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MEDICAMENTS CONTRA LES DROGUES

Desenvolupament de fàrmacs per a prevenir i tractar els trastorns per ús de
substàncies
Iván D. Montoya

Els trastorns per ús de substàncies o TUS representen un problema considerable de salut pública. Per
desgràcia, hi ha pocs medicaments segurs i efectius per a tractar-los, i l’eficàcia dels que hi ha és millorable. Hi ha importants obstacles financers i científics per al desenvolupament de nous compostos,
però el descobriment recent de nous receptors i circuits neuronals ofereix noves oportunitats per a
desenvolupar farmacoteràpies noves. És necessari un enfocament científic sistemàtic per a demostrar
que són segures i eficaces, comercialitzar-les i prescriure-les als pacients. El propòsit d’aquest article
és proporcionar una visió general dels reptes i oportunitats en el desenvolupament de medicaments
per als trastorns per ús de substàncies i descriure l’enfocament per etapes d’aquest desenvolupament,
els medicaments aprovats i aquells que semblen més prometedors.
Paraules clau: desenvolupament de medicaments, trastorns per ús de substàncies, tractament, assajos
clínics.
■ INTRODUCCIÓ
El desenvolupament de medicaments per a prevenir i
tractar els trastorns pel consum de substàncies il·legals
és un assumpte de salut pública prioritari que requereix la col·laboració científica i financera d’investigadors acadèmics, agències públiques i la indústria
farmacèutica. Segons l’Enquesta Nacional de Consum
de Drogues i Salut dels Estats Units (NSDUH, per les
seues sigles en anglès) de 2019, aproximadament 8,3
milions d’individus pateixen trastorns per ús de substàncies (TUS), però només un milió i mig rebien tractament amb medicaments aprovats per l’Administració
de Medicaments i Aliments (FDA en les seues sigles
en anglès) (SAMHSA, 2019). Per tant, la majoria de
pacients amb aquesta mena de trastorns no estan sent
tractats. Això és degut, en part, a la falta d’accés a tractament farmacològic, però principalment a l’escassesa
de medicaments aprovats per al seu trastorn i la seua

limitada eficàcia. Aquesta bretxa en el tractament ha
d’abordar-se urgentment amb més farmacoteràpies
segures, efectives i disponibles per als pacients amb
trastorns per ús de substàncies (Rasmussen et al., 2019).
Encara que es tracta d’una necessitat crítica, hi ha
només un grapat de companyies farmacèutiques o biotecnològiques interessades en el desenvolupament de
medicaments per als trastorns per ús de substàncies.
Això és degut en part a la idea errònia que és poc rendible i als reptes plantejats per la població de pacients
objectiu, a causa de les múltiples comorbilitats mèdiques i psiquiàtriques que presenten, la impredictible
motivació per a seguir el tractament i els mals resultats.
No obstant això, el mercat actual de medicaments aprovats per als trastorns per consum d’opioides és de més
de 1.200 milions de dòlars l’any i s’han proposat múltiples estratègies per a incentivar la indústria farmacèutica a abordar l’àrea dels trastorns per ús de substàncies,
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com la introducció de bons i l’augment de la duració
de les patents, però cap d’aquestes opcions s’ha posat
en marxa i cada vegada més companyies abandonen el
desenvolupament de medicaments psicoterapèutics per
als trastorns neuronals, incloent-hi els produïts per ús
de substàncies (Skolnick i Volkow, 2012).
■ REPTES I OPORTUNITATS
El desenvolupament de medicaments per als trastorns
per ús de substàncies requereix un considerable suport
financer i científic. El temps mitjà des que es descobreix
un nou compost fins que s’obté l’aprovació d’agències
reguladores com l’FDA és de catorze anys, si tot va
bé. El cost aproximat de desenvolupament d’un medicament reeixit des del seu descobriment fins a la seua
aprovació és de prop de 2.400 milions de dòlars. D’altra
banda, invertir en el desenvolupament de medicaments
segurs i efectius per tractar aquests trastorns pot estalviar milions de dòlars en pèrdua de productivitat i, més
important encara, salvar moltes vides. Per tant, l’augment d’opcions de tractament per als trastorns per ús de
substàncies és clarament rendible i productiu.
Des del punt de vista científic, aquests trastorns són
condicions clíniques caracteritzades pel consum compulsiu d’una droga malgrat les seues conseqüències
físiques, psicològiques i socials. L’inici i la progressió
del consum de drogues està associat amb factors de risc
biològics, socials i psicològics. El consum crònic de
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drogues s’ha associat amb canvis neuronals que podrien
explicar els canvis en les prioritats vitals dels pacients,
així com altres manifestacions clíniques com la síndrome d’abstinència i el desig de consumir (craving),
que perpetuen la situació.
Els avanços científics en la comprensió dels efectes
del consum agut i crònic de drogues en el cervell, els
seus circuits i neurotransmissors estan oferint oportunitats sense precedents per a descobrir nous objectius
farmacològics i desenvolupar nous medicaments per a
tractar els trastorns per ús de substàncies. A més, els
avanços en la comprensió de la base genètica i epigenètica d’aquests trastorns han proporcionat noves oportunitats per a aprendre sobre farmacogenètica i sobre
efectes concrets de les drogues d’abús, i també sobre la
seguretat i eficàcia de medicaments que permeten prendre enfocaments farmacològics més individualitzats.
Els avanços en immunologia també estan permetent
el desenvolupament de productes biològics com ara
vacunes, anticossos monoclonals i enzims que poden
alterar el perfil farmacocinètic dels medicaments, i utilitzar-se per a tractar els trastorns per ús de substàncies i per a evitar les sobredosis. Les vacunes antidroga
produeixen una resposta immunològica caracteritzada
per la producció d’anticossos contra una droga concreta.
Els anticossos monoclonals de laboratori s’uneixen a
la droga i creen un gran parell antigen-anticòs que no
pot traspassar la barrera hematoencefàlica, per la qual
cosa eviten que la droga arribe al cervell. L’objectiu
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■ ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT DE

MEDICAMENTS

NIDA (NIH)

final de les vacunes i els anticossos monoclonals és
produir un antagonisme farmacocinètic i protegir el sistema nerviós central dels efectes de la droga i les seues
conseqüències neurocomportamentals. Els enzims de
disseny desenvolupats per a tractar aquests trastorns
tenen la propietat d’accelerar de manera significativa el
catabolisme de la droga, molt més ràpidament que els
enzims naturals. Així, quan la droga entra en el torrent
sanguini, l’enzim de disseny descompon la droga abans
que arribe al cervell. D’aquesta manera evita els seus
efectes neurocomportamentals, incloent-hi el circuit de
recompensa responsable del consum compulsiu (Montoya, 2016).

Perquè les agències reguladores aproven un nou mediLa investigació clínica per a aconseguir nous medicaments per a tractar els trastorns pel consum de substàncies comporta el risc que el
cament i aquest arribe als pacients, els compostos nous
medicament estudiat tinga propietats addictives, la qual cosa podria
han de passar un rigorós i imparcial procés d’avaluació
agregar una altra addicció al pacient. Normalment, la investigació
científica, que inclou una extensa investigació preclí- clínica de fase I compta amb la col·laboració de voluntaris que no
nica i clínica. Per als trastorns per ús de substàncies,
busquen tractament. En la imatge, un metge de l’Institut Nacional
aquest procés té alguns aspectes distintius, ja que el
sobre l’Abús de Drogues dels EUA examina un pacient en tractament
de rehabilitació.
consum compulsiu d’una substància il·legal podria
produir interaccions farmacològiques amb el medicament esturogenis i és difícil predir els efec«Molt poques companyies
diat. A més, també existeix el risc
tes en humans a partir d’aquests
que el medicament estudiat tinga
models. Així i tot, són molt utiestan interessades
propietats addictives i augmente
litzats, i haurà de continuar sent
en el desenvolupament
el risc d’afegir una nova addicció
així fins que puguen validar-se
en el pacient.
gràcies
a medicaments que hagen
de medicaments
demostrat la seua eficàcia (Banks
per als trastorns pel consum
Fase preclínica
et al., 2019).
En la fase preclínica de la invesde substàncies»
Fase clínica
tigació, es prova el compost en
animals per a determinar-ne la
La fase d’investigació clínica es
seguretat potencial per als humans i la seua eficàcia
divideix en quatre etapes, descrites per l’FDA com a
preliminar en els models animals pertinents. Els estudis
fases i-iv. Els estudis de fase i també es diuen «primer
en animals són crítics en aquest procés de desenvolupaen humans», perquè l’objectiu és determinar la segument. Per als trastorns per ús de substàncies, és necesretat mèdica d’administrar el nou compost a humans.
sari avaluar la propensió a l’abús dels nous compostos
Solen incloure un nombre relativament reduït de pari determinar el risc de desenvolupar una addicció. És
ticipants que poden o no tenir antecedents de consum
poc probable que un compost que genere propensió a
de drogues i als quals es compensa econòmicament per
l’abús en animals arribe a aprovar-se per a continuar
exposar-se als potencials riscos del nou medicament.
la investigació amb proves en humans. Els protocols
Aquest tipus d’estudi sol anar seguit d’un segon estudi
de discriminació de drogues, preferència condicionada
de fase i, normalment dit «fase ib», que determina les
de lloc i l’autoadministració ajuden a determinar si els
interaccions farmacològiques entre el nou medicament
animals poden reconèixer o preferir el medicament per
i les drogues. Aquest tipus d’estudi és particularment
damunt del menjar o altres reforços. Els estudis en anirellevant quan se sospita que el medicament investigat
mals també són importants per a determinar els efectes
podria augmentar el risc o els efectes de les drogues.
toxicològics potencials i les interaccions adverses amb
Un component important dels estudis de fase i és l’avaaltres drogues o medicaments. Un dels problemes dels
luació de la propensió a l’abús del nou medicament.
models animals és que aquests trastorns són molt hete- Aquests estudis es duen a terme amb voluntaris humans
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A

opioides

B

naloxona

NIDA (NIH)

Actualment no hi ha medicaments aprovats per l’FDA per a tractar els
pacients amb trastorns relacionats amb el consum de cànnabis, cocaïna
o metamfetamina. Dalt, neuroimatge dels efectes de la cocaïna en el
cervell, part d’un estudi que podria ajudar a identificar noves dianes
farmacològiques.

Els receptors d’opioides (en blau clar en les imatges A i B) es troben en
les cèl·lules nervioses de tot el cos i tenen diversos efectes quan són activats pels opioides, com produir una sensació de confort i somnolència.
Com a antagonista dels opioides, la naloxona s’assenta en els receptors
d’opioides (imatge B), els bloqueja i elimina altres opioides. La naloxona
es va aprovar en 1971 per al tractament de les sobredosis per opioides, i
en 2015 l’FDA va aprovar una formulació intranasal que ha salvat moltes
persones de morir per sobredosi.

amb experiència amb els efectes d’altres drogues de la
mateixa categoria farmacològica. Per raons ètiques, es
realitzen amb individus que no estan interessats a rebre
tractament, ja que se’ls exposa a drogues que podrien
tenir potencial addictiu. Les mesures estàndard inclouen
qualificacions subjectives dels efectes dels compostos,
incloent-hi efectes plaents, eufòria, somnolència i altres
efectes cognitius o conductuals (Epstein et al., 2006).
Els assajos clínics de fase ii se solen conèixer com a
estudis de «prova de concepte», ja que el seu objectiu
és determinar l’eficàcia preliminar del medicament en
pacients que busquen tractament. Aquests estudis solen
dur-se a terme amb pacients ambulatoris i amb mostres
d’entre 50 i 100 participants. Així doncs, és fonamental
seleccionar criteris de valoració o resultats que representen una millora clínica significativa del trastorn avaluat.
Els criteris de valoració dependran del trastorn específic
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del pacient. Les proves toxicològiques en l’orina i altres
fluids humans permeten avaluar d’una manera raonablement objectiva la freqüència i intensitat de consum i la
severitat del trastorn. No obstant això, en termes clínics,
el resultat d’un test de drogues no és un indicador absolut
del funcionament de l’individu. Per tant, s’han desenvolupat i validat altres criteris de valoració per a aconseguir
obtenir una idea més completa de la situació clínica real
del pacient. Alguns exemples són la impressió clínica
global o l’índex de severitat de l’addicció (Kiluk et al.,
2016; Kleykamp et al., 2019; Loflin et al., 2020; Montoya
et al., 1995).
Els assajos de fase iii són el patró de referència per a
determinar la seguretat i eficàcia d’un compost. Se solen
dur a terme amb grans mostres de pacients que s’espera
que reflectisquen la «realitat» dels pacients d’un trastorn concret. L’objectiu és confirmar l’eficàcia demostrada en els assajos de fase ii i servir de suport per a les
indicacions de tractament específiques del medicament.
Per tant, una selecció correcta dels criteris de valoració
i l’enfocament estadístic de la fase prèvia són essencials, perquè els resultats d’aquest estudi es presenten a les
agències reguladores amb l’objectiu d’obtenir el permís
per a comercialitzar el producte (Yu et al., 2008).
Els estudis de fase iv se solen considerar part del procés de monitoratge posterior a la comercialització, i sol
dur-los a terme la companyia farmacèutica. L’objectiu és
identificar efectes secundaris poc comuns del fàrmac que
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van passar desapercebuts en les fases anteriors. Aquesta
fase també inclou estudis amb poblacions que ja eren
presents en fases anteriors del projecte.

tinència d’opioides en pacients dependents d’aquestes
substàncies que deixen de consumir-ne. Pot ajudar els
pacients que volen desintoxicar-se i que poden passar
a evitar les recaigudes amb naltrexona (Yu et al., 2008).
Per a respondre a la necessitat pública de tenir més
■ MEDICAMENTS APROVATS I EN
medicaments disponibles per a tractar els trastorns per
DESENVOLUPAMENT
ús de substàncies, en 1989 el Congrés dels EUA va
Actualment hi ha diversos medicaments per als trastorns
ordenar la creació del Programa de Desenvolupament
per ús de substàncies que han passat per aquest rigorós
de Medicaments per part de l’Institut Nacional sobre
procés d’avaluació i aprovació. L’FDA va aprovar la
l’Abús de Drogues (NIDA en les seues sigles en anglès).
metadona en 1972 per a tractar el trastorn per consum
El seu objectiu era respondre amb rapidesa i eficiència
d’opioides, i avui s’usa àmpliament en la majoria de
a la crisi de consum de drogues mitjançant el suport i el
països. La buprenorfina, per si sola i en combinació
finançament per al desenvolupament de medicaments
amb la naloxona, es va aprovar en 2002 i ha guanyat
per a aquests trastorns. Des dels seus inicis, el programa
acceptació ràpidament entre els prescriptors mèdics
ha avaluat centenars de medicaments, i només uns pocs
per la seua propietat farmacològica única com agonista
han aconseguit la meta de ser aprovats per l’FDA. El
parcial dels opioides. Més recentment, en 2016, es va
programa ha rebut lloances per donar suport al desenaprovar un implant de sis mesos, i en 2017, una fórmula
volupament de la naltrexona, el levacetilmetadol (també
injectable de buprenorfina d’acció prolongada.
conegut com LAAM), la buprenorfina (per si sola i
Per a evitar recaigudes en el
en combinació amb naloxona),
trastorn per ús d’opioides, la
els implants de buprenorfina, i
naltrexona (un antagonista opila
lofexidina (Johnson i Vocci,
«Les vacunes antidroga
oide) està aprovada des de 1984,
1993; Vocci i Ling, 2005).
produeixen una resposta
encara que es recepta molt poc.
Després de més de trenta anys
Per a superar aquesta barrera, es
d’investigació, no hi ha medicaimmunològica caracteritzada
va aprovar una fórmula de naltrements aprovats per l’FDA per a
per la producció d’anticossos
xona d’acció prolongada (mentractar els pacients amb trastorns
contra una droga concreta»
sual) en 2010. L’acceptació per
relacionats amb el consum de
part dels metges i els pacients ha
cànnabis, cocaïna o metamfetaestat baixa perquè els pacients
mina. Això és especialment desahan de desintoxicar-se i no utilitzar opioides almenys
fortunat perquè els trastorns pel consum i les sobredosis
en les dues setmanes anteriors a la primera injecció, per
relacionades amb aquestes drogues han augmentat dràsa evitar provocar síndrome d’abstinència (Coffa i Snyticament en els últims anys. Els informes indiquen que,
der, 2019).
entre 2010 i 2018, les morts per sobredosi de cocaïna
Segons l’NSDUH, en 2019 hi havia 746.866 pa
i metamfetamina s’han quadruplicat, fins a un total de
cients en tractament amb buprenorfina, 637.157 amb
14.666 i 12.676, respectivament. Actualment hi ha prop
metadona i 77.872 amb naltrexona als Estats Units
de quatre milions i mig d’individus amb trastorns pel
(SAMHSA, 2019). Altres medicaments que formen part
consum de cànnabis, un milió amb trastorns relacionats
de l’arsenal de tractaments però no estan inclosos en les
amb la metamfetamina i un altre milió amb trastorn per
dades de l’NSDUH són la naloxona i la lofexidina. La
consum de cocaïna (SAMHSA, 2019). Per tant, un
naloxona es va aprovar en 1971 per a tractar les sobremedicament aprovat per a tractar qualsevol d’aquests
dosis d’opioides. Més recentment, a causa de la pandètrastorns suposaria una ajuda considerable per a la salut
mia d’abús d’opioides als Estats Units, es va desenvopública i una oportunitat de mercat única per a aquelles
lupar una formulació intranasal, aprovada per l’FDA en
companyies farmacèutiques que es comprometen amb
2015. Aquesta formulació ha salvat la vida de moltes
aquesta àrea.
persones que han patit una sobredosi per opioides. No
Per als trastorns relacionats amb el consum d’estimuobstant això, l’epidèmia de sobredosi dels Estats Units
lants (cocaïna i metamfetamina), després de molts anys
continua, i en 2018 es van produir quasi 50.000 morts
d’investigació i grans inversions de temps i diners, conper sobredosi d’opioides, prop de 35.000 de les quals
tinuem sense tenir cap farmacoteràpia aprovada per les
a causa del fentanil o altres opioides sintètics a més de
agències reguladores. S’han provat molts enfocaments,
la metadona (Kreek et al., 2019). La lofexidina és un
objectius, medicaments i aproximacions biològiques.
medicament per a la hipertensió aprovat per l’FDA en
La diana farmacològica més comuna ha estat el sistema
2018. El seu objectiu és tractar els símptomes de l’absdopaminèrgic, però els resultats han estat decebedors.

		

Núm. 109 MÈTODE

69

MONOGRÀFIC
El segrest de la voluntad

U.S. Food and Drug Administration

També s’ha apuntat a altres sistemes com el noradrenèrgic, serotoninèrgic, glutamatèrgic, gabaèrgic,
etc., amb el mateix resultat. El mateix ha ocorregut
més recentment amb productes biològics com les
vacunes, els anticossos monoclonals i els enzims de
disseny. Per desgràcia, en aquests moments no hi
ha medicaments en assajos clínics de fase iii per a
aquests trastorns, i pot ser que encara falten anys perquè s’aprove un tractament farmacològic. Aquesta
és una àrea en la qual necessitem urgentment més
col·laboració entre la indústria, els acadèmics i les
agències governamentals (Montoya, 2012; Montoya
i McCann, 2010; Ronsley et al., 2020).
Quant als trastorns per consum de cànnabis, hi ha
un debat sobre la necessitat de tractaments, a causa
de la percepció general de baix risc de consumir-ne.
No obstant això, com indica l’informe de 2019 de
l’NSDUH, quasi cinc milions de persones als EUA
complien els criteris per a considerar el trastorn i
827.000 van rebre tractament. A més, s’ha investigat prou
per confirmar que el consum crònic de cànnabis té greus
conseqüències físiques i psicològiques, entre les quals la
síndrome d’abstinència. Per tant, la necessitat de desenvolupar medicaments per a tractar aquests trastorns és
evident. S’han investigat diversos medicaments, alguns
dels quals dirigits al trastorn íntegrament i altres per a
alguns aspectes concrets, com els trastorns del somni, la
síndrome d’abstinència, la reducció dels efectes de reforç
i la prevenció de recaigudes. Els medicaments més investigats es divideixen en dos grups: aquells que tenen un
efecte sobre el sistema cannabinoide (com els agonistes
cannabinoides, agonistes parcials, agonistes, etc.) i els
que afecten altres sistemes neurotransmissors (serotoninèrgic, gabaèrgic, noradrenèrgic, etc.). Desafortunadament, els intents de trobar medicaments segurs i efectius
per al trastorn per consum de cànnabis no han tingut èxit.
No obstant això, l’Institut Nacional sobre l’Abús de Drogues, en col·laboració amb investigadors acadèmics i de la
indústria farmacèutica, continuen buscant opcions d’intervenció segures i efectives per a aquest desordre (Montoya
i Weiss, 2018; SAMHSA, 2019; Vandrey i Haney, 2009).
Atesa l’actual epidèmia de consum d’opioides als
EUA, s’han redoblat els esforços per al desenvolupament
de medicaments més segurs i efectius per al trastorn per
consum d’opioides. Aquest esforç s’ha canalitzat a través
de la iniciativa HEAL (“Ajudar a posar fi a l’addicció a
llarg termini”) dels Instituts Nacionals de Salut. Actualment, més de quaranta nous compostos i medicaments
estan en procés d’avaluació en aquest programa, incloent-hi petites molècules i productes biològics per a prevenir o tractar el trastorn per consum d’opioides i les sobredosis. L’objectiu és ampliar les opcions clíniques per al
tractament d’aquestes afeccions (Collins et al., 2018).
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El desenvolupament de medicaments per als trastorns pel consum de
substàncies requereix considerable suport financer i científic. El temps
mitjà des que es descobreix un nou compost fins que s’obté l’aprovació
de les agències reguladores com l’FDA nord-americana és de catorze
anys, si tot va bé.

«El desenvolupament de medicaments
per a prevenir o tractar els trastorns
pel consum de substàncies i les sobredosis
és un procés complicat i costós»
■ CONCLUSIONS
El desenvolupament de medicaments per a prevenir o
tractar els trastorns per ús de substàncies i les sobredosis
és un procés complicat i costós que sovint no aconsegueix arribar a l’aprovació per part de les agències reguladores. Un compost nou pot fracassar per problemes de
seguretat mèdica o per falta d’eficàcia. A més dels riscos
mèdics habituals, els compostos per als trastorns per ús
de substàncies també poden fracassar per la seua potencial propensió a l’abús, per induir iatrogènicament una
nova addicció o per interaccions adverses amb alguna
droga (per exemple, l’augment de la depressió respiratòria pels opioides o la toxicitat cardiovascular dels estimulants).
Molts esforços d’investigadors acadèmics, de la indústria o de la Administració pública han aconseguit l’aprovació de farmacoteràpies per al trastorn per consum
d’opioides i la sobredosi. No obstant això, encara podem
millorar-ne la seguretat i eficàcia. Diverses iniciatives del
govern nord-americà com HEAL o el Programa de Desenvolupament de Medicaments de l’Institut Nacional sobre

MONOGRÀFIC
El segrest de la voluntad

l’Abús de Drogues, amb la col·laboració d’investigadors
acadèmics i de la indústria, estan impulsant la investigació
i el desenvolupament de medicaments. S’espera que en
pocs anys s’aproven més medicaments, de manera que
podrem ampliar l’arsenal terapèutic i reduir la càrrega
sanitària d’aquests trastorns i millorar al mateix temps la
qualitat de vida de les persones que els pateixen.
Finalment, la pandèmia de COVID-19 ha tingut conseqüències devastadores per a aquests trastorns, així com
per a l’avanç de la investigació d’aquests medicaments
(Volkow, 2020). El tancament temporal de laboratoris
d’investigació animal ha retardat considerablement les
proves preclíniques de nous compostos, i la situació ha
estat encara més complicada per a la investigació clínica.
Les juntes de govern de moltes institucions han ordenat
aturar la cerca de nous participants per als seus assajos clínics, i els que ja hi estaven implicats abans de la
pandèmia només van poder romandre en els estudis per
qüestions d’atenció clínica, amb una mínima recopilació
de dades. A més, algunes metodologies d’estudi, proves
de laboratori i avaluacions es van haver d’adaptar a les
prioritats relacionades amb la COVID-19, i l’FDA va
prioritzar totes les sol·licituds relacionades amb el virus,
mentre que l’aprovació de medicaments no relacionats va
patir retards considerables. Per tant, el progrés del desenvolupament de medicaments per als trastorns per ús de
substàncies anterior a la pandèmia s’ha vist alentit, i és
probable que la disponibilitat de nous medicaments es
retarde. Quan acabe la pandèmia o aprenguem a conviure
amb el virus, s’espera que el desenvolupament de medicaments accelere, es puga recuperar part del temps perdut
i medicaments segurs i eficaços per a tractar aquests trastorns estiguen disponibles en un futur pròxim.
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