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En pr imer l loc he de donar les grácies a tots els membres de
I 'Académia  per  haver -me aco l l i t  benévo lament  d ins  d 'aques ta

inst i tució, i  més part ic lr l¿rrment als docturs Jaume Bech. Francesc

Puchal i  Joan Sabater Tobel la.  que van signar la proposta de la
meva candidatura. A tots el melr agraíment.

He escol l i t  per aquest trebal l  un tema que pennet i  reunir  els
diversos aspectes de l¿r meva dedicació. D'una banda tractar cle
medicaments és un tem¿r adient a I'Académia de Farmicia. L'estudi
del seu r isc és propi de la meva act iv i t¿rt  corn a toxicdleg. Quan hi
ha una responsabi l i tat  es veu el  vessant médico- legal i  enfbc¿rr-ht-r
des d'un punt de vista histór ic ievolut i r-r  s 'adiu amb una al tra de
les meves dedicacions.

' r '  El  desenvolupament en l 'estudi dels rnedic¿lments ha estat
un f 'actor important en l¿r mi l lora de la salut de la humanitat i .  més
clarament en els úl t ims temps, de I 'a l largament de la midana de
vida de la població. Són per t¿lnt un factor clar de progrés i de
mil lora de I 'expectat iva i  comoditat i  qual i tat  de la vida. Peró aixir
no volpas dirqr-re algunes de les subst)rncies emprerdes no puguin
tenir algun electe ne-qatiu. I no tant en casos aillats, per ef'ecte
d'error de dosi.  contraindicació o patologia prévia, o simplement
per mal úrs, sinó a vegades de manera generalitzada, af'ectant a
grups ampl is de població. En alguna ocasió hi  ha-uué episodis tdxics
prou importants. Aixó és el  que comentaré avui.

' r 'De I 'ani l isi  del conjunt dels f-ets en podrem trelrre erlgLrnes
conclusions. La rnés important és que cada vegada hi ha més-55 L 'Hospi ta let  de Ll .



coneixement i  més control sobre el r isc en el maneig de les
substáncies quírniques. L'evcl lució sol anar cap a I ' increment de la
seguretat. Aixó és molt vál id en el cas dels medicaments, peró
també es va estenent, més lentament a altres aspectes de la indústria
qu ím ica .  També  ve iem com mo l t  d i ve rses  c i r cums tánc ies
etioldgiques poden confluir per a integrar aquest capítol.

Sovint no es tenia coneixement d'un risc, ni se sospitava, i
només al cap del temps s'han vist els ef'ectes negatius. Així podríem
pensar en el cas de la tal idomida o I ' inicial del dieti lenglicol. També
en l'ús del thorotrast o del dietilestilbestrol.

Altres vegades s'ha creat una dependéncia entre medicament i
malalt.  Aixó ha passat més del que caldria. Potser el primer cas
fou el dels opiacis, des de la triaga antiga, a la morfina en injectable
en el segle XIX, i  més encara en el XX. Peró també altres, de la
fenacetina als barbitúrics.

En algunes ocasions, peró, el r isc era bastant previsible perqué
hi havia indicis de la toxicitat de la substincia. És elcrs de I 'acetat
de ta l . l i  o  de l  d in i t ro f -enol .  També dels  episodis  repet i ts  c le l
d ie t i lengl ico l .

Un últ im capítol, que no hem deixat de banda. és la uti l i tzació
in tenc ionada,  amb f ina l i ta t  de l ic t iva,  en aquest  c¿rs c l i l l - r ina l .
d'alguns medicaments. Durant un centenar d'anys, entre l treit ir ts
dels segles XIX i XX, hi hagué processos amb grans repercussions.
Després el camp no ha estat pas tancat.

Pe rd  en  e l  con jun t  de l  cone ixemen t  de l  r i sc ,  i  de  l es
circumstáncies en que es produeixen els f-ets, s'ha arribat a una
mil lora general de les condicions d'estudi i  de seguretat en l 'ús
dels medicaments. Tot i que, més d'una vegada, els fets es poden
repetir per oblit del que ha passat, així en el cas del dietilenglicol
com a excipient, o de la tal idomida. Aquest és un punt en el que
cal insist ir:  no oblidar el que ens ensenya el passat. I  més si aquest
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oblit histdric ens porta a repetir els errors i f-er patir altra vegada
els ef-ectes nocius a la població.

* Al l larg de la história coneixem bastants episodis tóxics per
medicaments i ara en f'arem una selecció dels que han tingut més
interés, han afectat a més persones, o han estat més coneguts.
Intentem que la relació sigui representativa, tot i que quedin prou
fets importants al marge. Per altra banda és un tema que ha estat
relativament estudiat, des del punt de vista dels farmacdlegs,
fannacéutics i metges, o dels historiadors de la sanitat ( l).

He intentat seguir una evolució cronoldgica perqué ens permet
veure com han anat  evoluc ionant  les idees.  d 'una banda e l
desconeixement inicial del r isc; més endavant a vegades no es
valorav¿r el que ja es coneixia per peri l ls en altres camps, per
exemple la indúrstr i¿r. Així es van introduir medicaments que uvui
no fbren acceptats.

Després ja. més en el nostre tentps. altres tendéncies. Una
rnarcada per l'aparició nontés a la llarga de les ntanif-est¿tcions del
r isc .  És e l  cas del  thorot rast  com a medi  de contrast  o  c le l
dieti lesti lbestrol, amb efectes a la generació següent, al cap de
bastants anys. També les fbrmes d'entrada inusitades, com és
I'efecte nociu de l 'alumini en les di i l isis. I  cal alertar sobre el r isc
de les repeticions.

A FORMA MES ANTIGA I PERSISTEI,IT:
LA DEPENDÉWA,q.

L'opi i la morfina.

" Els grans medicaments clissics solien ser principalment plan-
tes, de les que s'aprofitaven les propietats dels seus productes actius,
que al principi no es coneixien. En aquest grup potser una de les
que ha t ingut més interés ha estat la de I 'opi. Primer la planta



senccr¿l; després els seus procluctes actius.ja scparats. L'Ltna i els
altres tenen un l loc importaut en i.rquest tenta. El r isc ha alt¿tt.  en
ambdós casos. per la via de l 'habitr"r¿rcir i .  la necessitat continuada
del ser-r consLlm.

Del tem¡rs en qué les clacles st in més it t tprecises ens qued¿l el
gran consunr de "tr iaga", potser el medicanrent amb més f¿rma
durant molt més d'un mil. lenni. Andrdmac en deixa una fómula
cl 'éxit.  Galé popLrlaritza encara rnés el seu úrs. Un dels seus malalts
és I 'ernperador Marc Aurel i .  Ha cluedat la cita cle la dependéncia
clel personatge als opiacis (2 ). Tarnbé eviclentrnent altres casos arnb
rnenys repercussió. Més de nri l  anys més talcl vindrá I 'addicció al
láudan, amb consum de qr-rantitats cada vegada més altes per part
de bastants rnalalts. Els relats ac¡uí ja estan més documentats (3).

Aleun temps rnés t¿rrd.. ia en el segle XIX: s'aconseglleix sepa-
rar el producte actiu. la morfina. També es trc¡ba una vi¿r d'entrada
nova, la parenteral, midanqant la xerin-9a. L'adllinistració té ef-ectes
ripids en la sedació del dolor. Un episodi concret va disparar les
acldiccions. Es tracta de lar guen'a civi l  americana, la guerra t le
Secessió, <Je l8ól u 186-5, qlte \ '¿r clurar quatre altys, antb prou
f-erits que necessitaven calmar el seu dolor. L'ef 'ecte anti) lgic de la
morflna era meravellós. Perd l¿r factura va venir al cap d'un tentps
i en alguns casos el preu era rrassa car. Els soldats feri ts s'har ien
acostumat a una substdncia que es clonava scnse nlassa l 'estr iccir lns.
Així es va descriure un dels prirners grans episocl is cl 'habitLració.
en el camp estricte de la farntacologia. Es I 'a clef inir corn a "Army
disease", malalt ia dels soldats o de I 'exércit (.1). Poc després el f-et
es repeteix a la guerra f iancoprussiana de | 870.

Venint de les ¿rrrels antigues. del món rom¿\. hem arribat a un
episodi del segle XIX. Despr'és. en cl i f 'erents c¿unps, principalrrent
el dels sanitaris -potser per la rnajor faci l i tat d'obtenció- sabem
de la dependéncia de moltes persones als mórfics. L'inici iatrogdnic
estava en la base cle moltes addiccions, amb tot el seguit de drantes
persclnals. La casLrística en el seu temps era proLr conegucla i rtra
no és hora cle recordar-ne els cletal ls.

A LG U N S M ETA LI,S A NTICS.

El cas del mercuri.

El niercuri ha estat el tnedicament més emprat en el tractament
de la sífilis durant rriés de tres-cents anys, des del segle XVI fins
just el comenEament del segle XX en que fbu substitult  pels
arsenicals orgánics (salvarsan). La sífilis fbu una malaltia molt
estesa. el nombre de n-ralalts era molt gran i el mercuri fou utilitzat
abastarttent.

La iatrogénia ániplia per I'argent viu ja comenqa en el segle
XVI. Un dels primers que el van usar fbu Ulrich de Hutten el qual
descriu ben aviat, el l-519, amb detal l  els efectes negatius de la
terapéutica. Ulr ich, mal¿rlt  més que metse. explica les dosis altes,
les fiegues (uncions. fiiccions), els efectes com la caiguda de les
dents, les ulceracions del coll... Els adjectius són "horrorós, cruel,
turment...". La llista d'autors que publiquen sobre el mercuri és
l larga, ja des del principi (5).

E,s f'eia servir en tbrma d'ungiient. amb greix de porc i el metall.

Quedava un ungüent gris. Es f.eien friccions i s'absorbia per la
pell: la dels malalts i la del qui feia les fregues. Aquests rebien el
nom de "iatraliptes" i sovint rebien també I'ef'ecte negatiu del
medicament (6). I així acabaven tremol¿rnt. El tremolor era I'efecte
més visibie, junt anrb la salivació. La sífilis es clrrava amb dilicultat
i el tr¿rctament havia de ser molt llalg. Per aixÓ es deia, tenint en
compte I'origen veneri de la malaltia "qui passa una nit amb Ve-
nus passa la resta de la vida amb Mercuri". I aixó va durar de fet,
amb alguna mil lora, f ins a la ratl la del 1900.

A propdsit d'aquest tema cal recordar un dels primers casos
que hem trobat descrits de patologia passiva en un acompanyant.
Ara que es parla dels fumadors passius pot tenir interés recordar
aquesta cita de Ramazzini. En una ciutat i tal iana, en el se-9le XVII,
un malalt de síf i l is anava a fer-se les f iesues de mercuri.  Per no



passar f ied quan s'aplicava la pornada sobre la pell  I 'habitació
solia estar escalf'acla i així es clesprenien més f'dcilment vapors de
mercuri.  Una dona, que ¿rcomp¿lnyava el seu home m¿il¿rlt ,  va arri-
bar a part ir els efectes del mercurial isme: sal ivació i  ulcer¿rcions a
la  go la  (7 ) .

Podem recordar, de nranera col. lateral, que Rarnazzini també
dedic¿r un espai a la descripció de les malalties prof'essionals del
f 'armacDutics. Esmenta principalment els peri l ls que tenen en la
preparació de I 'opi ide les cantárides. En el cas de l 'opi apareix
una letirrgia i s'aconsella prenc'lre vinagre. Les cantirides poden
causar irr i tació urinária (81.

Més tard una forma dif-el'eltt de mercuri, emprada c()m a tánnac.
el biclorur o sublimat ( l 'antic sol iman), entre altres coses amb
funció antiséptica, es va uti l i tzar, més en medi sanitari.  com a
element de suicidi. Era una forma aparentment cdmocla perqué el
malalt feia una insuficiéncia renal i ,  abans de I 'hemodii l isi .  la mort
era gaire'bé segura en pocs dies per causa d'un coma urélt-r ic, amb
Llna son clol;a.

La polémica de I'antimoni.

Un altre metall emprat en terapéutica que va tenir Lrn moment
dlgid en les discussions sobre el r isc del ser-r ús fou I 'antimoni. Ja
en el segle XVI es discutí sobre el tema. La histdria venia del
treball de Basili Valentí. fiare cl'Erfurt. El 1564 hi ha un rexr de
Louis de Launay que el defensa, peró hi ha detl'actcrrs. Els respon-
sables sanitaris francesos van prohibir el seu ús. en acords del
parlament de París de 1566 i 1615. Perd lacuració de Lluís XIV
feu que se'l rehabilités, pel propi parlament de París, el 1666 (9).
La  u t i l i t zac i ó  de  l a  que  s ' anomenava  "p índo la  pe rpé tua
d'antimoni", f-ent- la servir d'uns malalts als altres. v¿t tenir una
certa importincia en el seu temps.

La poldnrica fbu rnolt  l larga i  a Espanya va arr ibar tard. pel

poc desenvolupament de la ciér-rcia del país.  pr incipalment amb

intervenció de Diego Mateo Zapata i l¿t famos¿r, cap el 1700. "clis-

puta del ant imonio".  Hi hagué respost¿t al  ful letó de Zapata. algLr-

na  andn ima s ignzrda  per  Lu is  Mar ia  Crusp i i l l i  T r ibeanus.  H i  van

intervenir  c i iversos autors. entre el ls algun catedri t ic de Glanada.

Juan Muñoz Peral ta va f 'er un escr i t  "Tr iunfo del ant imonio".  El

tema, a dist incia. no té més interüs que recordar un tentps de
po lémiques  inú t i l s  (  l0 ¡ .

LA UTI LITZ4C IO I NTENC IONADA,

Metges i  medicaments.  La in tenc ió cr iminal .  E ls  grans
processos.

t' El segle XIX marca el camí del gran progrés de la qr-rírniea.
El camp de la síntesi és úti l  per I 'obtenció de nous productes,
p r i nc ipa lmen t  pe r  a  l a  i ndús t r i a .  E l  c l e  I ' an i l i s i  pe rn re t  c l
coneixement i  deterrninació clels tóxics i  f irci l i ta per exemple la
demostr¿rció cle les sospites en el cas dels ernmetzinaments per
arsénic o alt les. I  és també l 'época en que la f 'armicia nti l lol 'a. ia el
seu rendiment.

L 'obtenció de nous medicaments,  o  la  separac ió c le  les
substincies actives, permet afinar molt rnés en el tractament. Peró
alguns dels nous rnedicaments que f¿rn meravelles. poden ser
peri l losos en closis altes. i  t ins i  tot ser enrpr¿r.ts en ¿rlguns cascls de
forma intencionada i criminal. En el segle XIX hi ha-sué alguns
casos que, quan es van descobrir, v¿rn acabar en grans processos i
sovint amb l 'execució, a la guil lot ina o a la fbrca, del sanitari res-
ponszrble. Recordarern alguns clels que van tenir més ressb en el
seu temps ( l l ) .

- Un dels prirners casos en qué se sospitd la intervencici cle
medicaments. tot i  que no hi ha-r¡ué una demostració c¡uír l ica del



tóxic, és el del metge Edmé Castaing, acus¿rt d'haver emmetzinat
amb rnorf ina a clos germ¿lns, Auguste i  Hippolyte B¿rl let I 'any 1823,
amb quatre mesos de cl i f-erdncia. El r letge tenia aleshores 27 anys.
El plocés tingué un gran ressó i van intervenir com a perits algr-rns
savis clel seLl temps conr Pelletan i Vauquelin. Fou declarat culpa-
b le i  gu i l lo t inat  e l  6  c le  desembre de 1823 (  l2) .

- Un altre episodi clels que van tenir una gran repercussió fbu
el del metge f l 'ancés Couty cle la Pomnterais. Una cl ienta seva,
madame de Pauw, vídua encara jove, va morir el novembre de 1863.
Tenia una bon¿r asseguranEa de vida de la que el beneficiari era el
metge, que aleshores tenia 28 anys ies dedicava a l 'homeopatia. El
mateix Couty si-ená el certificat de defirnció que atribuí al cólera.
Peró hi havia nrolts diners entre mig i  s'aixecaren les sospites. El
jutge ordenir I'autópsia. Tardieil. catedritic de París. i Roussin f'eren
les anal is is .  Es van l 'er  proves exper imenta ls  en gossos igranotes i
es va clemostrar que es tr¿lctava d'una intoxicació per digital.  Couty
fou gui l lo t inat  e l  9  c le  j i rny de 1864 (13) .

- AAn-elaterra el nrecanisme d'execr,rció no era la guil lot ina
sin(r la firrca. El metge Williani Palmer fou acusat de la ntort de
més d'una dotzena de persones, entre elles la seva dona i un germd.
Sembla que el tóxic empr¿rt fbu l 'estr icnin¿r. tot i  que en algun l loc
es parla de I 'antintoni. El procés va alarnlar a la societat victoriana
i Palrner fbu penjat el jLrny de 1856 ( l4).

El l l istat de rnetges assassil ts. elnpr¿ll t t  els seus coneixements
específics amb els medicaments, és bastant més llarg. George Henry
Lamscln fou executat el maig de 1882 acusat d'un homicidi f-ami-
l iar anlb acónit.  L'estr icnina fou el verí ernprat per Thornas Neil
Creant, metge americi a Londres, conegut com a "The Lambeth
poisoner", penjat el 1892. Queden més casos, ádhuc d' infermers i
inf-ernreres ( l5 ).

Ja en el conlenEament del segle XX foLr f'amós el cas del doc-
tor Crippen que va emprar la hioscina per matar la seva dona. També
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fbu executat (16).  Bé no cal al largarse nlés en aquests casos en

qué el  medicanlett t  no és elnprat pcr la seva f i rnció de crtrar.  per ir

sí  que cal recordar el  r isc potencial  de les subst i l tc ies quat l  cs

modif iquen la via d'entrada o la dosi.  Hern l -et  aquest brcu repis

histdr ic.  peró el  l -et  és pcrsistent en els annals de la cr iminologia. i

no tenim r¿rolls per peltsar qlle s hagi acabiit. De f'et en el lltlstre

temps segueix havent-hi  infbrmació sobre el  tema.

Deixem dc birnda la ut i l i tzaci t i  de mecl icamertts en inter l ts de

suicidi .  El  capítol  fbu molt  l lar-r  i  var iat  en el  seu cont ingut i  en el

curs del temps. PerÓ algurts d'el ls han est¿tt  en un pr imer rengle

durant rroltes dücades. Si haguéssirn de rectxdar un¿l fbrma. potser

I 'e lement més important,  v ist  amb la perspect iva dels anys, han

estat els barbi túrr ics.

I,'INICI DELS ESTUDIS SOBRE EL RISC DELS
MEDICAMEAIIS.

Potser el primer estudi médic ordenat: el cloroform.

Fet aquest comentari,  necessari i  important des d'un punt de
vista de la uti l i tzació crirninal dels coneixements per part d'alguns
sanitalis. tornel.n il entrar en el canrp de la telapéutica. Pels mateixos
anys, en el segle XIX. fou prou irnportant en el seu temps una
polbrnica sobre el clorofbrm. Entrem de ple en el tetna del r isc
cieis nrecl ical-nents lnodellrs i  en els esfbrqos per :. t  prevenir ac¡rtest
peri l l .  Poc abans de la meit¿rt del segle XIX, a la década de 1840,
s 'hav ien in t rodul ' t  d iversos anest¿s ics c lL le  van revoluc iouar
auténticament el panor¿u-na i les possibi l i tats de la cirur-sia. L' i txid
de nitrogen, perd sobretot l'éter i el cloroform. van ser els productes
"mágics" que van ¿rcab¿rr amb el f 'et d'havet'd'operar gairebé cle
v iu  en  v iu .

Perir no eren p¿rs substincies de I tot innÓcues, principalntent el
clorofonn. Aviat hi hagué una certa alerta sobre e' l  seu risc. Hi



havia moltil preocupació a Anglaterra sobre el tema. El I 864 tenim
un infbrme de la "Royal Medico Chirurgical Society" sobre aquesta
substáncia,  assenyalant  qLre h i  ha dades de 109 morts .  Ja se
sospitava que podia deprimir I 'activitat del cor i  ser causa de mort
rápida. El l t t |0 I ' infbrme McKendrich, prof 'essor de f isiologia
d'Edinburgh reafirrna el peri l l  del clorofbnn (17).

El clorofbrm era molt út i l ,  perd a la vegada er¿r un "r isc
conegut", i  els estudis continuaven. El 1889 hi ha notícia en sentit
contrari. El doctor E,.Lawrie, cirurgiá a Hyderabad a l'Índia, fa
experiments en més de cent gossos i comprova que no mata.
Apareix una polérnica a les págines del Lancet. L'any segtient hi
ha un altre infbrme. Vist a distáncia el que Lawrie va trob¿rr era la
cl i ferdncia de sensibi l i t¿rt entre el gos i I 'home. Ja en el segle XX el
problema s'aclarí ( lU). Perb aquest és, potser, un dels primers ca-
sos, en qud una substáncia realment molt út i l  es compl'ova que és
peri l losa. El tenra s'estudia, hi ha discussió durant algun temps, en
aquest cas llarg, i al final hi ha un coneixement prou clar del tema.

'r '  Retornem enc¿lra breument ¿r l 'éter. Inicialment fbu un
anestésic més inrportant als Estats Units que a Anglaten'a. L éter
és una substlncia d'olor agradable per a molts, que crea una certa
dependéncia. Avui pot semblar un tema oblidat, peró durant el segle
XIX, en alguns l locs hi hagué una considerable "eteromania",
induTda, en bona part també cal dir-ho, pel seu ús industrial (19).

IA FLORIDA DE CA5O5 DE LA OEC¡O¡
DELS ANYS TRENTA.

A la ddcada de 1930, coincidint més o menys en el temps,
apareixen alguns f-ets que obliguen a tenir més cura amb els
medicaments i a posar en funcionament rnecanismes de prevenció.
En tres d'ells les cclnsecliiéncies es van detectar bastant aviat. Només
en un. l 'ús del thorotrast, calgueren molts anys per a donar-se'n
compte.

t 2

El risc de I'excipient. De 1937 al2000.

Les sulfamides es van introduir I 'any 1932. Eren un dels primcrs
medicaments amb eficácia real contra les inf'eccions. El seu ús es
va estendre ri\pidament. Una fortna d'administració eru ¡rer via oral.
Tenien un gust amargant i anava bé r-rn vehicle qr.re tbs lleLrgerament
dolg.  E l  d ie t i lengl ico l  era un exc ip ient  v l l ic i .  Se sabia que les
sulfarnides formaven cristal ls i  podien causar lesions renals.

La  ta rdo r  de  I ' any  1937  un  xa rop  amb su l fam ides ,  e l
"Massengil l",  va ser incriminat cle provocar un episodi iatrogdnic
greu. Era una solució amb un l0 Vc de sulfanilarnida i un 72 o/c de
dietilenglicol, rnés altres odorants i colorants. Es v¿rn confirmar
76 casos de mort per insuficiüncia renal. suposant-se que en reali tat
foren rnés de cent. El cas tingué una trascendénci¿r extraordinária
als Estats Units. Posteriorment es parlá del "desastl 'e de 1937", o
del "Massengil l  disaster" (20). Una de les conseclüéncies més
importants derivades del cas fou la potenciació del paper de la
FDA, per a garantir la seguretat de la salut de la població.

Quan es coneix el peri l l  d'una substincia. en el camp de la
f-armacologia, se solen prenclre moltes pl'ecaucit'rns i si no hi ha
indicacions estr ictes no s'ut i l i tza. Els controls són prou intensos.
Peró aixó en el camp dels excipients no és tan clar. El tema ha
tingut una continultat massa llarga. com a mínim amb mitja dotzen¿r
de brots posteriors, alguns bastant recents.

L'any 1969 es va descriure un brot amb molt de set inf ants, per
insuficidncia renal aguda, a Ciutat clel Cap, a Sucl-Afiica. També
hi havia lesions del f-etge. La causa s'atr ibuí a la uti l i tzació del
dieti lenglicol, en comptes de propilenglicol que era I 'excipient qLle
tocava (21 ).

El 1984 es va emprar un medicament a base de iode, en írs
local, pel tractament de crenr¿ides. El seu risc er¿r mínim. Hi hagué
més d'una fbrma comercial. i  en una d'el les I 'excipient era també
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dieti lenglicol. Uti l i tzat en crenrades extenst:s. amb gran superfície
cruenta, permetia una absorció lnassiva. el que v¿r ser causa d'un
rnínim cle cinc rnofts per insuficiéncia renal. El r isc es coneixia
perd ja no se'n recordaven. Aquest brot v¿r p¿lssar a Barcelona (22).

Igualment  es coneix  un brot .  antb l - l  casos de t t tor - t  per
insuficiéncia renal aguda, a Bombay I 'any 1986. S'havia receptat
gl icerina. pel seLr efecte diurétic osmÓtic. que estavt contarninada
amb un lu  % de d iet i lenel ico l  (23) .

I entrenr en l 'últ ima décacla. com a nrínint amb quatre brots
i lrportants coneguts. Així el 1992 es venia a Buenos Aires un x¿rrop
amb procir-rctes d'origen natur¿rl.  Era una medecina de nivel l  popu-
lar. amb bona fhrna i sense nrussa control. Era el Propoleos. Se l i
van atr ibuir"un mínim de l8 rnorts.

Més enll i  encara el dieti lenglicol ha estat considerat responsa-
ble de brots de patologia a diversos paisos, Haití (24) i Bartgla
Desh (25), els més coneguts. per la seva uti l i tz¿tcir i  com a excipient
en x¿lrops. També a Nigéria (26) i  pe I que semblt l¿ l l ista enc¿rr '¿r té
aspecte de pocler cor-ltir-ruar'. Pel que veienr fins ara aquc'st és un
dels  camps on h i  ha més incel lesa c le  curr . r  a  er  i lar  quc cs repete ix in
en el fr-ltr.rr.

El Dinitrofenol per aprimar.

A Ia década de 1930 hi hagué un episodi d'una certa gravetat.
perb de durada no excessivament l larga. La causa fbu I 'apl icació
er t  terapéut ica d 'Lr r ra substanciu r le  l r  que ja  es coneix iu  una con: i -
clerable patologia en el camp dels treb¿rl laclors de l ir  indústria.

El 2,4-Dinitrof-enol (o alfa DNF) s'emprava a la indústri¿r dels
explosius, els t ints i  la protecció de la fusta. Es coneixia una certa
pii tologia laboral durant els anys de la prinierir gur.rra mundial.
aurb casos cle nrort. Algr-rns f-ets relacionirts amb aquesta toxicit ir t
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eren curiosos. Se sabia que era una de les causes, per altra bancla
poc freqüents, en qud augmenta la ternperatura del cadiver després
de la  mort :  la  h iper térmia postmortem. Exper imenta lment  es
demostrá que provoc¿rva un increment del consum cl 'oxigen.

E,n aquest context a algú se l i  acudí qr-re podia servir per a apri-
mar. incrementant el metabolisme i reduint I 'obesitat. I  així es va
fer. Sembla que el despropósit va comenEar el 1933. Amb una
dosi de 3 mg/kg s'acr'lrseguia augmentar el metabolisme i perdre
pes. L'únic efecte secundari esmentat era Llna taqLrici\rdia. En poc
temps es diu que rlés de 100.000 persones es \,¿tn medicar, antb
més d'una dotzena de preparats que estaven a la venda. de manera
bastant l l iure.

Amb moltes persones consumint-ne els efectes secundaris van
sel més clars. Eren bastant nombrosos i alguns pl 'ou importants:
agranulocitosi, neuritis periférica. icterícia, rnanif'estacions cutinies
i altres. Al cap d'un temps es va relacionar també amb la fbrmació
de cataractes d'evolució bastant rápicla cap a la cegLtesa. en una
época en c1ué la intervenció era molt més complexa que no és avui.
Es van descriure lnés d'un centen¿lrcle casos. el que signif ica Lrna
proporció petita. Després es va deix¿rr crirrer (27).

En aquest cas el r isc va ser per introduir en terapéutica, en
preparats de venda massiva, productes clels que ja es coneixia el
seu peri l l  tóxic, )dhuc amb experiéncia abundant. Aixr), que avui
es consideraria un auténtic disbarat. va ser possible perqué encara
no hi havia prou mecanismes de control de medicaments. Així
veiem com són els errors els que ens porten a adoptar, a vegades
més tard del que caldria. mesures suficients de proteccit'r.

L'acetat de tal.li pel tractament de les tinyes.

El tal. l i  és un metal l  descobert el l86l per Wil l ianr Crookes,
aleshores un químic ntolt. love. És culir is com al cap cle moit pr-rc



tentps, el 1862-63 ja es public¿r un art icle cle Cl¿rude Lamy "Sur
les efl-ets toxiques dLr thal l iunt". Al cap d'uns vint anys el nou
metall  s'ut i l i tzá pel tractarnent cle cl iverses malalt ies: l i r  tuberculosi,
la síf i l is i  les t inyes. Rayrnond Sabouraud, clsnrn rnicr) leg f iancüs.
va alert¿rr sobre el peri l l  del tal. l i  ies va aparc¿ir. Perd al cap de
bastants anys, principalrnent pel treball  de Cicero el l9 l9 a Méxic,
es torn¡l a receptar el tal. l i  en les t inyes. Cal dir qLre si no es f-eia
caure el cabell  la t inya no es curava i el tal. l i  era un bon alopeciant.
V¿r ser uti l i tzat extensament durant eairebé vint anvs (28).

La diferbncia entre la dosi terapéutica i  tdxica era petita i l 'any
1930 es va procluir un brot a l 'Hospital cle Sant Joan cle Déu de
Granada. Van morir un total de catorze criatures arnb un quadre
semblant al de les meningit is. El cas no v¿r tenir gaire difusió i  no
es va publicar f ins I 'any lc)33. Abans aqr-rí mateix ja se sabia d'al-{un
cas ai'llat de mort, el primer descrit per Antoni Peyrí. De tota ma-
nera cal dir que lou un auténtic "record" de mortalitat iatrogdnica
infanti l ,  degr-rda a medicanlents, en aqurel l  ternps (2c)).

El cas del Thorotrast. c. 1930 - > 1950. Un contrast perillós.

Aquest és un f 'et rnolt dramátic i  que ha est¿rt relativament
si lenciat. Un compost de tori,  una solució col. loidal de didxid de
tori,  es va emprar irnpl iament com a surbsthncia de contrast,
pl incipalment en angiografies. Aleshores no se sospitava el r isc
potencial que tenia aquesta substáncia, tot ique no era irnprevisi-
ble. Perd l 'ús s' inici l  al cornenqament dels anys trenta. c' le f-et una
rnica abans. Encara vivia Maclanre Curie. que morí per ef-ectes de
Ia radioactivitat. Se'n sabia poc. El tori és un ¿rctínicl (núrmero atómic
90, I 'urani té el 92), iest¿\ més enll i  del radi a l¿r taula perir)dica.
Emet radiacions alfa.

El contrast s' injecti  a Llna gran quantitat de persones amb
finali tat diagndstica. No er¿r ni tan sols un medicament per a cLlrar
al-uuna patologia. Només al cap de bastants anys es v¿tn comprovar
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els seus efectes. La incidéncia de tumors malignes, principalment
cdncer de fetge i rony(r. de cirrosi hepática, de lesions del moll de
l 'os id'una patologia extens¿l, perd ja no tatt f l-ecl i ient, van alertar
sobre un risc clue.ja no es podia atLlr¿tr. I  les persorles que havien

estat exploratles atnb aquest contrast tetrien ja per tota la vid¿r tttl¿r

amenaEa real, de tenir un cancerigen a dins, clel que no es podien

deslliurar, i una possibilitat ben real de desenvolupar alguna fbr-
ma de cáncer ,  pr inc ipa lment  de fe tge ide ronyó.  S 'han f 'e t
avaluacions a posteriori, destacant, entre altres, els treballs d'Horta
sobre la repercussió clel f-et a Portugal, en una revisió ámplia sobre
1.107 afectats, elrtre els 2.377 que está cloculnentat van rebre
aqnesta substdncia (30). EI període de laténci¿i rnolt llarg féu que
es tardés b¿rst¿rnts anys a donar-se cornpte clel perill.

El risc de la radioactivitat, avui tan present i controlat, perc)
amb perill d'episodis incontrolables com firu el de Txernóbil, ha
tingut una presdncia real en el camp de la medicina i de la física.
Els propis investigadors en primer l loc, des de Becquerel que patí
alguna cremada a Madame Curie i  centenars més, estan en el
mart i ro log i  de la  rac l io log ia.  Una re lac ió bastant  l larga dels
investigadors que van morir per causa dels treballs sobre radiacions
es troba al text de HLrnter (31).

CAP A IA MEITAT DEL SEGLE XX.

Un r isc d i fer i t :  la  fenacet ina.  E ls  efectes tardans d 'un
antigripal.

Arnb els anys les coses es t,an cotteixent, peró en el cas cle
mol ts  medic¿rn ients ,quan es comenqaven a receptar  no se ' l l
coneixien els perills. Es el que hem assenyalat altres vegades: "quan
passa encara no ho sabem; quan en sabem bastant ja s'han pres
mesures perqué no passi". Es ara, de fa relativament pocs anys,
que hi ha estudis cle seguretat importants abans de treure un firmac
nou a l  mercat .  En e l  cas dels  pr imers arra lgés ics (ant i i lg ics,
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antitérmics, antigripals) els efectes s'han conegut més tard, des
del risc per I'estómac dels salicílics fins a les lesions del ronyó per
la f'enacetina o altres.

La fenacetina, que fou component durant alguns anys de molts
antigripals o semblants, va ser utilitzada, sense perill aparent, per
molta gent i passava poca cosa. Perd si s'estudiava a fons es podia
detectar el seu risc.

Husquerna és un poble petit de Suécia. Durant l'epidémia de
grip de l9l8-1919, que recordem va ser d'una gran mortal i tat, el
doctor Hjorton receptava unes cdpsules que tenien 0.15 grams de
cafeina i 0.50 de fenacetina i fenazona. Eren les pólvores del doc-
tor Hjorton. Al cap de molts anys. el 1963. es va comprovar que la
mortalitat per urémia, insuficiéncia renal terminal, era allí deu
vegades més elevada que en altres localitats semblants. Les cápsules
tenien el seu ef-ecte, i molta gent en prenia sovint durant molts
anys. Hi hagué qui arribava a prendre l0 cbpsules al dia (32).

El risc d'alguns antibidtics.

La introducció dels antibiótics, més encara que les sulfamides,
ha estat decisiva per a marcar el gran canvi de la meclicina der
nostre temps. El gran símbol de la medicina del segle XX, per
sobre de qualsevol altre, és la penicil.lina, i el personatge més
carismátic Alexander Fleming, el metge del segle XX que té més
carrers i estátues en el món. Peró aixó no ens ha de fer oblidar la
imporráncia dels efectes secundaris d'alguns meclicaments d'aquest
grup. Esmentarem només els tres primers en un ordre cronológic i
d'importáncia, més perqué s'utilitzaven en circumstdncies molt
diferents de les d'ara, tant des del punt de vista cle coneixement
insuficient del seu risc, d'establiment també insuficient segons el
nostre punt de vista d'estudis previs, com, i cal remarcar-ho, de la
gravetat de la malaltia que tractaven.

El  pr imer  ha estat  la  penic i l ' l ina,  responsable de mol tes
re¿rccions al. lérgiques per sensibi l i tzació i  de molts casos de mort
rirpida en el curs d'una ¿iclministració per via parenteral. Les xifres
de morts per penicil.lina han est¿rt relativanlent altes. El segon punt

és el de I 'estreptomicina, causant d'alteracions importants de
I'audició. Moltes persones van curar la seva tuberculosi -malaltia

temiblement mortal aleshores- il costa d'una sordesa. el perill de
la qual no es coneixia. I el tercer, el clorantf'enicol, electiu en el
tractament de la febre tifoide, important per a tractar infeccions
respiratdries persistents, perd causa de lesions greus del moll de
I 'os, amb anémies aplirst iques (33).

El risc dels compostos orgánics de I'estany.

Un altre cas de patologia medicamentosa per compostos
metá l . l ics  fou e l  de l  "Sta l inon"  a Franqa.  cap a l 'any 1953.
S'uti l i tzava pel tractetment d' inf-eccions cutánies. Sembla que el
responsable fbren unes impureses d'iodur de dieti[-estany.

Es van af'ectar més de dos-cents nens. ¿rntb una mortalitat de
gairebé la meitat ( 102 morts sobre 2 I 0 casos). La clínica fou d'un
quadre d'irritació meníngea, com una meningoencefalitis aguda.
La descripció rnés coneguda és de Théophile Alajouanine I 'any
l9s8  (34 ) .

En aquest cas cal remarcar que el perill s'atribuí a les impureses.
és a dir a la utilització de productes que no eren prou purs. Els
anys 50 no hi havia els nivel ls de control que tenim en l 'actuali tat.

Un altre fet. que cal remarcar, és I'alta lesivitat d'aquest compost
orgánic, quan el propi estany o )dhuc altres compostos orgánics,
tenen un risc molt més petit. Perd recordem, i és un fet ben recent,
la incriminació d'un altre organoestánnic, el TBT o Tributiltin.
present en pintures de vaixells, cortt a responsable de contalninació
ecolósica.
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CAP A L'ÚLTIM TERQ DEL SEGLE XX.

El Dietilestilbestrol. El cáncer tardá.

Un altre medicament que va originar una tragédia, per sort
no tan extensa com podia semblar en algun moment. peró pror"r
greu per a quedar en els annals dels desastres iatrogénics. fbu el
Dietilestilbestrol, abreujadament DESB. Es un estrógen de síntesi
molt potent conegut des del 1938. Entre altres indicacions es va
receptar per a tractar alguns problemes de la gestació durant el
primer tr imestre, des del comenEament de la década dels anys
50 .

Molt més tard, el 1970, Herbst i Scully, de Boston, van publi-
car un treball en que es descrivien set casos d'adenocarcinoma de
vagina en noies adolescents. El f-et era excepcional, per aixó s'hi
van  f i xa r  av ia t ,  i  a  més  en  van  segu i r  a l t res .  La  rece rca
epidemioldgica va permetre relacionar-los amb l'administració, a
les seves nlares, del DESB durant la eestació (35).

L 'a la rma  va  c ré i xe r  pensan t  en  e l s  rn i l e rs  de  dones
embarassades que havien rebut aquest medicament. Es temia una
possible epiddmia, pert) I'ef'ecte carcinogénic es va donar en una
part molt petita de les filles d'aquestes gestacions. Tot i aixó el
nombre va ser quantitativament intportant. El debat va arribar al
senat americá. L'any l9l7 es van atribuir a aquest ef'ecte un total
de 2I3 casos d'adenocarcinoma de vagina i altres 120 de cérvix.
en conjunt 333 lesions tumorals malignes. Després encara en van
aparéixer bastants més (36).

Un motiu sobreaf-egit de preocupació es degué a la utilització
bastant habitual del DESB en l'alimentació del bestiar, per accelerar
el guany de pes. Es detectaren residus a la carn, perd aquest és un
altre camp.

Un risc impensat: I'alumini i una nova via d'administració' El

deteriorament mental.

Aquest és un cas ben il.lustratiu. L alumini és un rnetall molt

abunclant a I'escorqa de la terra. N'hi ha a l'aigua, emprem recipients

d'alumini, s'ha prescrit extensament com a medicament. I té usos

industrials importants. La patologia coneguda era escassa. No es

pot dir que no n'hi hagués, perqué sí que u'hi havia' perÓ no se la

considerava gaire important. Semblava cloncs un elelnent bastant

segur. De tota manera cal assenyalar que una casuística prévia escassa

queda sovint ignorada i molts pensen que no n'hi ha. Aixb ha passat

més d'una vegada i convé recordar que una fbnt d'informació útil

sobre procluctes aparentment desconeguts poderrl trobar-la en el seu

ús anterior en el camp de la toxicologia industrial.

Aixd és el que va passar amb I'alumini i el risc de deteriorament.
L encefalopatia per alumini era coneguda des del treball  de

Mclaughin de 1962 (37). Era un cas aillat en un obrer anglds.

Perd f-eia més de 40 anys que Spofforth ja havia clescrit Lln cas

semblant, en un obrer de 46 anys, amb una encef'alopatia atribuida

a I 'a lumin i  (38) .

El problema apareix de la manera més impensada. Ni tan sols

s'uti l i tza aquí I 'alumini coln a medicament. Perd en el curs de

di i l is is  arnb a igua qt le  no s 'ha desioni rzaf  prou apare ixen

complicacions. Alguns malalts, insuficients renals, sotmesos a

diálisi presenten al cap d'un temps un deterior¿lment important i

progressiu cle les seves facultats mentals. S'ha descrit la deméncia

per alumini. Els treballs inicials nlés coneguts són els d'Alfrey
(39). Després també s'han detectat problemes amb la ¡utr ició

parenteral (40).

A part ir d'aquí h¿r crescut I ' interés pels efectes tÓxics de

I'alumini i s'ha intentat relacionar aquesta demenciació per alumini

amb altres processos de deteriorament. principalment amb la

ma la l t i a  d 'A l zhe imer ,  que  avu i  és  un  tema impor tan t  de

preocupació sanitária i  social (41).
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Cap a l s  ú l t ims  g rans  ep i sod is .  La  ta l i domida .  Les
malformacions.

A comenEaments dels anys 60 es leceptava ámpliament una
substincia que, entre altres indicacions. evitava algunes molésties
de la gestació. Moltes embarassades en diversos paisos prenien un
medicament  que era bastant  segur  segons les ex igéncies de
seguretat de l'época. Si més no és el que se suposava.

Al cap d'algun temps s'observá que hi havia un increment, que
ben aviat fou espectacular, en el nombre de nadons amb una
malformació molt t ípica: la manca de braqos i c¿rmes. i  més
clarament la manca d'extremitats. Només les mans o els peus
estaven units a I 'arrel de I 'extremitat: 1a md.junt al muscle; el peu
jun t  a  I ' engona l .  Es  l a  f ocomé l i a  o  a r i zomé l i a .  L ' es tud i
epidemiolbgic va dur al coneixement de la causa, un medicament
comercialitzat com a "talidomida". Sembla que el nombre d'af-ectats
fou d'uns deu mil.  principalment a l 'Europa central i  el Japó 1-12.¡.

La primera veu d'alarma, si més no amb una certa repercussió,
va ser a Ar¡strdlia, i cal recordar que el treball de Mc Bride. alertant
sobre el risc, va ser rebutjat en primera instáncia per a la seva
publicació. El debat a propdsit de l'actitud de la revista The Lancet
va tenir un cert ressd (43). També cal remarcar la funció prevenriva
que van tenir les decisions encertades per paft de la FDA i així es va
minimitzar el risc als Estats Units. El f-et ha estat Drou recordat (44).

La repercussió social fou enorme, tot i que la gent jove d'ara ja
no ho sápiga. Va tenir més transcendéncia en dos camps concrets.
Un és el de la indústria farmacéutica. Des d'aleshores els prospectes
dels medicaments són sovint "dissuassoris" en el sentit de que
assenyalen tants inconvenients o riscos, que és difícil, impossible,
que el consumidor si ho llegeix pugui dir que no sabia de qué
anava. També. naturalment, un increnlent prou dur de les exigdncies
de proves prévies sobre el risc. Les proves de seguretat que passa
ara un medicament són molt grans.

'))

una altra conseqüéncia portá a un canvi de mentalitat. A partir

d'aquí, i  en bona part pel judici de Liége, amb jurat, s'ha canviat

la mentalitat social respecte a l'avortament. Les malformacions es

van considerar  com una causa suf ic ient  per  a just i f icar  un

avortament, i d'aleshores engi la legislació europe¿I sobre aquest

punt es va modificar imPliament.

Podríem pensar que amb tot aixd la gent, si més no els irnplicats,

farmacblegs i metges entre ells, ja en saben prou del perill de la

talidomida. Pot semblar que és un risc passat, amb interés histÓric,

sociolbgic si es vol, perÓ hi ha més coses (45).

La talidomida s'ha continuat utilitzant i són recents els casos

en qué es considera indicada en el tractament de la lepra i quan no

hi ha prou precaucions, cotll és el cas de dones joves afectades per

la malaltia de Hansen, prenen talidomida i neixen altra vegada

infants amb malfbrmacions. Ara el fel torna a ser conegut i  ja es

publiquen dades sobre casos al Brasi l  (46). També té altres

indicacions, el que fa que en els últilns anys se I'hagi tornat a

considerar un medicament útil en algunes patologies (47)'

Cap el risc conegut i assumit.

Hem comentat uns quants casos, entre els més representatius i

que han tingut més ressÓ. N'hi ha bastants més, molts amb un

coneixement més reduit. PerÓ el tema no estd pas tancat'

Qué en queda avui de tot aixb? No podem pensar que sigui

només un capítol de la histbria. Els protagonistes, els medicatnents,

han anat canviant, perb alguns són lnés tossuts o persistents' Entre

ells els que poden crear addicció. Altres per les seves indicacions.

sovint ngves. perb interessants, com éS el cas de la talidomida avui,

potser també altres, perqué encara es persisteix en els enors. en la

manca de control. així en el cas del dietilenglicol'
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Peró en el seu conjunt els canvis han estat transcendents. S'ha
pres coneixement del r isc i ,  només en el segle XX. s'han comenEat
a prendre mesures sistemátiques per al control, per a evitar més
episodis. També cal que siguem conscients que ara s'ut i l i tzen
moltes substincies anrb un grau d'ef-ectivitat r lés gran, en rnalalts
amb més patologies prdvies, amb menys resisténcia per tant. peró
amb nés seguretat. I  caldri que hi hagi sLrf icients mecanisrnes de
control, per evitar que alguns capítols de la f'armacologia passin a
ser també capítols irnportants de la toxicologia.

CONCLUSñ.

Qud  n 'hem de  t reu re  d 'aques ta  expe r iénc ia ' /  A  ta l l  de
conclusions:

l. Els medicantents són productes dot¿rts de gran activitat que
per sí mateixos poden fer mal. Peró les malalties també en fan. Cal
doncs establir les mesures cle seguretat adequades per a la seva
utilització.

2. Hi ha prou grans episodis de risc per rnedicaments al llarg
de la história per a no negligir la possibi l i tat d'aquest peri l l .

3. Cal pensar en el r isc cle I 'excipient. Alguna vegada s'han
repetit episodis per no tenir en compte aquest f-et, referent a una
mateix¿r substdncia. El cas del dieti lenglicol és prou demostratiu.

4. Cal no oblidar els episodis i no pensar qLle no es repetil.an.
Si es torna a emprar el mateix producte sense prr'caucions pot re-
petir-se el prclblema. El c¿rs de la taliclomida en el tractament de la
lepra és bastant clar.

5. Hem de recordar que hi ha substáncies que creer) una certa
addicció. Els malalts tendeixen a consumir cle manera continuada
un medicament determinat. No és només el cas dels opiacis, ben
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documentat ja en temps antics, sinó t¿imbé el de medicaments
d' introducció rnés moderna. El r isc és part icularment inrportant
en el donrini dels analgésics (recordem I 'exernple de la f-enzrcetina)
i d'alguns psicofhrmacs d'ús habitual avui en grulns nrasses de
poblaci(r.

6. Actualnrent hi ha patologies prou greus en les que els ef-ectes
secundaris, |rdhuc importants, molestos o greLls, són habituals. El
camp més conegut ¿rra és el la quimioterápia antitumolal que té
habitualment efectes negatius constants, que s'accepten per la
gr i lvetat  de la  rna la l l ia  que es t rac la.

7. El f-et del coneixement de la patologia per medicar¡ents ha
tingut conseqüdncies socials importants

a) sensibilifzació de la poblaciír

b) mecanisr-ne de def-ensa de la indústria farmacéutica: ef-ecte
dissuassori dels prospectes.

c) E,stablirnent de mesures de seguretat: protocols. estucl is
previs, qlle garanteixin al rndxirn la innocuTtat, o risc mínim del
medicament.

d) canvis en la mental i tat de la societat f iont a determinats
problemes. Així canvis en les idees sobre I 'avortament i  les seves
conseqüéncies legals, en el cas de f'etus amb malformacions. Fou
molt important en I 'episodi de la tal idomida.

8. L'adopció de mesures que obliguen a I'estudi previ. amb la
figura de l 'assaig clínic, i  el control continuat. tenen com a t inal i tat
garantir la seguretat en l'ús dels medicaments. En aquest sentit
I 'evolució en els últ ims temps ha estat i l -nportant.
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