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Ex c el'le ntí s si m Sr. Pr e side nt
Molt Il'lustres Senyores i Senyors Académics
Senyores i Senyors
Arttics,

Es per a mi un gran honor que aquest¿r Reial Académia cle
F¿rrmdcia de Catalunya rn'hagi elegit com a Académic Numerari.
Vull  agrair a tots els Molt I l ' lustres Acaddnlics l¿r seva confianqa,
que espero no defiaudar. Des d'aquest moment resto a la sev¿r
disposició per tal de mantenir i ,  si aixó fos possible. augmentar el
prest ig i  i  I 'excel ' lénc ia c l 'aquesta i l ' lus t re Inst i tuc ió .  És mol t  pro-
bable qlre en aquesta elecció. més que les meves suposades quali-
tats o mérits. hi hagin inf luTt les relacions personals i  insti tucionals
que he mantingut clur¿rnt molts anys amb els Inrbits académic. as-
sistencial i  industrial de la Farmircia. En part icl l lar, vul l  expressar
el meu reconeixement i afecte als meus proponents, els prof'essors
Jordi Camarasa, Josep Iglesias i  Esther Marín, des d'¿rra els meus
cornpanys a la Secció Sisena, Ciéncies Farnracoldgiqr,res.

Nornés he de lamentar clue aixd es produeixi per venir a ocupar
la medalla del que fbu durant molts anys un contpüny i amic en-
tranyable, el professor Pau SalvI Lacombe (acs). malauradament
traspassat. He de dir immediatament, i ho sé molt de primera niá.
que una de les coses que més van enorgull ir  el Dr. Pau Salvá en la
seva vida professional va ésser la seva pert inenc;a a aqLresta Insti-
tució. Va col ' laborar-hi amb tota la seva i l ' lusió des cle I 'any 1994
com Acaddmic Corresponent i  des de I 'any 1999 com Acaddmic
Numerari,  f ins molt poc abans del seu traspis.



Malgrat que en el seu moment el Prof. Camarasa va f-er aquí
la corresponent necroló-eica. peÍmeteu-l l te que dediclui unes br-eus
paraules al Dr. Pau Salvd. El Dr. Pau Salvd va néixer a Barcelona
I'any 1948 en el si d'una famíl ia de metges idocents. Després de
cursar els estudis secundaris en aquesta ciutat va l l icenciar se en
Mediciria l'any 1972 a Valéncia, on el seu pare era aleshores ca-
tedritic de Farmacologia a la Facultat de Medicina. No puc passar
endavant en aquesta breu ressenya de la trajectória académica i
prof-es.sional del Dr. Pau salvi sense f'er esment cle la poclerosa
influéncia que tingué en ella el seu pare. el Dr. Josep Antoni Sarvá
i Miquel, Molt I l ' lustre Académic i  anterior president d'aquesra
Insti tució. L'afecte i  admiració que tenia en pau per seu pare i
el seu mestratge eren sens ch-rbte comparables, sinó superiors, als
que li prof'essem aquells que, com jo, som i ens sentim deixebles
del Dr. Josep Antoni Salvi. De tornada a Barcelona després de la
l l icenciatura, ih¿rvent f 'et els estudis de cloctor¿rt. va obtenir. i 'any
1977 el títol de doctor per la universitat Autónoma de Barcelona.
amb Prenri Extraordin¿iri. A partir de I'any 1979, en el quar obtin-
gué per oposició la pliiEa de prof-es.sor adjunt numerari de Farma-
cologia ¿i la universitat Autdnoma de Barcelona. el seu currícu-
Ium académic va córrer paral'lel a un nou cumículum prof-essional,
particularnlent centr¿rt en el camp de la farmacolo_uia clínica, que
desenvolupá durant alguns anys al nostre servei de l'Hospital de
sant Pau. L'any 1982 va obtenir el títol cl'especialista en t-arma-
cologia clínica, la qual cosa va faci l i tar que I 'any l9g4 guiinyés
per concurs-oposició la plaEa de nova creació de cap de servei cle
Farmacologia clínica de I'Hospital universitari "Germans Trias i
Pujol". Des del zero absolut, i amb I'ajut d'un reduit grup de col-
laboradors, va aconseguir f'er-ne un servei per tothom reconegut.
La seva trajectdria académica va culminar I'any 1992, data en la
qual va aconseguir per concurs-oposició la plaEa cle catedrátic de
Farmacologia a la universital Autdnoma cle Barcelona. va ocu-
par també c)rrecs de responsabilitat com els d'assessor de comi-
tés institucionals del Departament de Sanitat de la Generalitat de
catalunya i del Ministeri de Sanitat i consum a Madricl i fbu pre-
sident de la "socieclad Española cle Farrnacología Clínica".
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Corn probablement sol passar. I 'elecció d'un tema apropiat
per una dissert¿rció com ¿rquesta ha d'enfl 'ontar-se al di lema de si
ha de tractar-se d'un tema especi¿rl i tzat, que pot cclnvert ir-se en un
discurs més o menys erudit perd desproveit d'un interés general
o f ins i  tot poc entenedor, o un tema més -eeneral i  comprensible.
He consiclerat més adient aquesta segona possibi l i tat i  parlar-vos
d'ética i  investigació clínica arnb medicaments, i  voldria justi f icar
una mica nrés el perqué.

En primer l loc, per I 'actuali tat del tema. Els assaigs clínics,
i em ref-eriré fbnamentalment als que es duen a terme amb me-
dicaments per bé que el que diré pot f'er-se extensible a altres
tipus d' investigació clínica, són un instrument indispensable en
el progrés de la terapdutica. Entre altres aspectes mddics, econó-
rnics i  socials. un factor essencial a considerar en la seva reali tza-
ció són les seves connotacic-rns dtiques. derivades de ia condició
d'experiments reali tzats en I 'home. En segon l loc, pel meu interés
professional en la investigació clínica ¿rmb medicaments. I .  en
tercer lloc. pel fet que des cle fa ara justarnent 25 anys he format
part clel Comité d'Ética d' lnvestigació Clínica, de l 'hospit¿rl on
treballo, I 'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i  del qual he estat
durant molts anys vicepresident executiu i  president. Aquest co-
mité va ésser probablement el primer que va haver-hi a I 'E,stat es-
panyol, poc després d'haver aparegut la primera llei que regulava
a I 'Estat els assaigs clínics amb medicaments, I 'any 1978s7. Des
d'aieshores aquest comité ha informat cie gairebé 2.500 projectes
d'investigació, la gran majori¿r dels quals referits a medicaments.
Mirant enfera, encara recordo amb una certa emoció el primer
protocol que virem avaluar: estava escrit ¿r má en uns papers de
recepta i rne'n faig creus del que es demana actualment. Potser el
terme mig és el millor. Tornarem sobre aixd més endavant. Final-
ment, una últ ima raó per justi f icar aquesta elecció és que malgrat
haver donat moltes conferéncies sobre aquests ternes en els im-
bits més variats i d'haver fbrrnat part de nombrosos comités "ad
Itoc", no havia tingut I'oportunitat de deixar escrita una reflexió
més general.

il



I. EL DIFICTL PART D'UN NOU MEDICAMENT

No hi ha cap dubte de la necessitat de disposar de nous me-
dicaments pel tracterment cle moltes nlalalties que enc¿lra no en
tenen. o per les quals el tractament és insatisfactori en termes
cl 'ef icácia i /o segureti i t .  La l l ista que podríem posar seria intermi-
nable. Tractaments en el seu nloment eficaEos ho han deixat de
ser. com en elcas d' inf-eccions per parisits, bacteris ivirus, iapa-
reixen noves entitats patológiques originades per nous elernents
corn la dieta. l 'esti l  de vida. els factors ambientals. I 'envell irnent
de la població i  nous agents inf 'ecciosos. Perb I 'obtenció de nous
medicaments eficirqos i segurs és un plocés molt dif íci l  en termes
de temps. diners i .  f ins i tot. d'una certa sort. Després cl 'un perí-
ode que hom quali f ica de "Edat d'Or de la Farmacologia" per la
introducció d'un gran nombre de nous nlecl icaments - i  que po-
dem situar entre el f inal de la Segona Guerra Mundial i  f inals dels
anys 60, desprüs del des¿rstre cle la talidomida-, la introducció en
terapéutica cle nous medicaments. en el sentit  cle noves entitats
químiques o nous principis actius, no ha cleixat cle tenir un¿r ten-
déncia decreirent. Com pot veure's en la Figura l ,  el nombre cle
nous medicaments introduits I 'any 1987 al món fbu úe 67, mentre
que I 'any 2004 van ser només 23rri .  rnalgrat els ingents recursos
destinats a l¿r seva obtenció. i no ser-nbl¿r qLle aquesta tencléncia
ha-gi cle variarTr. Les causes d'aquest f'enonren són complexes i no
podem anali tzar-les aquí. Poden tenir- l ' r i ,  peró, un paper important
les exi-edncies de les autoritats regr"rladores per la seva aprovació i
la própia complexitat f isiopatológica de moltes malalt ies.

El panorama és encara més preocupant si considerem el grau
d'innovació que representen aquests noLls principis actius. Con1
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pot veure's a la Taula I,  en el període compr¿s entre els anys 1980
i 200.1, foren comercial i tzats a Espanya 730 nous principis actius.
dels quir ls només 13 (2 %) representaven una innovació excepcio-
nal i  103 (14 %) una innovacit l  intportant. Quinze principis actius
d'aquests dos grups han estat retirats. La resta eren innovacions
moderades o sense innovaciórs. Cal dir que l 'expressi(t "sense

innovació" no qüestiona la uti l i tat terapdutica d'ac¡uests medica-
ments. Per bé que aquests t ipus de classif icacions són discutibles,
la tendéncia subratl la clarament les dif icultats per a la innovació.

Taula I: Grau d'innovació dels nous principis actius comercialitzats a
Espanya entre 1980 i 200¿l's.

Pr inc ip is
actr  us

Innovaci<i
excepciclnal

Innovacici

important

Innovació
rnoderada

Sense
innovació

TOTAL

Rontanen u (2) 90  ( l s ) 221 (38) 212 (4s) 600

Ret i l ' a ts 2 , L ) l 3  ( 1 0 ) 1 R  / ) 7 \ 87 (67) r30

Total 13 (2) 103 (14) 2ss (3s) 359 (4s) 730

( ) = Percentatge

l-+

Una part  molt  considerable, i  cada dia proporcionalment més
gran, en temps, recursos i  burocráci¿r,  en el  desenvolupament de
nous nrecl icaments és l i i  que es dedica a la fase cl ínica, és a dir ,
als assaigs cl ínics per establ i r  la seva ef icdcia i  la sev¿r seguretat.
Aqr"resta fase representa actualment més del 40 Vc de la despesa
total  en el  desenvolupament d'un nou medicamentrr .56 i  la tenddn-
cia és cap al creixement. La pressiri, per diferents raons, sobre
els agents que part ic ipen en aquesta et i tpa és enorme i  per aixd és
tan important salvasualdar els pr incipis ét ics básics apl icabres a
I '  experimentació huntana¡.+8.

rr. euÉ És L'ÉrrcA? euÉ És uN ASSATc ct.ÍNrc?

Aquesta pregunta pot semblar innecessdria. probablement tots
sabem qué és l 'ét ica iqué és un assaig clínic. Crec, peró, que pot
ser adient pef aquesta exposició definir aquests ternres amb una
certa precisió. Segons el "Diccionario de la Real Academia Es-
pañola" ética és "acluella part de l¿r fllosofia que tr¿icta de la mor¿rl
i  les obligacions de I 'home". Si mirem moral, veiem que en diu
"ciéncia que tracta del bé en general i de les accions humanes en
ordre a la seva bondat o malícia". I  si consiclerem deures i obl i-
gacions com a sindnims. aixd probablenrent correspondria a la
deotttolctgia.' "ciéncia o tractat clels deures". per a un no expert
en filosofia o ética, com és el meu cas, aquestes definicions són
poc práctiques per a la presa de decisions en Medicina o Biologia.
Probablement, una definició més apropiada pel nostre objectiu
seria la del Diccionari de la Llengua Catalana (lgS2). L,ética és
"la ciéncia que determina la recti tud i  el sentit  del comportament
humi. segons uns principis normatius dels quals se'n deriven uns
deures i unes obligacions". Els principis normatius són els codis,
les declaracions i la legislació, als quals ens ref-erirem després.

I un as.saig clínit', qué és? El Real Decreto5q que regula actLl-
alment a Espanya els assaigs clínics amb medicaments en fa una

l-5



definició una mic¿r confus¿r. Diu que és .,qualsevol investigaciír
f 'eta en éssers hunt¿rns per deternrinar o confintrar els et 'ectes clí-
nics, l'armacológics i/o altres efectes f'armacoclin¿\mics. i/o detec-
tar les re¿rccions aclverses. i /o d'estr"rdiar I 'absorció. cl ist l ' ibució.
metabolisrne i excreció d'un o varis medicaments en investigació
amb la finalitat de la seva seguret¿rt i/o l¿i seva eficicia". De f'et.
acluesta clefinicici es poclr ia sirnpli f icar així: un assaig clínic és
"un experiment que es f-a en I 'home, en el nostre cas amb medi-
c¿u-nents. i  que ha d'acomplir unes determinades normes étiques i
legals". Per t¿rnt. els aspectes claus són "experiutent", que vol cl ir
que ha de seguir el métode cientítrc experimental. i  "dt ic" que sig-
nif ic¿r que ha d'a.jr-rstar-se a una deternrinada regulaci<irr. Aquests
conceptes no són independents. Així. un assaig que no s'ajusti  al
metocle experiment¿rl.  és a cl ir.  que no es faci amb una metodolo-
gia correcta. mai és étic. Peró, al contrari.  un assaig metodoldgi-
cament correcte no sempre és un assaig éticament acceotable.

Els principis del rnétode científ ic experimental en c¡ualsevol
camp del coueixentent són lren coneguts: a) conéirer prürriament
arnb el m¿\xim rigor els ¿rntecedents de I 'objecte de la recerca,
b) establir.  d'acorcl arnb aixó, una hipr)te-si de rreball ;  c) apl icar
un¿r metodologia apropiada; d) ¿nali tzar les dacles obtingudes. i
contrastar-les amb els resultats previs i  discutir- les i ,  f lnalment,
e)  t reure 'n  unes conclus icr ts .  E l  pr inc ip i  b is ic  d 'un procés ex-
perirnental de quali tat és que si un altre investigador aplica els
mateixos principi s. obtindrá iddntics resLrltats. Peró, m¿rlaurada-
rnent, per la propia n¿rturales¿r de la recerca clínica ¿imb ntedi-
caments, aixd és molt dif íci l ,  per les variables de tota mena i
les l imi tac ions de l 'exper imentac ió en l ' l rome,  en par t icu lar  en
I 'home malalt.  A més, la recerc¿r clínica amb nous meclicaments
presenta altres dif-eréncies que sovint fhn difíci l  encaixar-la amb
I'experirnentaci i i  cl lssic¿. Per una banda, la seva diversitat: des
dels estudis inicials en un nombre l imitat de voluntaris sans sen-
se objectius terapéLrt ics, qLte coneixem anlb el norn de f irse I,  f ins
els grans estudis postcomercial i tzació dits de f irse IV o pragrni-
t ics .  amb nt i lers  i  mi lers  de mala l ts .  I  ent remis.  la  fase I I .  en la
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c¡ual s'estudia per primera vesad¿r el nou medicament en l 'home
rnala l t  i  la  fasc I l l .  la  de ls  estudis  amb e l  nombre més gran pos-
sible cie malalts previs a l 'eventual registre. autorització i  comer-
c ia l i tzac ió.  Ac¡uestes dues ú l t i rnes fases,  i  sobretot  la  fase I I I .  es
caracteritzen. entre c1'altres. per dues coses que les dist irt-teixen
de la  invest igac ió c l lss ica ta l  com I 'hem def in ida a l  pr inc ip i .  Per
una part, que sovint estatt condicionades per url¿t l lorlr l¿tt iva es-
pecíf ica. I 'apl icació cle la qual possibi l i tari \  el registre i  autoritza-
c ió :  la  capaci ta t  d ' in t rodui r -h i  h ipdtes is  or ig ina ls  és l imi tada.  Per
I 'altr¿r. la necessitat cl 'obtenir resultats en Lrns tenninis raclnables
i amb un nombre suficient de part icipants fa gairebé obligatori
que els assai-9s hagin de dur-se a tel 'me de rnanera simult¿\ni¿r en
diferents centres i irdhuc en dif'erents paTsos i. per tant, han de
ser  mul t icéntr ics  i  sov int  mul t inac ionals .  A ixó s ign i f ica qLre són
dissenyats pel propi promotor, en general la indústria farrnacdu-
t ica o les societats científ iques, potser amb un grup redult d' in-
vestigadors. sense clue els investigadors que vulguin af 'egir-s'hi
puguin aportar res. o molt poc. de l¿r seva part. Per aquestes dues
raons. els assai-es clínics amb nous nredicaments en aquestes fa-
ses són. més que una recerca en el sentit  cl¿jssic. urla certa forma
de desenvolupament.

Intervenen en els assaigs clínics5e: el prontotor, que és I ' in-
dividu. empresa. insti tució u organització responsat'r le de I ' inici.
gestió i /o f inanEament d'un assaig clínic. ique a ve-eades delega
en unil  persona física o jurídica per aquestes funcions que s'ano-
mena organització cl ' investigació per contracte (CRO); l ' inye.r-
tigador, que és el nretge o person¿t que exerceix una prof-essió
recone-euda per dur a terme urra investigació per la seva formació
científ ica i  per la seva experiéncia en I 'atenció sanitdria requerida.
ique té la responsabil i tat de dur a terme I 'assaig en un centre -si

dirigeix urr equip se'n diu ínvestigudor ¡trincipal-: el nnttirr¡r,
que és un prof-essional capacitat amb la necessdria competéncia
clínica. elegit pel prornotor, clue s'encarrega del se_euiment direc-
te de [a reali tzació de I 'assaig ide vincle entre el promotor i  I ' in-
vestigador principal quan aquests no són l ir  mateixa persona; el
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. \ r tb.¡ccta o put ' f i ( iputú r lc l 'u.s. : .nig.  que és l ' indivic lu que part ic ipa
en un  assa ig  c l ín ic .  bé  rebent  e l  rnec l i cament  en  inves t igac ió .  bé
col1l  ¿l  contrt t l :  i .  n¿tur '¿r l lncl l t .  ta lnbé en sr in ¿lctors les inst i tuci t l l ls
o (cnÍr(.\'. cls cr¡ntir?.s tl ' it icu. t les uLttt¡t-ilul.s regttlctrlr¡res.

I I I .  I lLS PRINCIPIS ETICS BASICS

Per bé c¡ue poclent trobar rel-eréncies sobre ética i  experimen_
tac i r i  humana ja  en l 'ant igu i ta t  c l iss ica.  en par t icurar  I 'he l . lén ica.
podem considerar que l 'ét ica rnoderna. tal coln s'accepta actu-
¿rlrnent. corneng¿l ¿unb el priurer codi intcrnacional cl 'ét ic¿r en Ia
recerc¿r ¿ulrb éssers hur-nans. el denominat Cocli cle Nurembergs-,.
Aquest cocl i  va ésscr clesenvolupat des cle l9zr7 f ins a 1949 pels
tr ibunals rni l i tars cle Nurenrber_9 durant el . jucl ici dels metses n¿t-
zis c¡uc h¿rvien clut ¿r l .cr¡ne experirnent\ en pres()rrer.s i  persones
cliscapacitades. El propdsit irnrnediat der cocl i  lbu el d'establir un
corr. junt dc principis ¡ lel. jLrdici clels Lrltrat-ues corresos en norr cle
l¿r ci incia per ¿rqLlests metges. No deixa cle ser sor.prenent que en
ac¡uest rnateix país, Alemanyu. s'haguessin desenvolupat abans
del  naz isnre i rnpor tants  in ic ia t ives legars pcr  a la  regulac ic i  c le
I 'expel inrcntac ió hum¿rn¿r.  A ix í .  r 'any r900.  e l  Min is t re  c l 'Af 'ers
Religi,sos. EclucatiLrs i  Médics de prúrssia va promulgar una cl i-
rcctiva que rcconeixia específ icarnent la necessitat cle la protecció
rlc les poblacions vulnerables -rncnors. incornpetents- i  t lonava
consells (procediments) per ¿rssegurar la seva protecció i  garan-
t i r  les resp.nsabi l i ta ts  per  l 'exper iment .  I  I 'any 1931,  c los anys
¿tl 'r¿ns c¡Lre els nazis prenguessin el pclcler, el Ministre cle l ' lnterior.
del Reich clonava en Llna circular una serie cle gr-r ies sobre la te-
rapéutica innovadora i I 'experimentació humana que, per alguns
al¡torsr*. son lrés clares, nrés concretes i  dc més aba.st c¡ue les
rccor.n¿rnacions contingudes en el Codi de Nurernberg i en la De-
claració cl 'Hélsinki (de la qual tractarem ¿r continuació), com per
exc-rnple la ne'cessitat cl 'experinrents previs en ¿rninrals. el consen-
t irnent clesprés de la infbrmacir i  apropiacla, o la irnpermissibi l i tat
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d 'exper i rnents  en  nens  que e ls  pogués supos¿u 'e l  rnés  mín i rn  pe-

r i l l .  A  n rés .  l¿ r  c i rcu la r  e ra  lega lment  v incu lan t .

El Codi de Nurernber-e fbr"r pcculiar en el sentit  de prontulgar-
sc per. iut jar conductes prévies i  algr,rns clels scus principis podien
sup()s¿rr un fre a les necessitats cle l l t  recerca bit l lne dica. Pe r erc-t l-
ple. el prirtrer principi del Cocli  clcia "El conscntirt ten{ volutttrt t ' i
clel subjecte huml és absolutament esscncial". la clual cosa irnpc-
d i l r  t le  l 'e t  e ls  estudis  cn nens i ¡ re t 'soncs lunh t l 'as tot 'ns cos l t i t ius.
i  la possibi l i tat que el conserrt iment tos prL)pot'ci()nat pct '  pures,
tutors o representants legals. Aquest i  altres aspectes fbre n recti-
l icats  I 'any 1964.  quan l 'Associac ió Médica Mundia l  (AMM) va
promulgar la Declaració cl 'Hétsinki. ciuc és el clclcument bitsic al
qual es fa obli-eatdriament ret 'eréncia en la investigaci(r en éssers
humans en tot el món. Aquesta declaraci i i  h¿r estat aclaptada i re-
v isada en successives assernble es dc l 'AMM c ls  ar rys 197 I  .  I  983,
19U9. 199ó. i  la darrera d'Edirnburg l 'any 2000|. Malgrat la seva
prolongada existéncia de més de ,10 any,s i  les múlt iples rnodif l-
c¿rcions clel text origirral, aquest remarcal-r le docuulent de menys
cle 2.000 paraules és encara ob.iccte cl 'un¿r sran coutrovérsia en al-
guns dels seus apartats, com ef-ectivament h¿r ocorregut en la sev¿r
últ ima revisió molt mocli f icada lespecte a les antcriors edicions*.
Per exenrple, en la dist incici clue fa entre investigacit i  terapc\utica
ino terapéutica, la uti l i tzació del placebo. el dret cle l 'accós clel
pacient al mil lor métode profi l i rct ic, diagndstic o terapéutic iden-
t i f icat en l 'estudi una ve-9acla aqLlest s'h: l  ac¿rbat. la ref-ercnciir a
la investigació que conté dades o material humd iclentif lc¿rble. la
superioritat de la Declaració sobre les disposicions étiques, lc-gals
o administ lat ives ntcionals. o la pLrbl icaciír clels resultats de la
recerca. entre d'altres.

Hi ha altres codis o guies que també donen una important jn-

f irrmació sobre l 'ét ica en I 'erperimentació humana com la Gui¿r
del Consell  d'Organitzacions Internacionals de Cidncies M¿di-
c¡ues/Organització Mundial de la Salut (CIOMS/OMS)"',  clue fa
un part icular émfasi en la recerca en palsos del tercer" r l t in, i  la



Guia de Bona Prict ica Clínica de la Conl-eréncia lnternacional
d'H¿¡tronització (ICH)". cluc intent¿ h¿trl l lonitzar els prgcessgs
qrre conclueixen a l 'aprt lvació dels medici l l l lents en les tres grans

irees productores del rnón. la Unici Europea, els Estats Units i  el

Japó.

Els principis enunciats ett les guies, norl l tes i  codis. com suc-

ceeix amb la Declaració d'Hélsinki, st in aparentmelit  senzil ls,
perd de difíci l  interpretació i  apl icació etl  situacions complexes

com passa sovint en l 'experimentació clínica'rr. L'any 1966, dos

anys després de prornulgar-se la Declaraci(r d'Hélsinki, Beecher,
un pionet'cle l 'ét ica i  la investigació clínica modernes, va publicar
dos treballs cl¿\ssics5 t '  en els clt tals descrivi¿t t tna sdrie d'asslt ics
clínics qLre es reali tzaven als Est¿tts Units i  clue podien contravenir
seriosarlent els principis étics. Els casos cle l 'Hospital Juetr de
Malalts Crirnics de Brooklyn. de I 'Escola estatal de Wil lowbrook
i. especialment. I 'Estudi de la Síf i l is de Tuskegee. es van con\ler-
t ir  cn pari,rdigmdtics+3. Malgrat la seva aparentment dbvia tr¿rrls-

-uressi<'r cle principis étics. en acluell  moment l¿i discussió sobre si
eren o no transgressors va ésser extraorcl in)r ia, i  va dul 'ar Inolt
temps. Per aixó, el Congrés dels Estats Units v¿t nortenar un¿I
cornissió. la "National Comission", que I 'any l97ti  va pr-rbl icar un
clocumentTr cabdal enunci¿rnt uns principis étics b¿isics per. com
dei¿r el propi docr-rment. "fbrtt iular. cri t icar i  interpretar regles ct
normes específ iqr-res" cl 'apl icació prirct ica ett la investigació clí-
nica en éssers humans. Aquest document es coneix amb el nom
d'lnfomre Belmont i  els pl incipis dtics bisics són I 'autonomi¿r, la
beneficdncia/no maleflcéncia i  la justícia. Breument:

a) L'autonomia. És el respecte per les persones. com éssers c¿r-
paEos de decidir pel c' l ls nrateixcrs si volen part icipar en un
plo.iecte de recerca, per la qual cosa han de rebre tota la in-
fbrmació apropiada sobre els objectius de la investigació i
donar el seu consenf imcnt infrtrmal. En el cas que els subjec-
tes no siguin autdnoms h¿rurá de demanar-se els c'rnsenlimenl
per substitució als seus representants, peró sempre que sigLri
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possible arnb el  seu ¿rssent i tnent.  L '¿tr-r totron.t i¿t  tarnbé ha c- le
respectar-se mantenint l t t  cou.f i r lenciul i tut  de les seves dades
pet 'sonals.

b) La beneficéncia/no maleficéncia. L¿i beneficéncia vol dir que

s'han de murintiÍ?.ut' els bene.ftr' ls, per exemple. amb estudis
precl ínics suf ic ients.  qLre e ls benef ic is csperats siguin corr lp¿r-

rables a l¿rs mi l lors ¿r l tert t i t t ives cl isponibles i  que es prevegi

l 'e 'ventual t ractament cle rescat.  i  t t t in i t t t i t : .ur els r i ,st 'o.r ,  en la

rnesura que aixó sigui  possible. La no r lalef icdncia té relació

amb la yalidesa científicu de la recerca. és a dir. que es faci

d'acorcl  amb una hipótesi  plausible i  arnb correcci ír  metodo-
ló-vica. qLre impl ica. entre d'al t res coses. una -grandir ia de la
mostra suf ic ient.  Com ja l rern assenvalat,  s i  un assaig nc¡ és
cientí f icament vi l id.  f ins i  tot  s i  els r iscos són mínirns. és ét i -
cament inacceptable.

c) La justíc ia.  Obl iga a tractar tots els éssers humans amb igual
consicleraci ír ,  sense establ i r  cap di f-eréncia entre el ls.  excepte
les que v¿rqin en benef lc i  de tots i  en especial  dels rnenys afh-
vor i ts.  Per tant,  laselecci t¡  t le ls.sub. leclé,.r  que part ic ipin en un
proiecte de recerca cl ínica no ha de ser cl iscr iminatdr ia per cap
raó personal o social .  No han d' incloure's ¡ tobluc' iot ts vul t te-
rable.s,  com minories racials.  reclusos o els económicament
més débi ls,  s inó és que la recerca va dir igida específ icament
a aquest t ipus de persones. Finalment,  ha cle preveure's la l ¡r-
cletnnit:.ut'ir1 per clattt'.;. enc¿lra que el srrbjecte hagi clonat el
consent imen l  per  par t i c ipar .

En resum, d'acord amb aquests principis els aspectes que
s'han de tenir en compte en avaluar un projecte d'assaig clínic
són:

L Planteja I 'assaig una pregunta científ lcarnent vál ida'! (nr¡ tna-
leficéttcin).

2. El seu disseny és I 'adequat per obtenir una resposta clara a [a
hipótesi pl antejada? (n o nrcil efi c é n c ict ).

3. De quinzi m¿lnera es reclutari els sLrbjectes e.rperimentals' l
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Se'ls of'eririr alguna recompt: nsa per participar? (justíciu).

Qué s'expl icar i  als part ic ip¿lnts sobre I 'assai-e' l  Com i  de qui-

na fbrma cs dcmanat '¿i  el  seLr consent iment per part ic ipar? (atr-

Í t ¡nt¡nt iu ) .
En cluines circumstincics podrir  ret i rar-se el  part ic ipant dc

l '  estudi ' l  (  u utotutt t t i r t  ) .
Com s' inclcmnitzar¿\ el  part ic ipant en el  cas que pateixi  un

clany injustificat dur¿rnt l 'assaig'? (jtt.stícitt).

Quins drets tenen I ' invest i -sador.  el  promotor i  el  part ic ipant

cn relació a les dades obt in-eucles i  la seva eventual publ ica-

ció? (uuÍonontitr).

Cap d 'aquests requis i ts  és per  e l l  rnate ix  suf ic ient  ica l  que

tots s'¿rcorrpleixin. tot i  que han d'adaptar-se ¿r les circumstitncies
sanit i l ies, económic¡ues, culturals i  tecnold-qiques del l loc on es

clu a termc I 'assaigr6. No obstant. com s'ha assenyalat|,  en cas de

confl ictc podrien consiclerar-se els principis étics bisics en dos

nivel ls. En el prirner hi hauria la no maleficdncia i  la justíci¿i com

obli-eacions inelr-rdibles o de primu.fLu.ie t.  en el segon, I 'autono-
ni ia i  l¿r beneficéncia.

IV. LA NORMATIVA LEGAL

Els codis. les declaracions, les -9uies o els infbrmes. per bé que

les l leis es basen en el ls, no són legalment vinculants. Per tant,
han cle traduir-se a la legislació. A Espirnya. la primera normativa
le-ual qure regulava els assaigs clínics amb productes f'arrnacdutics
i preparats rneclicin¿rls va ser. com hem dit. un Reial Decret5T de
l 'any l97ti ,  el mateix any de I ' Infbrme Belmont. i  l4 anys després
de la Decl¿rració d'Hélsinki. De fet. es tractava d'un text molt
gcni ' r ic  que havia c le  t lesenvolupar-se mi t j lng l rn t  una normat iva
cornplementir ia. Aquesta no va aparéixer en fbrma d'Ordre mi-
nisteri¿rl5r f ins I 'any 19U2. i  va representar I 'auténtic inici a l 'Estat
de ls assaigs clínics amb rnedicaments d'acord amb uns principis
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e\t ics i  lcgals.  La Llei  dcl  Medicanrent cle 1990++" v¿r don¿rr l loc
a  la  p rornu lgac ió .  I 'any  1993,  d 'un  nou Re ia l  Decrc t j s .  Ac¡ucs t .
per I 'apl icacir i  de l '¿rnomenat Dictamcn Unic cLrropeurr.  ha est¿tt
subst i tul t  pel  v igent Reial  Decret de 200-l ' " .  F- inulnrcnt.  ucub¿r cle
pror-nul-9ar-sc la Llci  de garant ies i  ús racional c lel  rnedican-re-nt i
prodLlctes sanitari s#r'.

V. ELS CONI.'LICTES D'INTERESSOS T ALTRES QÜES-
TIONS

A. Els conflictes d'interessos

La invest i-eació biomédica. i  d ins d'el la la clels rnedicantcnts.
es du a terme en di f-erents ¿irnbits:  els ccntres sanitar is.  les univcr-
si tats.  els centres públ ics de recerca i  la indústr ia f i r rrr¿rcéut ica.
En general .  perd, c le tr) tes i . lc luc\tes ent i tats.  només aquest¿r úl t i rna
tradueix la seva act iv i tat  en productes. Naturalment.  l¿r indústr ia
aprof i ta els coneixements generats en els al tres imbits.  i  en l¿r
recerca c l ínica necessita i  rnpresci  ndi  blement la col '  laboracici  del
sector sanitar i .  En tot cas, en biomedicina el  f inanqament dels pro-
jectes cientí f ics depén. en part .  del  qLre l i  proporcion¿r la indúst l ' ia
fhrmacéut ica i .  de f-et ,  les inst i tucions acaclént iques i  sanit l r ies
rnés product ives són les que tenen Lln patrocini  ntés intportant
per aquesta indústr ia67. Si aquesta col ' laboració es real i tza cle f i r r-
ma apropiada no només no ha de suposar cap irrctrnveuient.  s inr i
que pot ser un exemple del que s'ha def ini t  com ¿r " invest igaci i ' r

t ranslacional",  que és la que trasl lada els descobrirnents de les
ciéncies bi \s iqLres a la cl ínica6r.  D'aquest¿r l ranera s 'acomplir ien
les expectat ives de la societat d 'uns nt i l lors resultats de la recerca
apl icada a la salut.

La recerca cl ínica f inanqada per la indústr ia farmacdut ica so-
vint genera reaccions extremes5r '7r.  Als qui diuen que sempre és
innovadora. se' ls pot argLlmcntar que molts ntedicaments. coln

t i



hem vist abans. st in"ntc-Ír.¡o" (f lrmacs d' ir l l i tació) o aporten molt

poc a la innov¿rció terapéutic¿r. El seu objectitt és ocupar un lloc

en el mercat, la qual cosa. per altra part, és perf'ectament legítim¿l

,Jes del punt cle vista industrial. Als qui, per ¿rltra banda, sostenen

que la recerca clínica patrocinada per la indústria fhrmacéutica té

el pecat original qLle es du a terme per obtenir un benefici econd-

mic. se' ls pot rebatre ¿rrnb la constatació que 11 itntrtensa majoria

clels merticaments c¡ue han servit de veritat per alleLrjar el pati-

ment hutni. mil lorar la nrorbi l i tat de moltes malalt ies i  reduir-rte

la mortal i tat. lran estat desenvolupats per aclt lesta indústria. I  no

solament aixó. si l i t i  que és difíci l  pensar q¡e no hagi d'ésser així

en el futur. Del clue probablement no hi ha dubte. perd, és que,

pels interessos en joc, la recerca clínica patrocinada per la in-

clústria farmacdutica pot generar conflictes. L'Implia literatura al

respecte indica, per una part, l ' interds que té aqr"rest debat i .  per

I 'altra. que és difíci l  trobar-hi una solució satisfactÓria per a tots

els a-9ents.

Qué és, en aquest context. url  confl icte d' interessos'? Es aqute-

l la situació etr la qual el judici d'un prof-essic'rn¿l en relació al seu

interés primari (p. e. la salut dels malalts o la integritat d'una

investigació) tendeix a estar indegudament influit per un interds

secundari (p e. de t ipus económic o personal). Per bé que aquest

últ im sigui necessari o desidable, es produeix un confl icte quan

preval sobre I'interés primariT. Malgrat el debat que pugui haver-

hi sobre com s'han tle regular a priori aquests cottflictes6T hi ha

una coincidéncia general en que la principal mesur¿I per a la seva

prevenció és la  dec larac ió públ ica dels  in teressos ex is te l l ts ' -

B. El promotor i el monitor, I'investigador, el centre i el par-

ticipant

Els confl ictes d' interessos en els assaigs clínics de nous medi-
caments poden afectar en dif-erents aspectes i de dit-erent manera
a to ls  e ls  que h i  parr . ic ipen.

)¿.

El patrocinaclor. la indústria farmacéutica, té la necessitat de
registrar i comerci¿ilitzar els medicaments per recLlperar les inver-
sions reali tzadesr0. i  aixó I 'obl iga a obtenir resultats rdpids (d'aquí
els estudis mult icéntrics i  mult inacionals), que a més han d'estar
d'acord amb el que clemana I'autoritat reguladora. Exerceix, per
tant, una extraordindri i .r pressió sobre els seus agents intermedi-
aris i  aquests ho fan sobre els investigadors clínics. els propis
centres sanitaris i  els comités cl 'dt ica d' investigació clínica.

Els  mot ius de l ' invest igador  per  par t ic ipar  en ¿rquesta act iv i ta t
són diversos: interds per I 'objecte de la recerca. reconeixement de
la seva activitat prof'essional, promoció científica i. eventualment,
beneficis económics o d'altra espécie. Sobre aquest tema torna-
rem després.

Els centres sanitaris. generalment públics, per normativa legal
( i  per lógica) han d'autoritzar que la recerca es faci ¿r les seves
instal ' lacions, per part dels ser-rs propis assalariats, i  signar els
corresponents acolcls econdlnics. La rel¿rció entre aquests cen-
tres amb la reali tz¿rció d'assaigs clínics f inanqats per la indústria
f-armacéutica és c1'una notable complexitat, i, per bé que no es
pot generalitzar, nrolt sovint ambigua. D'una part. les estructures
empresarials i laborals són molt rí-eides. i no penneten introdu-
ir-hi amb f-acilitat activitats diguem-ne excepcionals que poden
ser motiu de distorsions en la seva activitat o, fins i tot, de greu-
ges comparatius. La gestió dels recursos econdmics generats pels
acords contractuals amb els promotors no té un model definit en
totes les institucions, ans ¿rl cc'rntrari, és molt variable. Moltes ins-
titucions tramiten aquests acords económics per mitjá de fundaci-
ons o instituts de recerca propis. no a través de la própia institució
sanitdria, el responsable de la qual és el que le-ealment signa els
contractes. Els honoraris dels investigadors, contemplats per la
llei, poden ser en efectiu en alguns centres (quasi sempre ges-
tionats per les fundacions o instituts, més rarament, pel nostre
coneixement, per la própia institució sanitária) o no ser-ho, i en
aquest cas els recursos ser destinats a diferents finalitats. com ara
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i r l tres projectes de recerca del grup de l ' investigador. pa-qament
t le becaris, ¿rssisténcia a reunions o d'altres. Peró, mal-erat aquests
lrroblemes i ¿r la sensació difusa que es té d'una certa incomoditat
t lels gestors sanit¿rris quan es tracta aquest tema. hi ha també, so-
lrretot en insti tucions d'un cert nivel l .  la percepció que no poden
tleixar de part icipar-hi perqud no hi ha altern¿rt ives, pel prestigi i
l rr publicitat que conrport:r,  i ,  cosa gens menyspreable, pels ingres-
\os que poden suposar per donar suport a la prÓpia investi-eació.

En el centre de I 'dt ica en investig¿rció clínic¿t hi ha el subjecte
t¡ue hi p¿irt icipa. Aquí caldria f 'er una cl ist inció entre la recer-
ta mddica ¿imb f lnal i tats no terapéutiques i el que la Declaració
tl '  Hélsinki en diu la recerca médica combinada amb I 'atenció mé-
tl ica, separació que ha estat i  és enc¿rra molt debatuda. En qualse-
\ 'ol cas. en la ¡rr imera els part icipants són generalment voluntaris
\ans. per bé c¡ue en ocasions són també voluntaris malalts, per
It ls quals la recerca que es du a terme nO aporta cap benefici tera-
l )dut ic .  Rarament  es t racta d 'una par t ic ipac ic i  i i l t ru is ta,  s inó que
t'cben un¿r compensacló econórniclr per l i i  seva palt icipació. qLre
lta cle ser proporcional a les obligacions. dif icultats o r iscos que
la recerca pot representar per a el ls. No cal dir c¡ue tots els prin-
t ipis étics els són també aplicables, i  potser especialment aquí
cal recordar que les consideracions relacionades amb el benestar
t lel subjecte humi han d'estar sempre pel damunt dels interessos
tle la cidncia i  la societat. En la segona. la recerc¿r terapéutica.
la part icipació del malalt suposa sempre un confl icte essencial
tntre la indiviclu¿rl i tzació del seu tractament i I' estanclardització
tlel métode científ ic. El confl icte és encar¿r nrés palds en la reali t-
¿ació clels assaigs clínics amb distr ibirció aleatdria dels rnalalts.
cn els qLrals la selecció de certs ¿rspectes del régim de tractament
tis tret de les mans del metge responsable clel malaltrr', sobretot
t¡uan el régim comparatiu és un placebcl, que eventualment pot
lrencar el principi hipocrirt ic d'of 'erir sempre al malalt el mil lor
lractament possible. S'ha dit que la prdctica de la medicina és
t le  f 'e t  una invest igac ió c l ín ica ique la  rea l i tzac ió d 'un assaig
tl ínic és la formalització d'aquest procés diari,  peró I 'objectiu
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clels assaigs clínics pot ¿rmagar diferél lcies éticament signif ica-
t ives entre l i i  invest igac ió i  I 'a tenc ió médica5r .  Per  exemple.  e ls
propis malalts-part icipants poden tenir la tenddncia a confbndre
la seva part icipació en els assaigs clínics amb I 'atenció médica
personali tz' ldar'r5, malgrat la informació subministrada pel seu
consentiment infbrmat. Es probable que el rnalalt que part icipa
en un assaig clínic terapéutic ho faci, en general. per tal d'obtenir
el mil lor tracti tntent per a el l  i  és possible que rebi una atenció
méclica pref-erent.

C. La publicació dels resultats

Pot ser la publicació dels resultats dels assaigs clínics o, dit
d'una altra m¿rnera, fer- los l l iurement accessibles, un problema
dtic'? Han de coltsiderar-se altament de propietat ("highly pro-
prietary" en tL-rmes anglesos). una opinió ntanif'estada pels pro-
motors que pa-querr els assaigs' l  O són els result¿rts dels assaigs
clínics una infblmacit i  essencial pels malalts i  els seus metges,
una inf irrmació obtinguda d'estucl i¿r nralalts que potser haurien
estat menys desit josos de part icipar-hi si ha_guessin sabut que els
resultats poclien ser tractats com secrets cor"nercials i mai haver-se
publicat'/r ('('.

L'actual Codi de Deontologia del Consell de Col'legis de
Metges de Catalunyar3 diu que "el metge té el deure de difondre
pels mit jans habituals de comunicació científ ic¿r els resultats rel le-
vants de les seves recerques, tant si són positius corn negatius, i ha
d'abstenir-se de part icipar en aquelles investi-tacions en les quals
no hi hagi la garantia que podri publicar els resultats obtinguts
sigui qLrin sigui el seu signe. El metge i el Col ' legi de Metges mal-
daran pel tal que l'interds científic objectiu predomini sobre els
interessos particulars i econdmics dels qui promouen la recerca".

Queda clar, doncs, que pels investigadors hi ha un compromís
deontoldgic de publicar els resultats i de f-et així es reflecteix en
els contractes c'lue signen els promotors (la indúrstria) amb els cen-



[res50. Peró en els assaigs terapdutics multicdntrics, que són, cont

hem clit repeticlarnent, la gran rnajoria. aquest és un fet d'un Valor

relatiu, puix que els investigaclors no solen tenir clades suficients i

signif icatives per f-er 9 no fer per el ls mateixos una publicirció.

per tant, quan ens ref 'erim a la publicació dels resultats dels

assaigs amb ¡iedic¿u"tlents etls referiül gairebé selnpre al promo-

tor. a la indústria. Hi ha un ampli consens en qLlé la publicació

selectivir o insuficientls +r"le 55 70 76 dels resultats dels assaigs clínics

és un fet, com ho és. per altra banda, en el cas d'altres camps de

la recerca; el que succeeix és que en el camp dels assaigs clínics

terapéutics aixd pot distorsionar la presa de decisions clíniques.

No obstant, tant els investigadors com els editors de revistes i .  no

cal cl ir-ho, els promotors són gener¿lment més entttsiastes en pu-

bl icar o bé u¡ gran efecte d'un nou tractament ( lssaigs posit ius;

o I 'equivaldncia de clos tractaments (assaigs de no inferiori tat)

que quan el nou tractament és inf'erior al tract¿rment estind¿lrd

(assaigs negatius). I  encara estan menys interessats en els assaigs

que no són clarament posit ius niclarament negatius. ptr ix que els

assa igs  i nconc lus ius  no  canv ia ran  pe r  e l l s  ma te i xos  l a  p rac t i ca

c l ín ica.

Per evitar aquesta publicació selectiva, el "Comité Interna-

cional cl 'Ecl i tors de Revistes Mécliques" que inclou les rel ' istes

més prestigioses de medicina clínica del món, especialment an-

glosaxones peró també d'altres perisos, h¿r f'et una declaració't'

per la qual s'estableix que aquestes revistes exigiran com a con-

cl ició per considerar la publicació dels resultats d'un assaig que

aquest estigui préviament registrat en un registre públic i ,  per bé

que no defensa cap registre en particular, proposa alguns crite-

r is indispensables: accés gratuit pel públic, adnrinistrat per una

organització sense )rnim de lucre i obert a tots els registradors

prospectius, mecanismes per assesurar la val idesa de les dades

i una dmplia inforrnació sobre les característ iques de I 'asslt ig.

Afegeix, a més, algunes consideracions: a) la definició d'assaig

clínic seria qualsevol projecte de recerca que assignés de manera
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prospectiva sub.jectes humans a grups d' intervenció t) compara-
ció per e stucl iar la relació causa/ef-ecte entre una intervenció i  un
resultat en salut l" lrealth outconte"); b) els estucl is dissenyats per
altres objectius. p. e. per estudiar la farmacocinética o els estu-
dis cle toxicitat i tolerdncia (estudis de fhse I) estarierr exernptes
d'aqr-rest registre; c) per bé que aquesta cleclaració nornés afecta-
r ia  in ic ia lment  a les rev is tes i rnp l icades en aquest  co ln i t¿,  s 'an i -
ma els editors d'altres revistes biomédiques que implernentin po-
lí t iques similars i ;  d) aquesta declaració s'apl icaria a qualsevol
assaigs clínic que comencés el reclutament de rnalalts clesprés cle
I ' l  de jul iol de 200-5; pels assaig clínics que haguessin comenqat
abans d'ac¡uesta dat¿l, el registre hauria cle fer-se abans der l3 cle
setembre de 2005.

El problema és que actualment no hi ha cap base de clacles que
compleixi tots aquests requisitse. Només s'hi acosten una base cle
dades de Ia Bibl ioteca Nacion¿rl cle Meciicina dels Est¿rt unitsrr i
potser una base de dades que gestiona una empresa privada, la
current control led Trials Ltd., en col. laboració amb er Mecrical
Research c.uncil  a la Gr¿rn Bretanyaie. Alguns autors suggerei-
xenrE60 que per resoldre el problenra aquestes bases poclr ien ope-
rar a través dels cornitds d'ética d' investigació clínica.

D. El consentiment informat i la farmacogenética

El consentiment infbrnrat és la peclra angular del respecte ar
principi d'¿rutonornia, no solament en la recerca clínica. sinó t¿rm-
bé en la práctica médica6s. Té dues parts: la prinrera és la volun-
tarietat, és a dir, que el subjecte hi part icipa sense que hi hagi
hagut manipulacions, coercions o pressions inclegudes; i  la se-
gona és que ha de cl isposar de la infbrmació apropiada sobre les
característ iques i els objectius de I 'assaig abans d'obtenir el seu
acord per  par t ic ipar .  Areses aquestes condic i r lns.  e l  par t ic ipant
ha cle don¿rr la sev¿r conformitat per escrit (o ha cle f-er-ho el seu
representant legal o tutor en el cas de menors d'eclat O de perso-
nes cliscapacitades per fer-ho, no entrarern en la cliscussió sobre
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les característ iques específ iques d'aquests casos)' Malgrat que

cles cl'un p¡nt cle vista teóric l¿r forma en qué aclLlesta infbrmlciti

s'ha cle subtllinistrar pot Sen-lblar clara, hi li¿r una gran discussiti

sobre si. ef-ectivament. pot ajudar al sLrbjecte participant a pren-

dre ul-r¿r clecisió. La l i teratura en aqrtest sentit  és extensíssitn¿tre"" '
per exernple, és clar que la infbrmació que ha de rebre cada sub-

jecte hauria cle ser la mínim¿r necessdri¿r i adaptada al seu nivell

cl 'enteniment i  que hauria cl 'explicar perque hl estat seleccionat,

quins són els objectius cle l 'estudi, quins sera¡ els procediments

que s'ut i l i tzar¿ln. quins són els beneficis esperit ts iels r iscos pc-r-

t lncials o incomoditats, les alternatives disponibles. la previsió

per possibles danys i la possibi l i tat de retirar '-se sense que aixd el

pugLri perjucl ic¿rri .65. A més, s'hauria de garantir que el subjecte

corrprengués la infbrmació proporcionada. Erl la practica, pero,

I 'eqgil ibri  entre aquestes exigéncies és molt dif íci l  iaquest és un

tema cabclal en les cl iscl-tssions clels comitds d'ética d' investigacií l

cl ínica. Quina és. per exemple. una i¡fbrmacici mínim¿ completa,

en urr  l lengu¿rtge enlenedor .  e t l  pat ¡ log ies mol t  s¡v ln t  complexcs.

f ins I tot a vegades pels sanitaris ng especial istes, en malalts clue

en la majoria clels assaigs reben una infbrmació per escrit  única

inclependentment cle la seva eclat, fortnació, status sociocultur¿rl

o altres factors clifel'encials'l Com conjugal- ¿lquests eletnents si

cl 'entracla. com hem cl i t  abans, els malalts tenen una tenddncia a

no comprentJre la naturalesa de la investigació clínica i  a confotl-

clre els seus objectius amb els cle l 'atenció lnédic¿r habitual ' l i r '

S'ha cle sacrif icar la intel. l i -sibi l i tat per la globali tat ' /  Tot aixÓ, és

cl¡tr.  cle cap l lanera minimitza la importáncia i l¿r necessitat d'un

consentiment infbrnrat basat en un¿r infbrmació equil ibrada tant

escrita com verbal. I  t inc I 'opinió que aquesta últ ima, la verbal,

juga un paper fbnarnerrtal clintre de la relació tlretge-ntalalt. que

en lnolts aspectes h¿uria de ser la mateixa o molt semblant que

la que ha de preservar I 'autol lomia del malalt en la relació assis-

tenci¿rlr5.

La infbrmació al rnal¿rlt i el seu consentilnent informat tenen

una part ic¡r lar cl i f icr.r l tat per les seves implicacions dticlues, le-sals

l t )

i  socials qu¿rn es tr¿rct¿r d'estudis genét ics:.  Hi ha dues si tuacions
cl íniques cle gran rel levirncia per les quals els determinants ge-

nót ics individuals s(rn clars" ' :  la propensió a pat ir  deterrninades
rnalal t ies i  el  se u curs cl ínic.  i  la var iabi l i tat  entre els malal ts en la
resposta als mecl icaments pelc¡ue fa a l 'ef ic i \c ia i l  la segr,rretat, la
f armacogendtic¿r'*. Pel que f'a a acluest segon aspecte. en els proto-

cols pot incorporar-se I 'obtenció i  I 'an)r l is i  de mostres de mater ial
genét ic.  en general  de sarrg, amb l 'object iu d' ic lent i f icar en el  seu
cas quins f'actors genétics, sobretot metabdlics, podrien explicar
possibles di f 'eréncies individuals o poblacion¿rls en I 'ef ic¿\cia o
en la toxici tat  cJ'un noLr tr¿lctament.  Si  l 'object iu farmacogenét ic
és I 'object iu pr imari  o secundari  de I 'estudi,  aquesta informació
s' incorpclra a la que se sr"rbministr¿r al  mal¿i l t  com un apartat més.
Peró cada dia és més freqüent que I 'estLldi  f -armacogenét ic sigui
un apéndix (subestudi)  que no fbrma part  del  protocol pr incipal i
qLle. per tant.  la seva real i tzaci i i  o no. no resta val idesa als resul-
tats d'acluest protocol.  E,s tracta de conservar les utostres per sien
el futur pot arr ibar a establ i r-se Llna relació entre els resultats de
l 'es tuc l i .  per  exemple  les  var iac ions  en  l 'e f i c lc ia  o  en  la  tox ic i ta t .
en funció de var iacions del metabol isme d'or igen genét ic.  Apart
cle les di f icul tats que planteja I 'expl icació al  malal t  d 'aquests ob-
jcc t ius .  i  que  no  nece: :¿r r ia lnen l  ha  t l ' acccp tar . . ja  que po l  par l i c i -
par igualment,  l 'obtenció i  el  maneig d'aquestes ntostres planteja
nombrosos problemes6r cr)m, només per exemple, els sistelnes de
codif lcació, per presen'ar,  s i  és el  cas, l 'anonimatr ' '  de les l lostres.
sistemes i  l loc de conservació, terminis d'emmagatzematge, con-
trol  d 'accés, procediment cle destrncció i  ani l is i  de les mostres o
la seva cessió a tercers.

E. La nretodologia

D'acord amb el principi de beneficdncia-no nraleficdncia un
assaig clínic metodoldgicament incorrecte és sernpre éticament
inaccepti ible. La gran diversitat i  complexitat dels assaigs clínics
amb rnedicaments pot clonar lloc a problemes ntetodoldgics par-
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t iculars i .  per tant. dif íci ls de resumir. En aquesta presentació ens
ref'erirem a alguns problemes metodolilgics que poden tenir un

interés gelteral.

Objectiu.s. Un aspecte gairebé constitutiu de la recerca amb

medicaments en i 'actuali tat és que els assaigs clínics poden ser

metodoldgicament correctes, perÓ en canvi els beneficis pretesos
poden ser aparentment mínims en relació als tractaments dispo-
nibles o ser simplement assaigs en els quals es pretén que el nou
medicament sigui igual o no inf-erior al millor disponible, el que

és coneix com assaigs d'equivalénci¿t o no inferiori tat.

En ambdós casos es poden plantejar problemes metodold-
gics, i  per tant dtics, importants. El que els beneficis pretesos
siguin mínims és molt freqüent quan es proposa l 'ús t le combi-
nacions de fárnracs en rnalalt ies oncológiques i en la sici¿i. i  en ¿i l-
guns casos el benefici aconseguit per la suma de petites mil lores
pot arribar a ser significatiu en termes de morbilitat i mortalitat.
Nogensrnenys. perd. considerats individualment solen suscitar
molts interrogants, ja que és difíci l  saber si f inalment contribu-
iran a un benefici signif icatiu. E,ls assaigs d'equivaléncia o no
inf-erioritat són molt tieqi"ients quan s'estudien f-ármacs corres-
ponents a séries homdlogues (estatines, antidepressius, antihi-
pertensius. etc.). en pi irt icular per determinar la seva eficácia.
Aquests assaigs poden plantejar dos t ipus de problentes. Per una
banda, des del punt de vista estadístic pot ser difíci l  precisar dins
de quins marses un medicament és igual o no inferior a un alt le
(un 2 c/a'l, un 5 o/o'! un l0 7o'l) per un mateix benefici del malalt'r.
És possible que aquestes diferdncies t inguin un valor clínic en
sentit  posit iu o negatiu? Per altra banda, la hipdtesi és que el
malalt no tindrá cap benefici per la seva participació en tractar-se
cl 'un desenvolupament industri¿rl (exce-pte que potser estard més
ben atés al participar en un assaig), per la qual cosa h¿iur) de ser-
ne adequadament infbrmat. No cal dir que els estudis d'equiva-
lénci¿r o no inf 'eriori tat poden considerar-se senrpre justi f icats si
es tracta de I 'elecció d'una via d'administració més convenient o
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una nov¿t pauta de tr¿rct¿rment. o en els estudis anontenats prc)pi-
an ren l  d ' equ i r  l l énc ia .

Lu mr¡stru i la poblaciri. La mostr¿l és ult¿r lr¿rcció de la po-
b lac ió a la  qual  es vo l  ext rapolar  e ls  resul ta ts  de I 'assaig.  per
tant, ha de ser una representació el rnés f idel possibre c|aquesta
població i  el nombre de part icipants ("grand)ria cle la mostra")
ha de ser suficient per treure conclusions válicles cle Iestucti .  En
rnolts grans estudis, la grandir ia de la mostra sol estar ben fona-
mentada per trobar dif 'eréncies. no tant així en els estucl is inicials
o en els cle "prova cle concepte", cosa per altra bancla a ve-elacles
justi f icada. L'elecció de la mostra tendeix a ser molt selecriva
(excepte en els assaigs pragmirt ics, generalment postcomercia-
l i tzac id o de fase IV) .  amb cr i ter is  d ' inc lus ic í  iexcrus ió molr  es-
tr ictes. amb la preséncia d'altres malalt ies concomitants. cl 'altres
tractaments, I 'edat, etc.. per tal que la mostra sigui homogénia.
Aixó pot f 'aci l i tar el trobar dif 'eréncies entre els tractaments si
n'hi ha ("val idesa interna") perd pot cl i f icultar l 'extrapolació al
conjunt  de la  poblac ió ( "1,¿ l ¡¿esa externa") .  pe.  erenr¡ r le .  en un
estudir de 25-5 protocols d'assaigs sotmesos a aprovació d'un
comité d'ét ica del Regne Unit. es va comprov¿tr que en l-55 es_
tava jLrsti f icada la inclusió de rnalalts vel ls, peró en 8-5 hi havia
una restr icció inapropiada i innecessária d'aquests mal¿rlts. amb
la justi f icació qr"re els rnalalts havien cle ser "totarment cornpe-
tents". "f iables" o "sense déflcits cognit ius". És pctssible que
després aquests malalts siguin tr¿rctats arnb medicaments estucl i-
ats en altres srups cl 'edat.

Plucebo's, com¡taruclors i dr¡sis. En aquest¿i discussió ens [e-
f-erim a placebo conr una nredicaci<'r inerta o sense ¿rctivitar es-
pecíf ica que s'ut i l i tza en la técnica de cegament cloble (o altres
cegaments) per reduir el biaix en les mostres de població o en lc-s
respostes al tr¿rctament. La seva uti l i tzació ha de ser en principi
excepcional. La Declar¿rció d'Hélsinki estableix que, en un assaig
clínic. un nolr tractament ha cle compar¿rr-se amb el millor clispo-
nible ("estindard d'or"), i  només ha de considerar-se ra uti l i tzació



i  no sanitari.  i  membres no sanitaris al iens a la prdpia insti tució.

A Catalunl,a. la Generali tat té atr ibLrlda I 'acreditaciór" cl 'acluests

comités. Un colnité ha de tenir conl a mínim 7 membres: tres

rnetges o ¡tetgesses, un clels c¡uals ha de ser un farmacÓleg clírt ic,

un fantr¿rcüutic/a d' hospital. un fannac¿utic/a d' atenció primaria,

un diplontat/da en inf-ermeria, tttl membre de 1a unit¿rt d'atenciíl

a I 'usuari.  un jurista i  una altra persona al iena a les professions

sanitáries. una d'el les no vinculada a la insti tució, un membre del

comité d'ét ica assistencial i  un membre de la Comissió d'[nvesti-
gació sin'hi hagués. ConstituTts airí.  els comitds tenen av¿rnt¿ttges

en rel¿rció a les -earanties que s'han cl'of-erir al subjecte participant.

peró tarlbé alguns inconvenients. com veurem després.

Malgrat el paper clau en la protecció dels subjectes que tenen

els comités. aquests estan sotmesos a una pressió creixent, amb

clrregues cle treball  excessives i rnit ians inadequats. Aquesta és

una fi"ase cl'un informe oficial als Estats Unitsn*. perd crec que

és perfectattrent aplicable a casa nostra. Quins són els principals
problernes i reptes cl l le te nen plantejats ¿lqltests comités. en part i-

cular els cle les grans insti tr- lcions sanit ir ies' l ' r

En prirner l loc, I ' increment del nombre d'assaigs que han
d'avaluar. Com hem dit al principi, hi ha un encreuament entre
el descens clel nombre de nous ntedicaments introduTts i I'aug-
ment extraorcl inari en la despesa en investigació clínica. En la
Figura 2 es pot veure el nombre cl 'assit igs infbrmats pel Comité
cle l 'Hospital de la Santa Crer"r iSant Pau des de la seva creació
fins l '¿rctu¿rl i tat. Aquest augnrettt és paral ' lel al d'altres comités
d'aquest i  altres paTsos. Per bé que els comités estan legalment
constituits i  acreditats només per avaluar els assaigs clínics amb
medic¿rments i  productes sanitaris. en no haver-n'hi d'altres, han
d'informar de molts altres projectes de recerca, p. e. els clue es
presenten per sol ' l ici tar subvencions a les agéncies f inanqaclores
públ iques ipr i l 'ades.  que poden ser  ass i t igs c l ín ics o no.  ique
podlan o no f inanqar-se, i  per t¿rrt real i tzar-se. Fent aquí un incís,
és lamentable que aquestes agéncies no dediquin més recursos a
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assaigs clínics amb medicaments. en pzrrt icnlar als -erans estudis
pragmitics o uc¡uells que la iniciat iva inclustr ial no pot f 'er o no fa.
A més d'aquest problema quantitat i lr .  n'hi ha un altre. no nteuys
inrportant. de quali tat iu. En ef 'ecte. els protocols són cacla cl ia més
complexos sobretot en alguns cantps cle la terapéutica i  en la re-
cerca genütica i  biotecnoldgica. Aquesta combinació de quantitat
i  complexitat du a un escenari f-áci l  d' imaginar: un comité, posem,
de 13 membres (alguns en tenen molts més). amb la composició
que hem esmentat. ha de revisar l-5 o 20 protocols de qualsevol
área de la medicina o de les ciéncies cle la conducta, i  disposa de
3-4 hores per f-er-ho. Aixd vol dir c¡r.re pclt dedicar l0-20 minuts a
cadasculr d'el ls, i  no comptent altres apartats que ha cle considerar
(aclarirnents sol ' l ici tats en reunic'rns anteriors. modif icacions de
protocols ja aprovats, beques i ajuts, etc.). Als Estats Units s'ha
calculat que el temps dedicat, com a mit jana, en la revisió inicial
d'un protocol era de 2l minuts en e[ cas de comitds amb un baix
volum d 'act iv i ta t .  ide ¡3 rn inuts !  en e ls  d 'un a l t  vo lumrr .
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Frcunr 2:  Assaigs c l ín ics in fbrmats.  Comité d 'Assaigs Cl ín ics (1980-1988).
Comité d 'Ét ica c l ' lnvest igació Cl in ica (  1989-1004).  Hospi ta l  de la  Sanra Creu
i Sant Pau.

En segon l loc, I 'estr icte complintent de les norrnes cle bona
prdctica clínica i  de la variada i canviant legislació autonómica,
estatal, europea i internacional, i la dificultat de dur-ho a la prác-
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t ic¿t. Per posar nclmés un exemple, la introducció de l ' i lnomenat
I) ictameu Únicr ' .  qLle suposa un nou sistelna de funcionamellt
clels comitds pel que fa als assaigs rnult icéntrics ( la majoria, re-
cordem-ho), a Espainya irnpl ica un determinat termini (60 dies)
per emetre un clictamen des del moment de la presentació per part

cl 'un comité. attomenat de ref 'eréncia. sincrotr i tzat mit janqant Lln
programa infbrmátic per Internet amb els dels altres centres parti-

cipants. que es diuen cornités implicats. Aquest nou procediment
no té res ¿l veure amb la protecció dels subjectes part icipants, sinó
només tracta cl 'accelerar els terminis cl 'aprovació dels zrssaigs
r¡ult icéntrics'7. cosa en principi plausiblel, peró, per I 'experién-
cia disponibler" no és segur que de moment s'hagi aconseguit. El
que sí ha suposat pels comités és entrar en un sistema molt rígid
(nombre de reunions, terminis de decisir i .  connexions. harmonit-
zació de criteris. inciddncies, etc.) qLre han f 'et la sev¿r tasca molt
f'eixuga. Un eclitorial de The Lancet} feia la següent reffexió. amb
la qual estem d'acord: "El sistema de comités d'dtica es va posar
en marxa quan els grans assaigs mult icéntrics eren infreqüents.
Amb l 'augrnent r ipiclament creixent clel nombre d'aquests as-
saigs, els conrités estan essent inunclats amb revisions de proto-
cols i infbrmes de re¿rccions adverses qLle no poden avaluar per
nranca de dades complementdries per a I 'avaluació del r isc. El
que succeeix és clue els que h¿in de f 'er complir la l lei i  els comités
cl 'ét ica estan més preocupats arnb l 'adheréncia a les especif ica-
cions de procediments de regulacions passades de moda que no
ajuden a garantir la seguretat dels participants en els assaigs dels
ternps actuals".

E,n tercer l loc, la gestió administrativa i  I 'arxiu de la docu-
mentació. Els cornités mouen una extraordinária quantitat de
paperl+0. Quan es presenta un protocol d'assaig clínic, els do-
cLu-nents necess¿rris són: un¿r carta de presentació. r,rn tbrmulari
de sol ' l ici tud. el protocol de I 'assaig i  un resum, el quadern de
recollida de dades. el dossier d'informació del f)rmac ("manual
de l ' investigador"), el ful l  d' informació al pacient i  el consenti-
ment infbrmat, el pressupost econdmic, el vist- i-plau del cap del

l l (

servei corresponent. l :r  cópia clel clocutne nt cle la idoneitat cle I ' in-
ve sl igackrr i  cle les inst¿rl ' lacions. el compl'olnís cle l ' inl 'esti-eador
i col ' laboradors. la pdlissa d'assegurances. i  les d¿rdes f iscerls per
la tramitació de la factura cle taxes. El nombre de cÓpies de pro-
tocols i  d'altres documcnts que se sol ' l ici ta c<s v¿lr i¿rble entre dif 'e-
rents cor-nites. poden sel 'clues o moltes. en funció cie si s'envien
tots a cada un ciels seus menrbres o per altres raons. Els cornités
leben, codif iquen i transmeten milers cle documents, qLle a més
han cl 'arxivar i  guardar tot el temps que m¿lrca la l lei.  Per f 'er tot
aixc\ sol ' int manc¿l un¿r estructura de personal i  espai suficient. Per
exernple. s'ha comprovat que en un assai-u en el qual hi part icipa-
ven -51 centres es necessitaven 25.000 ful ls de paper.62 hores de
fotocópia, iuna rnit jana de 3.3 hores de l ' investi-eador per cadir
centre+1'. Les dif'eréncies de reclueriments entre dif-erents cornités
c'lel mateix país i de dif-erents paisos ¡roclen ser molt notables:r7.
En la rneva opinió, els assaigs clínics ¿unb medic¿trrents est¿rn
sotmesos a una re-gulació i  burocr¿rt i tzació ercessives, i  la conse-
qüéncia és un sistetna molt poc i\gi l  que f ir l¿t recerca clínica amb
meclicatnents molt onel 'osa i que fa qr-re pels gnrps inclc'penclents
de la indústria esdevingui gairebé impossit 'r le .

fr inalrnent. la rnotiv¿rció i  preparació dels seus membres i el
recolz¿tntent insti tucional. Els menrbres dels crlmités s(rn. per cle-
f in ic ' ió .  personc\  r ¡ue vo lunl i r iarnent  pur t ic ipen cn aqucsla act i -
vitat, c¿rda dia nrés exigent et) termes de cl i f icultat i  temps, que
generalment han cle sostreure cle les seves obligacions habituals.
No és clar que en nrolts casos la insti tuci(r en la qual treballen,
que de fet els proposa, contempli que la seva dedic¿rció a les ac-
t ivitats del comitd ha de suposar un retal l  d'altres activitats, p.
e. assistencials. En la prirct ica se' ls demana una activitat suple-
mentir ia més. Si a aixó s'af 'egeix que han d'opinar, com hem dit
abans, sobre protocols cacla dia més complexos fins i tot a vega-
des pels propis especial istes i  pels altres sanitaris, i  no cal dir pels
menrbres no sanitaris. és clar que ser membre d'un comitü d'ét ica
suposa una important motivacici. Per altra b¿rnda. per bé que els
membres dels comités solen ser persones molt capacitades en els



seus imbits prot-essionals. l i i  ha alguns coneixements i  habil i tats
per lzr seva actuacici en el colnrté ql le no serlpre es tenen. alntenys
en un principi. És cert c¡ue amb la part icipació continu¿rda en les
tasques del comité es van adquir int, peró tarnbé ho és que seria
desitjiible que poguessin tenir una formació específica per poder
clesenvolupar millor la seva tasca. Afbrtunadament, hi ha dife-
rents cursos i seminaris que of-ereixen aquesta possibi l i tat. com
els c¡ue imparteix resularment a c¿lsa nostra l ' lnsti tLrt d'Estudis
de la SalLrt. EI recolzurnent insti tucional és necessari,  com hem
dit, per als membres dels comitds. perd també ho és pel conjunt
de la seva activitat. En parlar dels confl ictes d' interessos hem dit
que els centres, les insti tucions, tenen sovint una posició ambi-
gua soble els assaigs clínics i  tot el que els envolta, els comités
cl 'ét ica inclosos. És clar que aclquireixen legalment el compromís
de dotar-los adequadament (personal técnic i de suport adminis-
tratiu, nri t jans, espai), perd la seva plasmació prict ica no ho és
tant. A vegades consideren els assaigs clínics i  els comités com
a elements separats de l '¿)mbit própiament assistencial, i  que han
de considerar-se nonrés com activitats cle recerca. clblidant que es
tract¿r cle malalts, de r-netges, de protocols, de proves i de prelaci-
ons en la gestió clínica.

VII. CONCLUSIO

El progrés de la terapéutica amb medicaments és un procés
difícil en termes quantitatius i, sobretot, qualitatius, malgrat les
enormes inversions que s'hi dediquen en temps, personal i  diners.
En aqr-rest procés. la investigació clínic¿r oclrpa actualment un lloc
fbnarnental i, alhora, és molt difícil per raons étiques, rnetodoló-
giques i administratives. L' implia normativa existent, en forma
de codis, declaracions guies i  disposicions legals, no evita que
sovint puguin plantejar-se confl ictes d' interessos entre els agents
que hi intervenen, que poclen inf luir en la quali tat de la recerca
i en l¿r protecció dels drets i la seguretat dels subjectes partici-
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pants. Per tant, la transparéncia del procediment i  el coneixement
d'acluests interessos en joc han de sel '-ne elements essencials. Els
conrités d'étic¿r d' investigació clínica són una pedra angular per
¿lssegurar els estiridards exigibles en la recerca clínica amb me-
dicaments. Aquests organismes, perd, corren el perill de no dur a
terme de fbrma adequada les seves funcions atds el gran nombre
d'assaig clínics que han d'avaluar, l¿r seva creixent complexitat,
I 'extensíssima clocumentació addicional qLle aqllesta activitat
genera, I 'acomplirnent de la bona prict ica clínica. i  els terminis
establerts per la seva presa de decisions. L'dbvia necessitat de
nous medicaments per malalties que encara no tenen tractament
o en les que aquest és insatisfactori s'enfronta actualment, segons
el meu criteri, a una despesa desproporcionada i probablement
injustificada, clLle repercuteix en la possibilitat de poder-ne dispo-
sar, i en el seu cost una vegada es comercialitzen. La fase clínica
d'aquesta recerca és un exemple clar que caldria agilitar la seva
execució, preservant tots els principis dtics, metodoldgics i  legals,
peró evitant l 'excessiva cirrega administrativa no estr ictament
nccessaria per aqLlesl objectiu.
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DISCURS DE CONTESTACIO

De l 'Acaddmic Numerari

Molt Il'ltre. Sr. Dr. Jordi Camarasa i García



Exc el'lentíssim Senyor President,
Exc el'lentíssíms i ll'l ustrís sim s S e ny ors,
Molt ll'lustres Senyores i Senyors Académics
Senyores i Senyors,

Cclntestar. per encirrec de la Junta de Govern d'aquesta Reial
Académia, el discurs d'ingrés d'un nou Acaddmic Numerari és
un deure i un honor. Deure, perqud així ho disposen els Estatuts
i. honor, perqué sempre és difícil per a la Junta de Govern el f-et
d'encarregar-ho a un o altre Académic.

En aquest cas, contestar el discurs d' ingrés del Dr. Jané ha
estat un deure. un honor i .  el que és mc's important per a mi. re-
presenta una gran satisfacció atds el perfil humá i professional del
nou Académic. que fa que si-eui del tot benvingut a la Secció Sise-
na de Cidncies Farmacológiques que t inc I 'honor de presidir.

Aquesta Secció acull  els professionals que. com el Dr. Jané.
han destacat en el camp de la farmacologia en un sentit ampli.
Tal com ja ha expressat en el seu discurs el Dr. Jané, tota nova
incorporació a I 'Académia és motiu de joia i  d'esperanga en un
futur d'estreta col'laboració del nou Académic en el si de la cor-
poració. És. per tant, url acte d'alegria continguda i, tal com tam-
bé ha f-et esment el Dr. Jané, en aquest cas en concret de record
inesborrable del seu predecessor en la Secció, el Dr. Pau Salvá.
Amic en majúscules i col'laborador entranyable com a Secretari
de la Secció va representar d'una manera molt eficaq el món de la
farmacologia clínica en la Secció. Sens dubte, el Dr. Jané en seri
un digne successor.
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Abans c l ' inc id i 'en a lguns cont i l lg l r ts  c ler  ma-rní f ic  cr iscurs c¡ue
ens acaba cle prrnurrciar el Dr. Frarcesc Jané pass, a f 'er una petr_
ta glossa cle la sc'a trdectdria tant ' i tal c'rn prof 'essional.

EI  Dr ' .  . lané v¿r  néixe.  a  Granoi lers  er  rc)3g.  Se.n c lec iuc- i r
i rn ' rec l ia t¿rrnent  que la  seva in fhnres¿r  i  ac lo lescdncia es van cres-
cr rvo lupar  en er  rnarc d 'uns anys r 'o l t  c r i f íc i ts  per  que fa  ar  cJ ia
a d ia.

El  195ó in ic ia  ers  seus estuc l is  a  ra Facul ta t  c le  Mecr ic ina t le  ra
nost.a t jniversitat on ripidament es 'eu atret per la f i-eura del prof.
García-Valdecasas i er seu reclurt eqr-rip cre trebail criaresh.res en
cl Departament de Farmacologia. ingressant-hi corn arumne in-
tern l 'an1' 1960. En acab¿rr ra seva i l ice'ciatura er r963. comenEa
els seus estudis de croctorat a la r eg.cra que obté er tí tor cle far.rr¿r_
cdleg pr.f-essionar per I 'Escora pror-essi.nar cre Fa'nacorogia de
l¿r Universitat de Barcelona.

L' 'n-v 1970 obté er srau cre Docr.r en Mecrici ' .  i  cir-ur.gia
¿,nb la c¡uali f icacici cle "Excel. lenf. ( ' t tr t  l t tucle.. i  el premi Extraor,_
dinari de Doctorat crer rc'spectiu curs acaclémic. La scv¿r vicla aca-
dd'rica comenEa Iany r964 co¡n a prof'essor Ajucrant cre crasses
Prict iques i el r966 co'a prof-essor cle IEscora prof 'essionar cre
Farrnacologia.  f rns que 'an1 '  l97 l  .b té per  oposic i t i  ra  p laqa cre
Prof-ess.r Adjunt cle Far¡nacorogia cre ra universitat cre Barcerona.
o' l  c.menqa a imparti 'classes de doclorat de .,terapéutica 

aprica_
cla " i  de "farmacoro-eia clínica", imbits en aqueils rnoments der
tot ¿lbsents en ers estucris regrats de Merricina i prenrclr ició cte lasev¿t t¿rsc¿l prof-essional futura.

l 'any 1973 quan, ranlbé per oposició, obté la plaqa de pro_
l 'essor Agregat de Farmacorogia de ra universitat de Múrcia. ,n atnés seri Director crer Departament cre Farrnacorogia i  rerapdutica
i Secretari cle la Facurtat cle Mecricina cl 'aqueila Uriversitat. Bseu retorn a catarunya es procrueix a ¡ 'rart ir d'un concurs cle tras-l la t  a  la  Univers i ta t  Aut t )noma de Barcc lona.  I .anv 1976.
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Al ptlc temps, és l tnomenat Director del Departal-I lent i  Cap

cle la Unitat cle F¿lrnracologia Clínica cle I 'Hospital cle [a Santa

Creu i Sant Pau cle Barcelona on ronlan f ins al moment present'

Entc l tsa( | t lestsanys '¿Ipar tc le laser '¿t tascaac¿ldél l - t ica.desenvo-
Luput. ir.o,t u Catedrirt ic cles cle I 'any lc)84' i  assistetrcial sanit i-

. i " , hnes ta tP res i r j c ' n t c le laSoc ie ta tC¿r ta lanac leFarmaco log i i r
c l e l .Acac lbm iac leC iénc iesMéd iquesdeCa ta lunya iBa lea rs .
Vocal i  més tarcl Presiclent cle la Comisión Nacional de la E's-

pecial i t lacl cle Farnracología Clínic¿t'  tnembre de la Cornisiírn de

Lxpertos cle los programas Selectivr-rs. cle Re\' isir i l t  cle Medicir-

mentos, expert cle l 'Ágéncia Europea clel Meclicirment' etc' Vull

t'er particular esment fiel que clesprés tinclrá cle relleváncia en el

seu cl iscurs que en l 'actuali tat és President del Comitd cl 'Ética

cl ' Investigacici Clínica c' le I 'Hospital cle la Santa Creu i Sant Pau'

a t - l r ésc l eD i rec to r c l e lSe rve i c l eFa rmaco log iaC l í n i caen l . es -
mentat hosPital.

Qttan l i  vaig cletn¿rnar al Dr' Jané que m'enviés el.seu cur-

rícr-r lurnr per pocler t 'er acluest cl iscurs cle contestació' ja etn \ '¿t

avisar que eren lnés cle 60 pagines (arnb uti  excés de modéstia

va afegir-hi que relativament l larg' que no volia dir necessal ' i-

ament bo). Ara puc i l i r  que en aquest cas és l larg i  bo' Nornés

com ¿I resum, arrenyalai que ha ctir igit  19 tesis doctorals i  ha

publicat l t lés cle 30ó art icies en revistes especial i tzades' Aixd

vol cl ir  que amb el seu bagatge pocs camps i aspectes de- la far-

macologia l i  són al iens ¡a que cl 'entre aquests 300 treballs n'hi

ha tan tc le fa rmaco lc lg i i r bds i cacomdec l ín i ca i rev i s ionsen te -
rapdutica. Aquest currículum tan prolíf lc es complementa amb

un incomptable. en el seutit  més estr icte cle la paraula' nombre

de ponéncies en congressos, taules roclones i cursos' A més' és

membreclediversessocietatsc ient í f iquesiAcadémicCorrespo-
nent cle les Reials Acaclémies de Medi-cina de Barcelona' Múrcia

iVa l l ado l i d '

En comentar el seu discurs d'ingrés' la primera reflexió a f'er

és la següent: necessitem nous meclicaments' Per varies raons' tal
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com diu el Dr. Jané, pel tractament de noves malalties o per lesque er tractament é-s insatisfirctori i jo hi af-egiria, a més, pe. rebai_
xar ra despesa sanitiria atenent sobretot a ter)pies costoses (cas,
per exempre. ders interferons en Iescrerosi rnúrtipre; o fins i totper m¿rntenir lrocs de trebail en la indústria farmacdutica. partint
cl'aquestes premisses en derivem la necessitat clels assai-es clínics.

Del discurs der Dr. Jané vorcrria crestacar-ne clos aspectes pera lni fonamentals: els principis étics bdsics i  els confl ictes cl, inte-
TCSSOS.

Les esgarrifbses atrocitats dutes a terme per Dr. Mengere en ersanys 1943 i 1944 en ers presoners jueus ders camps ci 'A-uschwitz-
Birkenau i Dachau en ers .on"gut.. experiments cle caror-fiecr i enbessons, varen servir perqud 

"l 
D+l es pubric¡ués er codi cre Nu-remberg.  ver i tabre pr imera pedra per  que fa  a r .e t ica en ra inves_tigació biomdclica. Margrat que ra re-eisració vagi per una bancra.malaur¿rdament hem cl'admetre qu" tu realitat, tal com diu er Dr.Jané en el seu ciiscurs. pot anar per una altra.

Pensem que mentre que I'any 1964 jaes prornulga la Declara_ció d 'Héls ink i .  ars  Esrars Uni ts  es segueixen duent  , r " r r .  assaigssense tenir en compte el mí'im requisit dtic. En el propi discurs,el Dr' Jané fa esment cre I'anomenat experiment de Tuskegee.Aquest estudi, fet en una població negra incligent, va durar 40any's, des de 1932 fins a 1972. Ders 392 pacients af'ectats de sífiris,en van morir 295. Tan sors se'rs va clonar pracebo tot i que des cie1942 es disposava cre penicir 'r ina i  se sabia que ..u .f i .og enfiontdel Treponema.En aquest estudi es van conculcar tots i cadascundels principis étics en la recerca bioméclica:

El de beneficéncia, en tant que no es v¿r buscar el bé més granpel pacient.

EI d'autonomia' j .  que no es v¡-i  obtenir er seu lr iure consenti-ment a partir d'una informació adequacla.

5 '

El de justícia. doncs no hi va haver una selecció equitativa

clels part icipants i  es va uti l i tzar una població vulnerable, coln

eren els negres indigents, oferint- los a més certs avant¿ttges eco-

ndntics cont a midi cle coaccit i  (en concret 50 $ grr\cies ¿ls quals

es podrien comprar un taüt per ser enterrats)'

El cle no maleficéncia, el cle més categoria moral des de l'épo-

ca hipocrlt ica, clc'¡ncs no es va administrar un tractament indicat,

arribant a poder considerar-se honiicidi per omissió'

Doncs bé, aquest estudi que va donar l loc a l ' infbrme Bel-

mont tampoc va frenar la mala praxi en els assaigs clínics. En els

mateixos Estats Units es van seguir f'ent assaigs anbmals cottr,

per exemple, I' anomenat "Manhattan Project plutonium-injection

experiments and related experimentation". La firlalitat: preveure

els ef-ectes cle les radi¿rcions en els treballadors de les f)rbriques

cl 'armament nuclear. El procecliment: I 'aclministració de plutoni,

urani i  poloni i  el seu seguiment. Mai se' ls va dir el que els havien

aclministrat. O bé I 'estudi "Human Experiment 133", en el que es

va obligar els pi lots cl 'aviació que sobrevolessin durant 25 - 40

minuts zones on s'havien f-et explosions nuclears per avaluar-ne

els seus efectes sobre I'organisme humd.

Tot aixÓ passava mentre ja teníem "en vigor" tot un seguit

de rleclaracions com les d'Hdlsinki i de T'okio per no citar-ne les

subseqüents.

Sens clubte que el rerafons cl 'aquests experiments tan and-

mals, per dir-ho suaument, és el confl icte d' interessos. com ja

he dit anteriorrnent. és aqllest per a mi l 'altre punt capital del

discurs del Dr. Jané i és ben veritat que com diu el nou Acadd-

mic, la recerca clínica f inanEada per la indústria sovint genera

reaccions extremes. Aquesta situació no ha de ser indefectible-

ment neg¿rtiva. Tampoc cal dir que ve estigmatitzada pel "pecat

original" d'obtenir un benefici econÓmic per part de deterrnina-

da companyia farmacéutica sinó que ha de generar un confl icte
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d' idees que,  des del  punt  c le  v is ta c ient í f ic .  pot  ser  de l  to t  enr i -
qu idor .

E,nfront a Ia primera allrmació del meu cliscurs. Necessitent
nous medicaments !,  la investi-eació clínica ha de dir quins i  quants.
I ho ha de cl ir atenent-se sernpre ir ls principis étics del molrent.
Hem complicat. tots, enormement les coses. El Dr. Jané comenta
c¡ue la primera proposta d'assaig clínic que va arribar a les seves
mans estava escrita a mi en uns papers de recepta i se'n fa creus
clel que es demana avui en dia per ¿lprovar una proposta de c¿rrac-
terístiques silnilars. Paperassa i més paperassa amb l'altra cara de
la moneda, en tres minuts determinats comités s'han cle pronunci-
ar respecte a si cal o no aprovar un protocol clínic. Qué és el que
hem perf-eccionat'J Crec sincerament que moltes vegades potser
sigui una singular forma de peldre el temps.

No volclr ia acabal aquesta inten'enció sense subratl lar, tal
com ja ho ha fet el Dr. Jané. i posar de manif-est I'extraordini-
r ia importáncia que tenen els diferents comitds de recerca clínica
en el procés d'R + D + I. La indústria f'armacéutica ha estat i
és pionera en el cantp de la recerca aplicada i en alguns casos
també de la blsica. Segons les estadístiques oficials és la indús-
tr ia més implicada en el procés de recerca, desenvcllupament i
innovació. nralgrat els entrebancs que peridclicament sorgeixen
de les dif-erents administracions. Els comités de recerca clínica
han representat el suport ntés valuós (errcara que a vegades hagin
estat mal vistos) per a que els dif'erents projectes d'investigació
clínica s'hagin desenvolupat. Sense el ls la recerca clfuica no seria
ni contrastada ni acceptada. El Dictamen Únic no ha-eués estat
runa reali tat i .  per tant, els dif-erents assaigs mult icéntrics s'hau-
rien retardat un temps que les dif'erents companyies haurien con-
siclerat com un obstacle infianquejable pels seus interessos. Són
del tot imprescindibles en el món del medicarnent i, com diu el
Dr. Jané. s'han d'ajudar el máxim donada I 'extrema complexitat
dels protocols. Avui per avaluar adequadament un protocol clínic
cal saber biologia molecular, totes les dmiques. bioinformit ica,
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fLrrrnaco I ogi ¿t, tox i col69 i a, q rrím ica ¿rnalít ica. rneclic in a, farmic'r,

estaclíst ica. econometria. etc. Malgrat que els nlembres dels cJi :-

rc¡ts contitds puguin ¿lssegufar un vental l  arnpli  d'aquests can' ls

científ ics. la pleséncia d'experts forans es fa del tot i tnprescit l- .r-

ble. Aixo seria una manera cl 'ajudar també aquests comit¿s er la

presa cle lcs clecisions.

La lectura clel discLrrs clel Dr. Jané per un¿r b¿rnda i el ser . ,-

neixeclor clel seu tarauni per un altra fan que no tingui cap mi:a

cle clubte clue la incorporació clel nou Académic suposrtrá ufl r: ut

valuós per a la Seccit i  Sisena de ciéncies FarmacolÓgiques. T'r-

mateix trobarls. arnic J¿rné. persolles que des cl'altres punts ie

l,ist¿r de la f-a¡lr¿rcologi¿t, t'acullen atnb els braqos ben oberts.

E,n acabar la meva intervenció voldria express¿tl '  de nou : i

meu a-eraTment personal a l¿r Junta de Govern d'aquesta Re al

Acaclénti¿r de F¿rnnicia de Catalunya qLre t lr 'ha permds conte'rr

al discurs d' ingrés del Dr. Francesc Jané'

És el rnoment de sol. l ici tar que l 'Excel ' lentíssim Senyor P:r-

siclent cle l¿r Reial Acacldmia cle Farmhcia de Catalunya impor al

Dr. Francesc Jané Carrenc) la med¿rl la d'Académic de Núne: i

l i  l l iuri  el diplorna corresponent. a la vegada que demano al )r '

Jané.  quelcom que n 'est ic  segur  d 'obteni r ,  la  seva d isposic ió .e

treball  en favor cle la farmacologia catalana en el si d'aque':a

Reial Corporació.

Moltes grác;;.
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