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L’envelliment poblacional, és a dir, que el grup de
persones majors de 65 anys en una població siga cada
vegada més nombrós, és un dels grans èxits de la
humanitat, però alhora, afrontar les necessitats d’a-
quest grup s’ha convertit en un dels grans reptes de
les societats desenvolupades. Mentre que als països
en desenvolupament els prin-
cipals problemes de salut són
les malalties infeccioses, la
desnutrició i la mortalitat in-
fantil, als països desenvolu-
pats hem d’atendre els pro-
blemes relacionats amb una
expectativa de vida cada ve-
gada major, com l’increment
de la freqüència de les disca-
pacitats i de les malalties crò-
niques i les seues conseqüèn-
cies, no sols sanitàries sinó
també socials. 

Se sol afirmar que l’enve-
lliment incrementa la demanda de serveis sanitaris i el
consum de medicaments, tendència que té repercus-
sions econòmiques que, segons els més pessimistes,
no podran ser ateses en un futur immediat. Alguns
estudis han posat de manifest que aquest increment
del consum de recursos sanitaris es relaciona més

amb una atenció sanitària cada vegada més intensa en
aquest grup d’edat, amb el desenvolupament de noves
tecnologies mèdiques i amb el major cost dels nous
tractaments. Més encara, el cost final de l’atenció als
majors hauria de calcular-se tenint en compte el valor
d’una major qualitat de vida i de períodes més llargs

lliures de malaltia.
Als països desenvolupats,

el cost dels medicaments
suposa un percentatge crei-
xent de la despesa sanitària i
lògicament les persones de
major edat són les que consu-
meixen més medicaments,
d’una banda perquè és fre-
qüent que patesquen diverses
malalties simultàniament i
d’una altra, perquè hi ha una
tendència a solucionar tots els
problemes amb medicaments
deixant de costat altres proce-

diments com ara la modificació dels hàbits de vida o
les terapèutiques no farmacològiques que a vegades
poden contribuir a la salut més que els medicaments,
entre altres raons perquè presenten menys riscos. En
la nostra societat el medicament s’ha convertit en un
bé de consum i alguns pensen que tot ha de tractar-se
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QUÍMICA PER A LA VIDA,
ENVELLIMENT I ÚS DE MEDICAMENTS
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Aging and Medicine. Aging increases the demand on health services and medicine

consumption. Fifty per cent of medicines are consumed by people over 65, especially

those indicated for illnesses related to cardiovascular, digestive and metabolic

functions and the central nervous system, with an average of more than three

medicines per patient, and with women as main consumers. Nowadays, antioxidants are

used to try to delay aging, though their effectiveness is not clearly proven and

secondary effects have not been ruled out. On the other hand, ageing produces

physiological changes that modify organ and system functioning and with it the

response to medication, making it necessary to modify dosage. Advanced age can also

make it difficult to administer certain medicines, which often hinders therapy. For

all these reasons it is of utmost importance to study the problems related to

medicine and age, in order to improve its use. 

«HI HA UNA TENDÈNCIA 

A SOLUCIONAR TOTS ELS

PROBLEMES AMB MEDICAMENTS

DEIXANT DE COSTAT ALTRES

PROCEDIMENTS QUE A VEGADES

PODEN CONTRIBUIR A LA SALUT

MÉS QUE ELS MEDICAMENTS»
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amb medicaments, fins i tot les manifestacions nor-
mals de l’envelliment (quadre 1).

Des de fa més d’una dècada ha aparegut un nou
tipus de fàrmacs, els anomenats fàrmacs de l’estil de
vida (life-style drugs), dirigits al tractament de proble-
mes que fa poc de temps no eren considerats malalties
i per tant no es tractaven: la timidesa, la calvície, la
menopausa i l’envelliment solen aparèixer entre les
situacions a què es dirigeixen aquests fàrmacs. En una
enquesta sobre entitats que no han de considerar-se
malaltia i per tant no requereixen tractament farma-
cològic realitzada pel British Medical Journal el 2002,
l’envelliment apareixia en primer lloc.

Quadre 1. Relació entre medicaments i envelliment.

� EL CONSUM DE MEDICAMENTS EN ELS ANCIANS

Aquest és un dels aspectes millor estudiats. Es con-
sidera que entre un 25 i un 50% dels medicaments
consumits en una població estan dirigits als majors de
65 anys, un percentatge que es relaciona amb la fre-
qüència de malalties cròniques, que poden afectar fins
a un 80% de les persones d’aquesta edat. Els fàrmacs
més utilitzats es destinen al tractament de malalties
cardiovasculars, del sistema nerviós central, de l’apa-
rell locomotor, del sistema digestiu i del metabolisme.

Segons diferents estudis, un 75% dels majors de 65
anys consumeixen una mitjana de més de tres medica-
ments de forma simultània, i això pot afavorir els
errors en l’administració i les reaccions adverses
degudes a la interacció entre fàrmacs. A més, alguns
dels fàrmacs que es consumeixen no han estat pres-
crits per professionals sanitaris sinó que és el pacient
mateix qui decideix prendre’ls; és el que coneixem
com a automedicació i afecta aproximadament el 20%
dels medicaments usats. El risc d’aquesta pràctica és

gran a qualsevol edat, però es fa més evident en els
ancians. En l’automedicació també s’ha d’incloure la
utilització d’herbes medicinals i altres productes natu-
rals, que encara que solen considerar-se innocus, no
estan exempts de produir efectes indesitjables o de
modificar la resposta a altres medicaments (quadre 2).

Les dones prenen més medicaments que els homes,
i això es relaciona amb una major utilització de recur-
sos sanitaris motivada perquè les dones pateixen més
problemes de salut que els homes de la mateixa edat.
Quan es quantifica de manera global el consum,
també hi predominen les dones perquè aquestes solen
viure més que els homes i per tant representen major
percentatge de població.

Quadre 2. Factors que afavoreixen les reaccions adverses en ancians

– Alteracions farmacocinètiques

– Alteracions farmacodinàmiques

– Polifarmàcia i interaccions

– Coexistència de diverses malalties

– Confusió entre efectes adversos i símptomes propis de l’edat
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Des d’un 
punt de vista
poblacional 

Conseqüències de la major utilització
de medicaments respecte a altres grups
d’edat:
– Increment del cost econòmic
– Increment del risc de patir efectes

indesitjables, hospitalitzacions o de
morir per l’ús correcte o no dels medi-
caments.

Des d’una 
perspectiva 
biològica

Existència o no de fàrmacs que poden
alentir el procés biològic de l’envelli-
ment
Particularitats del tractament farma-
cològic dels vells: 
– Per patir malalties específiques
– Per les modificacions de l’organisme

com a conseqüència de l’edat avançada.
Entre un 25 i un 50% dels medicaments consumits en una població
van dirigits als majors de 65 anys



� L’AVALUACIÓ DELS EFECTES DELS MEDICAMENTS 

Ha de tenir-se en compte que assistim a un fenomen
absolutament nou, mai abans hi havia hagut un percen-
tatge tan elevat de persones d’edat avançada. El 1950 el
6% dels espanyols tenia més de 65 anys, el 1993 era el
13% i l’any 2000 arribava al 17,5%. Per això el tracta-
ment farmacològic de les persones d’edat avançada
planteja problemes específics que no havien estat abor-
dats fins fa pocs anys i encara avui hi ha pocs estudis
sobre terapèutica medicamentosa dels ancians. 

La major part de les dades procedeixen d’estudis
descriptius sobre tots els medicaments que es prescriuen
o quins són aquests, però no solen analitzar la resposta
ni la relació cost-benefici. Cada vegada són més fre-
qüents les publicacions sobre efectes indesitjables (reac-
cions adverses) en persones grans que ens informen de
les conseqüències negatives de l’ús de medicaments, no
obstant això són escassos els estudis en què es valoren
els beneficis que es poden obtenir amb el tractament
farmacològic de persones majors de 65 anys. Alguns
fàrmacs que s’utilitzen massivament en ancians no han
estat avaluats en persones d’edat avançada abans de ser

comercialitzats. L’aspecte més curiós és que això és
degut, en part, a raons ètiques, ja que la legislació sobre
assajos clínics (estudis de tipus experimental realitzats
en humans per a avaluar els efectes dels medicaments)
ha intentat protegir els pacients en edats extremes de la
vida dels riscos de sotmetre’s a l’experimentació.
Aquest és un fenomen que es donava també amb els
xiquets i els joves de menys de divuit anys i que està
sent progressivament resolt mitjançant modificacions
legislatives i fins i tot incentius per a la realització d’es-
tudis específics; als Estats Units es pot aconseguir una
pròrroga de la patent d’un medicament durant sis mesos
si es realitzen assajos clínics en xiquets. En el cas dels
ancians, només en l’última dècada han començat a rea-
litzar-se estudis que inclouen exclusivament persones
de més de setanta anys.

� FÀRMACS QUE FRENEN L’ENVELLIMENT

Els humans hem intentat retardar l’envelliment des
de l’inici dels temps i sempre s’han cercat substàncies
que pogueren contribuir a aconseguir-ho. En l’antigui-
tat es va fer fonamentalment amb productes procedents
del regne animal, i aquesta pràctica va continuar, en els
inicis de la terapèutica científica, amb l’ús d’extractes
de glàndules i, més recentment, amb hormones obtin-
gudes per biotecnologia, com ara l’hormona del creixe-
ment. Cap d’aquests procediments ha demostrat cap
efecte positiu.

Avui s’intenta retardar l’envelliment mitjançant pro-
ductes antioxidants, un mètode que es basa en el fet
contrastrat que la producció de radicals lliures, amb
efecte oxidant, és una de les causes d’envelliment biolò-
gic. Han estat assajats, entre altres, la vitamina E, la
vitamina C, la melatonina, alguns aminoàcids, els bio-
flavonoides i els estrògens. Hi ha experiments en ani-
mals que apunten a la utilitat d’aquests compostos, però
fins al moment no ha estat possible demostrar, mit-
jançant assajos clínics, efectes clars en humans, a pesar
d’això el consum d’algunes d’aquestes substàncies és
freqüent i la seua venda, fins i tot a través d’Internet,
mou grans sumes de diners cada any. Ha d’assenyalar-
se que el fet que no produesquen efectes beneficiosos
no significa que no puguen danyar i que el seu ús no
està exempt de riscos, sobretot perquè la major part de
les vegades es fa com a automedicació.

� PECULIARITATS DEL TRACTAMENT 
FARMACOLÒGIC EN LES PERSONES GRANS

L’envelliment biològic produeix canvis fisiològics
que modifiquen el funcionament dels òrgans i sistemes
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i, com a conseqüència, la resposta als
medicaments. Aquesta modificació
es pot explicar, a vegades, per altera-
cions en els mecanismes d’absorció,
metabolisme o excreció; és el que
anomenem processos farmacocinè-
tics (quadre 3), i que produeixen
increment o disminució de les con-
centracions del fàrmac en la sang. Però altres vegades el
que es modifica és la capacitat de resposta de l’organis-
me davant fàrmacs concrets. Per exemple, amb l’edat
augmenta la sensibilitat als efectes dels hipnòtics, men-
tre que la resposta a certs fàrmacs per a malalties car-
diovasculars és cada vegada menys intensa. Això, ens
porta a acceptar que l’envelliment pot modificar els
llocs d’acció del fàrmac i la conseqüència més imme-
diata seria que la dosificació de medicaments en les per-
sones grans ha de ser diferent de la de l’adult jove.

Les modificacions de la resposta farmacològica
estan molt pitjor estudiades que els canvis en la farma-
cocinètica i haurien de dissenyar-se estudis per a inves-
tigar la influència de l’edat en el mecanisme d’acció
dels fàrmacs. El fet que els efectes dels medicaments
siguen diferents en les persones grans no sols és impor-
tant des del punt de vista mèdic, comporta també
aspectes socials. Per exemple, que un fàrmac actiu
sobre el sistema nerviós puga produir símptomes inca-
pacitants o afavorir les caigudes té diferents conse-
qüències en una persona de quaranta anys que en una
de setanta. Aquesta és una qüestió que presenta, fins i
tot, aspectes ètics particulars.

Quadre 3.- Canvis fisiològics en l’ancià amb influència en els efectes
dels fàrmacs

– Disminució de la massa corporal total

– Disminució del contingut d’aigua corporal

– Increment de la proporció de greix corporal

– Disminució de l’albúmina plàsmica

– Disminució de flux i grandària hepàtica

– Disminució de la funció renal

La incapacitat pròpia de l’edat pot dificultar l’admi-
nistració d’algunes formes farmacèutiques: engolir una
càpsula o un comprimit de certa grandària pot ser un
problema per a una persona gran, sobretot si pateix
alguna alteració del seu estat mental; l’ús de solucions
o gotes pot facilitar l’administració. També els envasos
de medicaments haurien d’adaptar-se a les condicions
d’aquest grup de persones que poden tenir certa incapa-
citat motora; les dificultats per a obrir alguns envasos
amb tapa de rosca dels anomenats “anti-nens” o traure
un comprimit d’un envàs de plàstic dur poden ser insal-

vables; una cosa semblant pot dir-se
d’algun comptagotes de disseny
futurista. No hi ha dubte que si es
tingueren en compte aquestes qües-
tions es podria facilitar el compli-
ment terapèutic, és a dir que la medi-
cació fóra administrada segons la
norma prescrita pel metge, tant pel

que fa a les dosis o l’interval entre elles com a la via
d’administració o a la durada del tractament. S’ha de
tenir en compte que l’incompliment terapèutic, que
segons alguns afecta més del 50% dels pacients tractats,
és un greu problema que motiva el fracàs terapèutic.

Com hem comentat, una característica del tracta-
ment farmacològic dels ancians és la polifarmàcia, és a
dir, el consum simultani de diversos medicaments. Si
els majors de 65 anys reben generalment més de tres
fàrmacs diaris, fins i tot tenint plenament conservada la
capacitat mental pot ser difícil recordar quan cal pren-
dre cada medicament, especialment si això ha de fer-se
en diferents moments del dia o si els tractaments són
discontinus. Si cal prendre tres medicaments, sempre
serà més fàcil prendre els tres tots els dies que pren-
dre’n un diari, un altre en dies alterns i un tercer una
vegada la setmana. 

D’altra banda, hauríem de reflexionar sobre fins a
quin punt la informació sobre medicaments que reben
els majors és comprensible per a ells. En aquest sentit,
no hem d’oblidar que l’OMS considera que l’educació
sanitària és un dels elements clau per millorar la salut
de la població.

La investigació dels problemes relacionats amb l’ús
de medicaments en els ancians pot millorar l’atenció
sanitària per a aquest grup d’edat i a més pot disminuir
els costos econòmics i socials derivats d’actuacions ina-
dequades que no sempre es basen en criteris científics.
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«L’EDUCACIÓ SANITÀRIA

ÉS UN DELS ELEMENTS

CLAU PER MILLORAR LA

SALUT DE LA POBLACIÓ»


