l'anell B-lactdmic. Doncs bé, ja sigLri per acció d'amid¿rses, que la transfbrmen
en I' ircid 6-aminopenicil. lánic, o cultivant soques particulars d,e Penicil l iunt
sp., que acumulen aquest ácid en gran quantitat, només cal una acilació amb
rad i ca l s  adequa ts  pe r  ob ten i r  pen i c i l . l i nes  res i s ten ts  a l s  ác ids  i / o  ¿ r  l a
penicil ' l inasa. algunes d'ampli espectre i nrés o menys refiact)ries als fenónrens
de resisténcia bacteriana.

Tenim molts altres exemples cl 'antibidtics senlisintétics dels grups de les
cef'alosporines, macrr)lids, tetraciclines. etc., que representen avui dia, juntarnent

amb els naturals i els obtinguts darrerament per síntesi, la solució a una gran
part de les infeccions bacterianes, víriques o fúngiques, i f ins i tot en alguns
casos, una esperanqa en el tractament de certs tipus de tumors.

També pel que fa els alcaloides, es nrostra 1a tendéncia de I ' investigaclor a
modificar-ne les estructures naturals.

En el cas dels ail lats de Clavicep.\ purpurea, dels quals se'n concixia
perfectament la constitució, s'ha abandonat totalment l 'ús de I 'ergobasina o
ergometrina com a oxitócic, en profit del seu derivat metilat, la metilergometrina,
de gran efectivitat contra les hemorrágies uterines. Tant I 'ergotamina com els
altres alcaloides polipeptídics del grup de l 'ergotoxina, s'r¡t i l i tzen avui en for-
m a  d e l s  s e u s  d e r i v a t s  h i d r o g e n a t s  a  9 - 1 0 ;  l a  d i h r d r o - e r _ e o t a m i n a  i l a
dihidroergotoxina. dels quals s'ha eliminat I 'ef 'ecte oxitócic, tot conservant la
seva activitat com a antagonistes cr-adrenérgics. I amb transfbrmacions més
profundes dels alcaloides naturals de la banya de ségol, s'obtenen compostos
d'activitats molt diferents a la dels principis originaris. com la metisergida,
amb acció antiserotonínica, i la bromocriptina, activ¿r sobre els receptors
dopanrinérgics.

Dels a lca lo ides extrets de sol¿tn ic ies,  són interessants cer ts  der ivats
hemisintétics, com l'homatropina, d'úrs en preparats oftalmoldgics; peró ho és
més encara el N-buti lbromur d'escopolamina, acreditat espasmolític del qual
es produeix més de la meitat del consum mundial al nostre país.

Amb la finalitat de pal.l iar els ef-ectes secundaris de la reserpina, alcaloide
de Ies rauwólfles uti l i tzat els daruers anys com a antihipertensiu, en combinació
amb diürétics, s'han preparat deriv¿tts més ben tolerats, com la sirosingopina.
arnb l 'ácid trimetoxibenzoic reemplaqat pel carbetosiríngic.

Com que les necessitats de morfina, alcaloide principal de I 'opi i el cascall,
són molt limitades, la major part de la seva producció legal es transforma per
metilació en codeina, que a la vegada proporciona altres fármacs semisintétics
antitussígens, com la codetil ina i la folcodina.

De la vinblastina es prepara un anileg semisintétic. la clesacetilvinblastin¿r-
carboxamida o vindesina. Més recentment, s'ha introduit en tcrapéu1ica la
vinorelbina o navelbina, obtinguda per unió de les molécules naturals catalantina
i vindolina. Ambdues són actives entiont d'algunes neoplásies resistents als
alcaloides naturals de la vinca de Madagascar.

Par lant  ara dels der ivats semis intét ics dels  pol i fenols i  subst inc ies
relacion¿rdes, la podofil. lotoxina, principi maioritari de la tesina de podofil.
pefiany al grup clels l ignans i presentir una estereoquírl ica en els carbottis 2 i 3
indispensable per exercir una acció ¿rntimitdtica com a verí fusorial. Perd pcr a
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finalitats terapéutiques s'utilitza en forma d'uns derivats semisintétics. I'etopdsid
i el tenipdsid. més manejables i menys tóxics. sóls o associars amb alrres usents
antitumor¿rls

Per augmentar la solubil itat del rutdsid en aigua, s'uti l i tza en forma de
morfblinoetilrutósid. Igualment, I'hesperiddsid, extret pref-erentment dels cítrics,
s'empra en forma de la seva metilxalcona, que facil i ta la preparació d'ampolles
bebibles. Altres derivats hemisintétics hidroxieti lats dels l lavonoides. com la
troxerutina i la hidrosmina, formen part d'especialitats tdniques <1e la paret
vascular.

A pafi d'interyenir en nombrosos preparats utilitzats en fbrma d'inhalacions,
l iniments, pomades. injectables i supositoris, els constituents de les esséncies
són també punt de partida per a nombroses semisíntesis. A continuació en citarem
alguns exemples:

L anomenada crmfora <sintética> és en realitat semisintética, ja que es
fabrica emprant com a matéria primera I'esséncia de trementina, rica en finens
ct i p, que es transfbrmen f?cilment en clorur de bornil i aquest en camfanona
racémica. única diferéncia amb la natural, que és dextr'ógira. A partir dels
mateixos precursors, s'obtenen molts altres monoterpens d'ús corrent en
farmácia, cotn el mentol i el timol, origináriarnent aillats de plantes aromátiqLres.

Peró el camp en qué els processos de semisíntesi han tingut una importilrcia
transcendental ha estat, sens dubte, el de les hormones sexuals i substáncies
que en deriven, i sobretot els corticosteroides. Les necessitats óada vegada en
augrnent d'aquests fármacs. ei rendiment escás que oferia la seva extracció de
les glándules animals corresponents i la dificultat de sintetitzar totalment el
nucli esteroidic que conforma el seu esquelet, pel nombre de centres quirals
que conté, va comportar a partir del primer terg de segle la cerca activa de
matéries primeres naturals amb les quals fos possible la semisíntesi d'aquests
fármacs, I, malgrat que la histdria del desenvolupament dels esteroides és prou
coneguda, no podem pas ometre'n un breu comentari.

ser Marker qui va trobar en espécies d,e Dioscorea la font desitjada
d'esteroides: la diosgenina. A partir d'aquesta sapogenina, va sintetitztr la
progesterona en cinc passos i la testosterona en vuit, i va donar també indicacions
sobre rutes més curtes d'obtenció d'altres hormones. Més tard, va suggerir la
possibil i tat d'uti l i tzar la mateixa matéria primera per a la producció de corlisona
i substáncies relacionades, encara que hi havia un greu inconvenient: la
introducció d'un átom d'oxigen unit al carboni l l , químicament difíci l, perd
del tot necessi.ria per a Ia seva activitat farmacoldgica. per aixd, va contiuuar
les investigacions fins a aillar la botogenina, oxigenada en 12, i va anunciar
que seria la base adequada per a la seva transformació en cortisona.

No va ser així. ja que investigadors del laboratori upjohn van descobrir
que microorganismes com Rhizopus arrhizus, Rh. nigricans o Cunninghamella
blakesleana eren capaEos de f ixar  un h idrox i r  en l  I  a  la  molécula de
progesterona,  per  donar I ' l la-h idrox iprogesterona,  la  qual  es t ransforma
fácihnent en hidrocortisona i altres esteroides afins. Després es va constatar
que altres bacteris, com Cr¡rvnebacterium sim.plex, poclien deshidrogenar les
molécules entre els carbonis I i 2, donant pas als A-l corticoides.

En general, per a la realització d'aquestes hernisíntesis biotdgiques, els
microorganismes es cultiven sobre un medi estdri l adequat. al qual s'afegeix el
substracte a transfbrmar dissolt en un líquid no tdxic per al fong o el bacteri.
Després d'uns dies, s'extreu l 'esteroide transformat mitjanqant un dissolvent
no nriscible. Els rendiments solen ser excel.lents, de I 'ordre del 80 algo c/o.i
I 'especificitat de la reacció és sovint total.

La modi f icac ió o addic ió de noves cadenes latera ls .  la  in t roducció
d'heterod,toms com a substituents i f ins i tot clins d'alguna cle les prdpies anelles,
ha permds I'obtenció d'un gran nombre de f)rmacs esteroídals cada vegada
més act ius i  menys tc lx ics.

Atds que la síntesi total d'esteroides continua sent antiecondnrica, a part
de la diosgenina s'aprofiten actualment tot t ipus de precursors que ens brinda
la natura: sapogenines de l i l idcies, amaril. l idácies o apocinácies, grucoalcaloides
de solanácies, f itosterols de la soja, el nrateix colesterol separat de greixos
animals, etc. El camp de la semisíntesi d'esteroides resta certament obert.

Si ens fixem ara en I 'estructura de la glicinizina. saponósid natural de l¿r
regaléssia, veurem que no és tan allunyada dels corticosteroicles. Efectivament,
després d'all iberar-ne la genina se'n prepara la sal sódica de I 'hemisuccinat. o
carbenoxolona. úti l com a anti imflan-ratdria en pomades i gels d'ús tirpic bucal.

Com que l 'heparina originada en els teixits de mamít-ers no és abundant,
s 'han preparat  pol ímers sul fatats semis intét ics,  dotats de gran act iv i ta t
anticoagulant i l ipolít ica: els heparinoides. Com a mat¿ria de partida s'usen
dextrans, xilans, cel' lulosa, midó, pectines i altres polisacárids, que se sotmeten
a una hidrólisi parcial i a una posterior esteriflcació amb ácid sulfúric.

L'oli de ricí fa anys que ha perdut el seu predicament com a purgant; perd
en canvi, mitjangant procediments de degradació térmica, l 'ácid ricinoleic que
conté es transforma en ácid undecilénic, del qual es preparen derivats úti ls com
a agents antinticótics, d'úts en dermatologia.

Veritablement, la l l ista tle substánciles obtingudes per semisíntesi, de les
quals a la taula III n'hi ha uns exemples, es f 'aria interminable. com inacabacles
estan les investigacions en aquest terreny. Tot un repte per als químics, bidlegs
i farmacdlegs.

ELS AVENQOS EN BIOTECNOLOGIA

Als darrers vint anys, els procediments d'enginyeria genética, uti l i tzant la
moderna tecnologia de I 'ADN recombinant i altres avenEos de la biologia
cel'lular, han demostrat com modificant les cadenes, o fins i tot creant segments
complets nous d'ADN, és possible dirigir les cél.lules cap a la tbrmació de
proteines rares o redissenyades, que mimetitzen les molécules naturals del cos
humd. Apareix una nova i potent arma de la terapéutica: la bioterápia.

Des del 1982, en qué es va obtenir la pri l.nera insulina huntana recombinant,
s'ha produit la introducció al mercats d'una quinzena de nous agents terapéutics,
com altres hormones. enzims. interferons. interleucines. factors estimuladors
de colonies de granuldcits i anticossos monoclonals. Aixó ha suposat I 'obertura
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Thula III.- Exemples de firmacs semisintétics. d'ús actual en terapéutica:

Molbcula modificada

AN-fIBIÓTICS
Cefalosporines de

vdries generacions
Macrdlids semisin-

tétics

Penic i l . l ines d 'ampl i
espectre, i/o resistents
als ácids i/o
a la penicil. l inasa

Rifanpicina
Tetraciclines

semisintdtiques

ALCALOIDES
Alcurdnium
Bietaserpina
Bromocriptina

Codeina
Deshidroemetina
Dihidroergotamina
Dihidroergotoxina
Folcodina
Homatropina
Metilergometrina
Metisergida
Naltrexona
Navelbina
N butil-bromur

d'escopolamina
Sirosingopina
Tiocolquicdsid
Vincan'tina
Vindesina

Principi original Accions farmacologiques

Cefalosporina C

Eritromicina i
altres macrdlids

Bactericida

Bacteriostdtica. bactericida

Bactericida
Antituberculosa

Bacteriostdtica, bactericida

Curaritzant
Hipotensora
Esti mulant dopaminét -t icit.
antiprolactina
An t i t uss i va .  ana lgüs i ca
Antiamebiásica
Antiadrenérgica
Vasodilatadora
Antitussiva
Midriásica
Uterotdnica
Antiserotonínica
Antagonista opiicia
Antineoplhstica

Espasmolítica
Hipotensora
Descontracturant muscular
Vasodi latadora ce rebr¿rl
Ant ineoplást ica

Thula III (Continuació)

POLIFENOLS I DERIVATS
Etopósid
Hesperiddsid-

metilxalcona
Hidrosmin¿t
Morfblinoeti lrutdsid
Tenipdsid
Troxerrutina

TERPENOIDES
Camfanona
Carbenoxolona
Corticosteroides

lotox ina

Hesperidósid
Diosmin¿t
Rutosid
Podof i l . lo tox ina
Rutósid

ct- i B-Pinens
Glicirrizina
Diosgenina,
colestercll. altres
esteroides naturals

Acet i ld igoxina
Diosgenina,
colesterol, altres
esteroides naturals

B-Pinens
B-Pinens

Ac. Ricinoléic
Dextrans diversos
Polisacirrids
Midó
Insulines bovina
i porcina
Celu l . losa
Eugenol, l ignines

Antineoplástica

Vasotdnica
Vasotdnica
Vasotdnica
Antineopllstica
Vasotdnica

Rubefaent externa
Antiimflamatória

Glucocorticoide.
mineralcorticoide
Caldiotónica

Androgénica, estrogénica.
progestdgena
Antiséptica, aromatitzant
Antiséptica, aromatitzant

Vit¿rmínica C
Antifúngica
Adsclrbent
Anticoagulant
Expansora del plasma

Hipoglucemiant
Laxant, emol.l ient
Eupéptica, aromatitzant

Penicil. l ina G,
irc. 6-amino-
penicil. lánic
Rifarnicina S

'l'etraciclines

naturals

Toxif'erina
Reserpina
Ergocriptina

Morflna
Emetina
Ergotamina
Ergotoxina
Codeina
Atropina
Ergometrina
Ergometrina
Morflna
Ca ta ran t i na  +  v i ndo l i n l

Escopolamina
Reserpina
Colquicina
Tabersonina
Vinblastina

Digoxinir
Hormones sexuals

Mentol
Timol

ALTRES
Ac. Ascórbic
Ac. Undecildnic
Dextranómers
Heparinoides
Hidroxieti lmidó
Insul ina Humana MC

Metilcel' lulosa
Vanil. l ina
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de nous i esperanqadors camins per al tractament de problemes médics difícils
i malalties que, malgrat els esforEos de la medicina actual, encara assolen la
humanitat. La seva relació i principals indicacions es detallen a la taula IV.

Cal remarcar que les seves possibil i tats terapdutiques no estan pas
esgotades, sinó ben al contrari, s'assagen cada dia noves aplicacions per a
patologies concretes, a les quals, metges, farmacéutics i malalts estan buscant
des de fa temps una solució.

Per exemple, I ' interferó-ct 2b, introduit inicialment I 'any 1986 en el
tractament de la reticuloendoteliosi leucémica, es va mostrar útil dos anys després
en la terápia del condiloma acuminat i el sarcoma de Kaposi relacionat amb
casos de sida, i el 1991 i 1992 s'en va preconitzar l 'ús en hepatit is cróniques
del t ipus C (no-A, no-B) i del t ipus B, respectivament.

Les recents incorporacions de fármacs obtinguts per la técnica de I'ADN
recombinant, com I'interferó-B 1b i I'ct-dornasa, obren tota una esperanEa per
als malalts afectats d'esclerosi múltiple i fibrosi quística, restant en estudi noves
i  prometedores i  ndicacions.

LA PRODUCCIÓ DE FARMACS D'ORIGEN NATURAL: L'EXEMPLE
DEL TAXOL

Un dels objectius prioritaris de les <ciéncies farmacológiques>, en sentit
ampli, ha estat i será el d'aconseguir fármacs eficaEos, segurs, poc tdxics i en
quantitat suficient per a les necessitats de la terapdutica.

Si els polít ics i els economistes ens recorden a diari que I 'energia és un bé
eschs, que cal aprofitar al máxim, no és menys cert que els medicaments repre-
senten per al malalt fonts inestimables de salut i energia vital, i seria del tot
absurd menysprear qualsevol possibil i tat de producció.

En el cas concret dels fármacs d'origen bioldgic, I 'aparició de noves vies
d'obtenció no significa forqosament que s'hagin d'abandonar els métodes o les
fonts naturals tradicionals. O bé que els laboratoris preparadors desaprofitin
les costoses instal.lacions industrials que van muntar anys enrera i que actualment
encara funcionen amb plena rendibil i tat i competit ivitat. Ans al contrari,
trobaríem amb facilitat molts exemples que mostren els esforEos per a aprofitar
i, si és possible, augmentar tot el potencial productiu. L'experiéncia del taxol
n'és ben significativa.

El taxol o paclitaxel és un principi natural amb acció antineoplástica, aillat
inicialment de les ecorces de Taxus brevfolia, i introduit en terapéutica I'any
1993. Es pot considerar com una de les promeses més interessants de la
quimioterápia anticancerosa dels darers temps.

A f inici dels anys 60, I'Institut Nacional del Cáncer, en col'laboració amb
el Departament d'Agricultura dels Estats Units, va finangar un programa de
cribratge d'extractes de plantes de la flora d'aquell país. I una de les escollides
va ser Taxus brevifolia, de la família de les Taxácies, anomenat teix del Pacífic
o teix de l 'oest, ja que creix espontani des de les contrades del sud d'Alaska al
nord dé Califdrnia.
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Thula IV.- Fármacs obtinguts mitjantgant la técnica del (r)DNAi anticossos
monoclonals:

Producte

HORMONES
Glucagó
Insulina HM
Somatotropina

CITOCINES
Aldesleucina

Interferó-cr 2a

lnterferó-cr 2b

Interferó-ct n3
Interferó-B 1b
Interferó-1
Interferó-1 l-cr
Interferó-1 lb

Epoietina-ct

Filgrastrim

Sargramostim

Alteplasa

Centoxina
cr-Dornasa

Factor VIII

Accions f armacológiques

Hiperglucemiant
Hipoglucemiant
Estimulant del creixement

Antineoplástica

Immunoestimulant

Immunoestimulant

Immunoestimulant
Immunoestimulant
Antiimflamatória
Antineoplástica
Immunoe s timul ant

Hematopoiética

lmmunoestimulant

Immunoestimulant

Trombolítica

Anti-endotoxina
Mucolítica

Hemostática

Usos terapdutics

Hipoglucémies per insulina
Diabetis insulino-dependent
Deficiéncia de GH en nens,
creixement en cas de
malaltia renal crónica

Metástasi de carcinoma de
cél.lules renals
Leucémia tricocítica,
sarcoma de Kaposi
Leucémia tricocítica, sar-
coma de Kaposi, condiloma
acuminat, hepatit is
crdnica tipus B i tipus C
Condiloma acuminat
Esclerosi múltiple
Artritis reumatoidea
Limfoma cutani de cél.lules T
Malaltia granulomatosa
crónica.  dermat i t is  atópica

Anemies  pe r  i nsu f i c i énc ia
renal  crónica.  s ida.  qui -
mioterápia de cáncers
Neutropénia febr i l  per  qui -
mioterápia mielosupressora
Reconstitució mieloide
desprds de transplantament
de medul . la  ds ia

Infart agut de miocardi,
embolisme pulmonar
Septicémies
Compl icacions respi ratóries
de fibrosis quístiques
Hemofília A
Rebuig en transplantaments
renals i cardíacs
Emboli sme pulmonar, oclusió
arterial penf-érica

FACTORS DE DIFERENCIACIÓ

ENZIMS I ALTRES FARMACS

Muromonab-CD3 Immunodeoressora

Uroquinasa Trombolítica



De fet, la família de les taxicies, prdxima a les coníf'eres, comprdn només
cinc géneres, dels quals Taxus n'és el principal, amb una desena d'espécies
distribuides per tot I'hemisferi nord. A més del teix del Pacífic, trobem I'europeu
(7. bctccala'), el canadenc (.7. cctnadensls), els xinesos ( T. mairei, T. \'unnunen,sts
i T. chinensis), el d'Himalaia (7. wallichiana), eljaponés (.7. ctt.spidata') r els
híbr ids procedents de I 'encreuament entre e l ls ,  com Z r  media,  T.  x
hunnewellianr,¿ i altres. La distinció entre aquestes espécies, molt difícil d'establir
per la simil itud dels seus carácters morfoldgics, és encara més complicada a
causa de les nombroses varietats de cultiu; f lns i tot hi pot haver confusions
amb altres espécies de géneres veins, com Tctrreya o Cephalcttttxus.

L'any 1964, es va descobrir la citotoxicitat dels extractes de T. breviJblia
enfront de cél.lules KB tumorals de nasofaringe i, a I 'any següent, I 'activitat
antitumoral in vivo en diversos models de leucémies i carcinomes provocats en
rosegadors.

L'ail lament de la substáncia pura es va aconseguir el 1966 peró I 'estructura
definit iva del taxol no es va publicar f ins a I 'any 197 I per Wani i col., després
de moltes dif icultats, degudes a la seva complexitat i I 'escás rendirnent que
comporta I 'extracció (de I 'ordre del 0,01 o/o de I 'escorqa dessecada).

Químicament, el taxol és un diterpenoide, de fórmula empírica CrrH.,NO,r,
amb un esquelet del grup del taxd, només trobat flns ara dins de Ia família
taxácies. La seva estructura es va deduir combinant tdcnicues de raies-X amb
,H-NMR.

Malhauradament, T. brevffblla és un arbre de creixement molt lent: han de
transcórrer un centenar d'anys perqué assoleixi una alqada de 6 a 9 m i un
diámetre d'uns 25 cm, necessaris per a una correcta explotació de I 'escorEa.
Com que aquesta és molt prima (d'uns 3 mm de gruix), un arbre plenament
desenvolupat en forneix uns 3 kg, dels quals només s'obtenen uns 300 mg de
taxol.

A causa de a la  precar ietat  d 'obtenció i  f  insolubi l i ta t  en a igua,  que
dificultava Ia fbrmulació dels seus preparats, la importáncia d'aquest fármac
no es va recon¿ixer fins I 'any 1919, en que Horwitz va descobrir que el seu
mecanisme d'acció era molt dif'erent de la dels antitumorals naturals coneguts
fins aleshores. com la colquicina, la vincristina o la podofil. lotoxina. Mentre
que aquests darrers bloquegen la polimerització de la tubulina i per tant
impossibil i ten la formació de microtúbuls, el taxol s'uneix reversiblement a la
xarxa microtubular, tot estabil itzant-la i impedint-ne 1a despolimerització. Pro-
voca una inhibició de la reorganització dinámica normal de la xarxa, necessária
per a la interfase vital i les funcions cel' lulars mitdtiques, i com a conseqüéncia
es produeix la interrupció de la mitosi i la mort cel.lular.

Els assajos clínics en fase I es van iniciar I 'any 1983, en diferents tipus de
Ieucémies i cáncers de cólon, estdmac, i cap i coll. En fase II, sobretot a partir
del 1989, els assajos han permés de verif icar una eficácia significativa enfront
de cáncers d'ovari, mama, no microcític de pulmó i melanoma maligne. A cau-
sa de les bones expectatives pels tipus de pacients a qué anava destinat, el taxol
va ser autoritzat per I 'FDA de manera excepcional, quan encara no s'havia
desenvolupat completament des del punt de vista clínic.

Actualment, el taxol és un fhrmac prometedor, del qual sens dubte se n'han
d'investigar molts aspectes farmacocinétics, reaccions adverses, interaccions
amb altres f)rmacs. com també Ia seva uti l i tzació en terapéutica combinada
(per exemple, amb cisplatí. doxorubicina, etopósid, ciclofbsfamida, factors
estimulants de colónies, etc.) i la seva eflcácia a l larg termini.

Perd el principal problema del taxol era i continua sent la seva producciíl:
quan l 'NCI va decidir tractar amb aquest f irmac uns 12.000 pacients per any,
amb un requeriment d'aproximadament uns 2 g de taxol per tractament, es va
constatar amb preocupació que, segons el rendiment d'extracció abans comentat,
es necessitava recol.lectar l 'escorEa d'uns 6 arbres centenaris per malalt. Aixd
significava Ia prdctica desaparició del teix del Pacífic en uns 5-10 anys, atés
que I'excorticació comporta la mort de I'arbre. A part de les airades protestes
dels grups ecologistes, es va comprendre ben aviat que aquesta no era la solució
iddnia per a I 'assortiment d'aquest preciós fármac i es va procedir a la recerca
f'ebril de fonts alternatives, que passarem ara a comentar:

a) Extracció a partir de fulles de Tsxus sp. Les fulles de les espécies
abans esmentades poden ser recol.lectades sense causar la mort de la planta,
que així esdevé una fbnt renovable de material vegetal. Recentment, s'ha
comprovat que les fulles d'algunes formes arbustives de culti-vars de Za-rrrzs sp.
de 2 a3 anys i parlicularment de varietats ornamentals, com Z x media, contenen
uns nivells de taxol comparables amb els de I 'escorEa, i tal vegada es podrien
convertir en una primera matéria per a I 'extracció.

Peró la baixa rendibil i tat, agreujada per I 'extrema complexitat de la
composició de la fiacció diterpénica de les fulles i per la preséncia d'alcaloides
altament tdxics que poden suposar problemes de contaminació, fan que
I'ail lament del taxol a oartir de les fulles dels teixos resulti avui dia molt
problemátic.

b) Semisíntesi. Es basa en I 'ail lament i posterior transformació de
precursors presents en les fulles de Taxus sp., com Ia baccatina III i  la 10-
desacetilbaccatina III, substáncies que es dif-erencien del taxol per la manca de
la cadena de fenil isoserina al carboni 13, a més d'un grup aceti l al carboni l0
en el cas de la segona. Aquesta, es troba en les fulles i branques joves de 7l
baccala a una concentració unes 10 vegades superior a Ia de taxol enT. brevifolia.

La conversió en taxol de la lO-desacetilbaccatina III i  altres precursors
naturals com la baccatina III, el l0-desacetil-taxol, la 10-desacetilcefalomannina
o la cefalomannina, també presents a les fulles, s'aconsegueix per diverses
vies, en les quals no entrarem en detall, i  que han conduit també a I 'obtenció
d'análegs semisintdtics del taxol com el taxotere i una série de protaxols altament
prometedors en la terápia antineoplástica del futur.

Com que les branques i fulles es poden obtenir podant els arbres, el teix
europeu és una font continuada i abundant de precursors del taxol i, amb el
desenvolupament de les metodologies emprades en la seva semisíntesi. que

suposa uns rendiments del 85 al 90 c/c,laseva producció, amb les ldgiques
limitacions, resta actualment assegurada.

31



c) Métodes biotecnoldgics

Cultius cel.lulars. Si bé la producció de taxol a partir de cultius de cél'lules

deTaxus sp. és un procés factible, els rendiments són encara molt f 'ebles i les

perspectivós des del punt de vista industrial no són viables a curt termini.

Ef'ectivament. l'ésÍuctura molecular dels taxans no ha estat establerta fins

fa poc temps i aixó explica que la seva biosíntesi completa no es colegui enca-

ra en detail. Una millora interessant en els cultius cel' lulars podria ser l 'ús

d 'enzims vegeta ls ,  per  afavor i r  a lgunes reaccions b ios intét iques,  com la

combinació áe la cidena d'isoserina amb el nucli diterpénic, la qual cosa

augmentaria el rendiment en taxol.
cultius de Taxomyces qndreana¿. Des de feia ¿nys, G. Strobel, expert

patdleg vegetal de la Universitat de Montana. estava dedicant les sel'es

inuestigacións a I 'obtenció de compostos capaEos de combatre malalties de les

plantes o d'actuar com a herbtcides, a partir de cultius de fongs, molts d'ells

parásits.
I li cridava poderosament I'atenció un fet descobert per científicsjaponesos

els anys 30: que en alguns casos, tant el fong parásit com la planta hoste podien

produir unes-mateixe.s substáncies, com les gibberel' l ines, hormones vegetals

de naturalesa diteryénica.
Coneixeclor dé les necessitats de disposar de taxol en quantitat suficient per

a la creixent demanda terapdutica i que aquesta substdnci;r natural era també un

diterpenoicle, a I 'estiu del lDg t, conjuntament amb la seva col' laboradoraAndrea

Stierle. van localitzar un tbng ¿l les escletxes de I 'escorEadeT. breviftt l iai van

comprovar com en els seus cultius sembl¿rva que apareixien indicis de taxol'

bonunt per bo aquest sorprenent descobriment, van intuir que en el futur.

mitjanEant.ültiut indústrials en grans reactors c1e t'ermentació, es podria obtenir

tu^ót i preus relativament econdmics. Strobel es va assegurar que les petltes

quantitais de t¿rxol produides en els cultius del fong no fossin una contaminació

de I 'arbre,  arr ibánt  a la  conclus ió que e l  fong podr ia haver  adquir i t

inadver t idament  de I  brev i fo l ia  una cópia del  gen o gens que condueixen a la

formació del taxol.
Els esmentats investigadors van demostrar que eS tractava cl'un nou genere

i una nova espécie, que uán denominar Taxom¡tces anclreanae',en honor de la

codescobridora. Es piantejava un altre interuogant: r'ra capaq el fong de produir

taxol quan se'l sepaiés del seu hoste? En previsió d'aquesta possibil i tat, el grup

de Str;bel el va iult ivar en teixits cle teix del Pacíflc. i va cotrprovar que la

producció es mantenia estable després de n-rúlt iples generacions'

L inco¡venient principal de la troball¿r era que els cultius inicials del tbng

només produien quantitats ínfimes de taxol. La solució en el futur pot consistir

en la seiecció i rniilora genbtica de les soques deTtt.romyces i el perfeccionament

de les técniques de cultiu, com ara una adequada oxigenació del fong_o I'addició

de precursors iclonis, tal com es va fer f'a anys amb els cultius de Penicillium

chr,-sogenumper a la producció de penicil ' l ina' Les perspectives semblen indi-

car-qu. dintre de poc temps, tal vegada uns 2 o 3 anys, aquesta podrá ser una

important via de producció de taxol.

Acabem l'exposició d'aquesta apassionant histdria dient que la síntesi
química total de la rnolécula del taxol va ser anunciada gairebé simultániament
el febrer de 1994 per dos grups dif 'erents d'investigadors, encapqalats per
Nicolaou i per Holton, que acabaven així en empat una disputada cursa inicia-
da des de f 'eia anys i on s'anaven canviant repetidanrent els líders. Aquesta
síntesi, a partir d' ingredients molt simples, es troba encara en fase inicial; el fet
que es necessitin més de 30 passos i els rendiments finals en taxol siguin realment
mo l t  modes tos ,  f a  que  cap  de l s  dos  mé todes  f i ns  ¿ r ra  conegu ts  s i gu i
comercialment viable . Anbdós grups treballen per modificar i perfeccionar els
seus precursors de producció, intentant dissenyar una molécula model bisica, a
partir de la qual es pugui sintetitzar el taxol amb un nombre redui't de passos.

Veiem, en resun, com totes aquestes recerques convergeixen en la finalitat
comuna ¿bans esmentada: la producció d'un f)rmac en la quantitat necessária
per al consuur terapéutic. I benvingut el taxol. sigui qr.rina sigui la seva via de
producció.

DARRERES INCORPORACIONS A  LA  TERAPEUTICA I
PERSPECTIVES DE FUTUR

Si tenim en conpte l 'evolució del nombre de fármacs originals introduits
al mercat, segons dades dels 5 darrers volums del'Annuctl ReporÍs in Medici-
nal Chemistr¡ (del 25 a\ 29'), es pot observar com, d'un total de 185 noves
molécules, 37 són d'origen biológic, cosa que representa exact¿lÍnent el 20 7o.

Comparat aquest percentat_ue amb el 29 7o abans esDtentat sobre el total
d'especialitats farmacéutiques espanyoles, que a l 'any 1993 contenien molécules
d'aquesta procedéncia, es podria deduir que els f¿\rm¿rcs naturals estan en fran-
ca regressió, i que la seva importáncia dins de la terapéutica va minvant cada
any que passa. Aixó no és pas del tot cert i tots sabem com el maneig inadequat
d'estadístiques ens pot conduir a conclusions errónies:

D'una banda, són bastants les molécules, produides per organismes vius.
que després s'han pogut sintetitzar. Moltes d'elles han servit posteriorment de
model per a l'obtenció de fármacs análegs de síntesi. Per exemple, Ia lovastatina,
aillada de cultius d'Aspergillus terreus i Monascu.s ruber, i la mevastatina,
originária de Penic'i l l iunt cítrinum, han propiciat el desenvolupament d'altres
inhibidors de la HMG-CoA reductasa, molt eficaqos per a la reducció dels nivells
hemátics de LDl-colesterol. Tots aquests es preparen avui diir per síntesi, perir
mai no n'hem d'oblidar I 'origen natural. cosa que succeeix amb certa f l 'eqüéncia.

I d'altra b¿rnda, es podia pensar que el disseny de fármacs, aplicant de
forma racion¿rl els coneixements més avanEats sobre els receptors i les relacions
estructura-activitat. hauria de ser la solució per a l 'obtenció programada de
séries de molécules amb activitat f'armacoldgica predefinida. La crua realitat
mostra com només en comptades ocasions els resultats han estat fiancament
positius.

Per aixó, la recerca de noves substáncies a partir dels éssers vius continua
en un primer plánol. amb vista a obtenir estructures actives, que fins i tot puguin
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cons t i t u i r  au t¿n t i cs  <caps  de  sé r i e>  de  g rups  de  nous  med icamen ts
l 'armacológicament  del ' i  n i  ts .

Molts paisos actualment en vies de desenvolupament, amb una tlora
realment privilegiada i molt poc investigada, consitueixen un valuds reservori
per a aquesta recerca, que cal fomentar amb I'ajut d'institucions públiques i
privades de les nacions més afavorides i amb la col' laboració d'universitats i
altres centres.

Per a aquestes investigacions, sovinl és millor realitzar una preselecció de
les espécies a processar. ernpraut un criteri etnofarmacoldgic: cal efectuar un
estudi etnomédic de les plantes que s'uti l i tzen tradicionalment en el pais en
qüestió, per al tractament de les af'eccions o símptomes directament relacionats
amb I'activitat dels productes que es pretenen investigar. I en aquesta selecció
també s'ha de tenir en compte tota la informació taxonómica, fitoquímica i
toxicoldgica de que es disposa per a cada espécie.

Així s'ha anat f-ent a la Unitat de Farmacologia i Farmacogndsia de la
Facultat de Farnrácia de Barcelona, on es treballa principalment amb $rogues
vegetals procedents d'América central, América del sud i del nord d'Africa, i
que han generat interessants publicacions en revistes especialitzades, per part
de diversos membres d'aquesta Reial AcadBmia.

En l ')rmbit mundial. importants empreses, com Affymax, Glaxo, Merck,
Sandoz .  Shaman  Pha rmaceu t i ca l s  o  Xenova .  pe r  c i t a r -ne  unes  quan les .  i
institncions com I'abans esmentat Institut Nacional del Cáncer dels Estats Units,
desenvolupen projectes de recerca molt diversificats, atenent els rápids canvis
en el nivell de sofisticació de la demanda terapéutica. S'investiguer tota mena
de materials con a fonts de mostres per a cribratge: plantes, moltes procedents
de selves tropicals; animals vertebrats; insectes i arácnids; productes ntarins
com algues, t itopláncton, esponges, celenteris, mol.luscs, equinoderms; i
sobretot fongs, actinomicets i bacteris, als quals s'apliquen els procediments
de biotecnologia més avanEats, com técniques de clonatge. fusions somátiques,
mutagénesis i introducció de material genétic exogen.

Importants adquisicions s'han assolit danerament en camps terapéutics de
máxima actualitat. Altres productes d'origen natural es troben en diverses fa-
ses d'experimentació clínica. Com a mostra. citem-ne alguns dels que dia a dia
apareixen a la literatura científica, referents a les temátiques més actuals:

Agents antitumorals. A més del taxol, taxotere i protaxols, ja dmpliament
esmentats. i la vinorelbina, molt menys neurotóxica que els alcaloides de la
vinca emprats fins ara, altres agents antineopldstics es mostren prometedors:

Estudis recents sobre la camptotecina, un alcaloide aillat fa 30 anys de
Cantptotheca at:unúnata, molt actiu sobre tumors experimentals en animals
peró a la vegada molt tóxic, han permés d'obtenir una série d'análegs més
actius i menys tóxics, amb respostes favorables en citrcers de cdlon i de cél.lules
no escamoses de pulmó.

El masoprocol, obtingut de ktrreu div,aricuta,inhlbidor de la lipooxigenasa.
és el primer tractament tdpic de lesions pre-malignes de la pell introduit en els
daners 20 anys. Es troba sota investigació per al tractament de cáncers de cólon
i ovari.

Uinterf-eró-1 1-ct recombinant, introduit com a agent citostit ic per al
tractament del l imfoma cutani de cél.lules T, mostra també possibil i tats per a
t ractar  c incers d 'ovar i .

Actualment ,  s 'estan a i l lant  un gran nombre d 'agents amb act iv i ta t
inh ib idora contra cdl . lu les mal ignes i  tumors.  Com a darreres novetats
mencionem la indirubin¿r, procedent d'lsaÍi.s indigotica.ef'ectiva en el tractament
de la leucémia crdnica granulocítica. i les kanisuiporines C i D, dos nous
diterpens citotdxics arllats d'Eaphorbio kansui, marcadament actius in vit,r¡ i in
vito confra la leucémia lirnfbcítica murina P-388.

Al t rament ,  l ' isot ioc ianat  de benzi l ,  obt ingut  de cul t ius cel . lu lars de
Tropa.eol.um majus ntostra una marcada activitat in vitt'o sobre cél.iules tumorals
humanes i murines, i in viy,o sobre algunes leucémies i tumclrs sdlids provocats
al ratolí.

Com a curiositat, citem finahlent dos compostos prornetedors amb activitat
citotóxica, extrets d'organismes marins: didemnum B, del tunicatTrididemtunt
s¿¡lidum, i briostatina l, del briozou Bu7ukt neriÍinct.

Tractament de la sida. Diferents equips d'investigadors han estat dedicant
els seus esforEos a l 'estudi de productes naturals amb activitat anti-sida, la qual
cosa ha propiciat I 'obtenció d'algunes substáncies que en retarden I'aparició
dels símptomes o redueixen les infeccions associades amb els darrers estadis
de la malaltia.

D'entre les que han demostrat la seva eficácia, mereixen citar-se: una
proteina antiviral (PAP; procedent de Plrytolaca anrericarru; I'a-tricosantint,
de.l'arrel de Tric'hosanthus kirilowii; la castanospermina, de Castcutos¡)erftturnt
eustrale; la pseudohipericina d'Hy¡tericum petforatum, i, darrerament, el
calandlid A, obtingut de Calloph,vllunt lcuigerutn, vtr. eustro(oricerLtm.

Uns polisacárids sulfatats de Viokt .vedoensis. PrLtnella vulgaris i
Alternanthera philoxetoirle.l, plantes usades a la Xina com a anti infeccioses,
han nrostrat activitat inhibitdria in vitrc contra el VIH. encara que la seva uti l i tat
en clínica no esti¡ ben establerta.

Altres compostos naturals altament prometedors són: columbamina,
fagaronina,  fu lvoplumier ina,  O-met i lps icotr ina,  n i t id ina i  swainsonina.
Actualnent s'estan realitzant nombrosos estudis sobre plantes de tot el món
(recentment se n'ha publicat un de molt interessant sobre plantes d'Indonésia),
que l'an pensar en Ia possibilitat de trobar a curt termini noves molécuies acti-
ves sobre cliferents punts del cicle del virus.

Immunoestimulants. Aquests firmacs, molts de naturalesa polipeptídica
i desenvolupats en els daners anys, són 2rmpliament uti l i tzats en situacions
d'etiologia diversa, com neoplisies, inf'eccions bacterianes i víriques o malalties
autoimmunes.

Alguns han mostrat resultats prometedors en clínical perd la majoria, en-
cara que s'hagin descrit com a bastant segurs i amb poc ef'ectes adversos, pateixen
d'una informació insuficient i caldrir fer-ne nous estudis clínics controlats.

La timoestimulina. polipéptid extret de glándr-rles tímiques de vedella, s'usa
en s i tuacions d ' immunodepressió at r ibu ib les a un 'ddf ic i t  de l imfoci ts  T,
especialment I 'associada a terápia antineoplástica.
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El glicofosfopeptical (AM3) és r.rn glicopdptid extret de la paret cel.lular
d'una soca de Candidu u¡il ls. adsorbit en una matriu cle fosfat i sulfat cilcics.
S'usa en el tractament d'ancians amb broncopaties crÓniques.

Obtinguts per la tecnologia de 1'ADN recombinant, el f i lgrastim i el
sargramostim, factors estimuladors del creixement de colónies de granuldcits
humans. i el segón a més de macrdfags. són especialment úti ls en certs tipus de
leucérnies i transplantaments de medul.la dssia. L'interferó 1-lb, indicat en la
malaltia granulomatosa crdnica, possiblement sigui també una solució per al
tractament de dermatitis atdpiques rebels a altres medicacions. Autors japonesos
han  pub l i ca t  f a  pocs  mesos  i n te ressan ts  t r eba l l s  sob re  e l  e fec tes
immunoestimuladors de les interleucines 1O i 12 recombinants en ratolins enfront
d' i nfeccions provocades.

Fem menció tinalment de la pegademasa, un enzim d'origen boví unit a
g rups  de  po l i e t i l eng l i co l ,  conc re tamen t  i nd i ca t  en  e l  t r ac tamen t
d' immunodeficiéncies per manca d' adenosina-desaminasa.

Immunosupressors. Molts s'obtenen per cultiu de soques seleccionades
de microorganismes. Sens dubte, el més conegut i emprat de ja fa temps en
terapéut ica és la  c ic lospor ina A,  molécula c ic lopept íd ica produida per
Tolt'¡tocladium it1flantm. Perd indiquern també la recent incorporació de dos
nor.rs productes, el tacrolimus i la rapamicina.

E, l  pr imer,  conegut  també com a FK-506,  procedeix de cul t ius de
Streptom¡,ces tsttkubaensls. Es mostra nlolt més actiu que la ciclosporina i actua
també inhib int  la  producció de IL-2.  La rapamic ina.  obt inguda de Srr
h¡,grosco¡tit:nr, presenta una estructura relacionada del tipus macrdlid i actua
segons un mecanisme dit-erent, bloqueiant I 'expansió clonal.

Mereixen estudis més aprofundits dues molécules procedents de plantes
de l¿r medicina tradicional xinesa: el triptólid, de Triptergium wildtorddi, i
I'esculentdsid, una saponina aillada de Phytolacca esculenta. Ambdues mostren
una fbrta activitat immunodepressora i antiimflamatdri¿r.

D'origen molt diferent i de gran interés terapéutic. el muromonab és un
¿rnticds monoclonal anti-CD3, usat tant en protocols de profi laxi corrl en
tractaments antirebui g.

Malalties tropicals. Si fa uns 30 anys la malária es considerava plenament
controlada, actualment constitueix la més important de les malalties tropicals,
a causa principalment de I 'aparició de soques de Plasmodium falciporum
resistents a la cloroquina. mefloquina i f lns i tot a la quinina.

Un dels f)rmacs naturals més significatius que s'ha trobat en els darers
anys per a la seva terlpia és I 'artemisinina, una lactona sesquiterpénic¿r isolada
d'unir planta emprada com a febrífuga a la medicina tradicional xinesa,Artemisia
annue. Davant la seva efectivitat enfiont de les infestacions per P /a lciparum i
P. vit 'ct.r, s'estan assajant clínicament el seu hidroximetil-derivat (artemeter) i
I 'hemissuccinat (artesunat), que ja han demostrat la seva eficácia en la fbrma
cerebral de la malária.

Actualment s'estudien els quassinoides obtinguts a partir d'espécies de la
fanríl ia de les simarubácies, com Eur¡,-comtt longi.folia, i uns alcaloides
bisbenzil isoquinolínics procedents de menispermácies, dels géneres Cvcleet i

Stepltania. Molts es Inostren forEa actius contra formes resistents cle la nalária,
enc¿lra que aquest¿r activitat vé relacionada amb un¿r elevada citotoxicirat, que
caldrá reduir amb la preparació de derivats hemisintétics.

Pel que fa a altres malalties tropicals, tres alcaloides extrets de Picralina
nitida. picranitidina, acuacamina i alstonina, també actives contra la malária,
han nrostrat darrerament la seva eflcáciit fant in yitrr¡ conl in vivo en casos de
tripanosomiasis i a més, i¡¡ r, i/r¿¡. contra la lehismaniosi. Una saponina de
Dorstenia manni (mordcies), sembla rnolt prometedora enfront d'aquesta últ i-
ma rlalaltia.

Reguladors de la fertilitat. Segons cálculs del Banc Mundial, s'estima
que la població del planeta será d'uns 8.000 milions de persones d'aquí a només
uns 25 anys. La regulació de la natalitat esdevé doncs un problema preocupant,
sobretot pels paisos en desenvolupament. Tot i considerant I 'eficácia de la
<píndola> i d'altres rnit jans de prevenció de I 'embarás, I 'Organització Mun-
dial de la Salut fa temps va desenvolupar un programa per a la cerca de nous
agents antifertilitzants, que es va concretar en la identificació d'uns 15 compostos
amb un potent efecte anti implantació de I 'embrió en animals: el lapachol, de
Tectottct grandis, n'és un.

Com a específicament abortives, es troben al mercat substáncies com la
tricosantina, activa també contra la sida, i la iuanhuacina, obtinguda de Dapne
genkwa.

I com a inhibidors específics de la ferti l i tat masculina, citem: el gossipol,
un bis-sesquiterpé present en les llavors de Gossypium sp., que ja fa anys va ser
avaluat a Ia Xina en un assaig clínic sobre un nombre elevat d'individus, amb
resultats positius, i una família de diterpens altament oxigenats, ail lats de
Tn¡tterigiumwilJbrdii, entre els quals hi ha el triptdlid i el tr ipdidlid. Pel que fa
al primer, el fet que I 'acció sobre els espermatozous no sigui sempre reversible,
l imita d'alguna manera la seva uti l i tzació en clínica. I dels darrers, hem de dir
que són uns potents inhibidors de la fertilitat de rates mascles i que actui.rlment
s'estudia la seva possible aplicació en humans.

Malaltia d'Alzheimer. Una de les estratégies emprades en el tractalnent
sirnptomhtic d'aquesta afecció, realment trágica tant per al malalt com per als
familiars i persones del seu entorn, i que afecta vora el l0 7o de les persones de
més de 65 anys, es basa en la utilització de fármacs que augmentin la funció
colinérgica.

D'entre les substáncies d'origen n¿rtural sotmeses a assaigs clínics, certs
alcaloides com la galantamina i la f isosti-enina han donat resultats inconsisteuts,
deguts en part a la seva curta vida rnidana o a la producció d'ef-ectes colaterais.
S'estan assajant derivats semisintétics que poden resultar menys tdxics que les
moldcules originals.

Les esperances són actualment dipositades en la hupericina A, ail lada de
Lycopodium clavatum. un inhibidor potent i selectiu de l 'aceti lcolinesterasa,
que una important conrpanyia farmacéutica nord-americana est¡ produint en
gran quantitat per a assajos clínics.

També uns glucowithanoides, extrets de Witltanict somniJ'eru, s'han
experimentat en animals, i han evidenciat una notable acció nootrópica amb
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una mi l lora s igni f icat iva de la  funció cogni t iva en models de mala l t ia
d'Alzheimer provocírt.s en rates, prinrer pa.s per a futurs assajos en humans.

CLOENDA

- -..si repassem les publicacions científiques especiaritzades, ens podem adonar
de I'ingentnombrc de principis que dilriament es retiren dels rnateáals bioldgics,
com també dels experiments que actualment s'estan realitzant per comprovar
la seva activitat farmacoldgica i les possibles aplicacions en clínica.

taria inacabable aquest discurs. com que no és pas la meva intenció abusar
encara més de la benevoléncia de I ' i l . lustre auditóri, crec que ha arribat I 'hora
de posar-hi punt f inal.

certament, és possibre que la terapéutica dels anys vinents expenmenti
una auténtica revolució conceptual, a mesura que es tingui un coneixement
més^c^omplet del genoma humá. En el moment aciual, s'adñet que d'unes 3.500
a 4.000.malaties es poden reracionar amb components genétics i una de Ies
possibilitats per al seu tractament. ara en les etape.s inicialsáe desenvolupament,
será ia terdpia génica: en comptes d'administrar a Iorganis,". ,n fármac
determinat. se li proporcionaran els mitjans genétics p., u [u" eil mateix pugui
produir  e l  medicament  que necessi ta.

Peró, mentrestant, hem de saber administrar amb saviesa i mesura tot
I 'enorme potencial terapdutic. de que disposem a l 'actualitat. I, sense negar ra
importáncia dels fármacs de síntesi, vordria haver deixat ben pdÉs que la te1ápia
amb.principis d'origen bioldgic gaudeix d'una forta incidéncia en el oresent i
continua tenint unes innegables perspectives de futur. Sobretot si es té.;;;ñ;.
que I ' inventari dels materials que ens brinda la naturalesa és encara molt
fragmentari i que els progressos én er domini de res tecnorogies més avanqades
ens poden conduir a assolir unes fites que gairebé no podenr'arribar a imaginar.

Tots els estudiosos de res cidncies fan¡acoldgiques tenim per davant un
ampli horitzó en aquest suggesriu camp. I I 'obligici^ó moral d'ünir al máxim
re:erques i esforgos, per al seu aprofitament inégral en benefici de ra salutpública.
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