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El reposicionament de fàrmacs, conegut com a Drug Repositioning en anglès, és una 

nova estratègia que consisteix en la cerca de noves aplicacions terapèutiques a medicaments 

que s'han descrit prèviament. 

 

 

 

 

 

 
 

Aquests medicaments poden estar comercialitzant-se en el mercat, o bé, que hagin estat 

descartats a causa de fallades en les darreres fases dels assajos clínics. 

 

 

La recerca tradicional de nous medicaments, segons alguns estudis, pot comportar entre deu i 

quinze anys, i més de mil milions d’euros per molècula. Moltes d'elles es queden al camí, 

perquè no han demostrat eficàcia o han presentat problemes de toxicitat i seguretat en les 

proves amb cultius cel·lulars, models animals o assajos clínics en humans. 

 

 

 

 

 

 

Les dificultats que hi ha a l’R + D farmacèutica (temps i costos) han portat a la 

comunitat científica a plantejar noves vies per abordar els problemes clàssics. 

  

“Vells medicaments” per a noves teràpies 

Complex metabolic diseases and mitochondria 

Amino acid transporters and disease 

Institut de Recerca Biomèdica. IRB Barcelona 

RECICLANT FÀRMACS,  

una nova estratègia que pot 

canviar la medicina 

Avantatges del reposicionament de fàrmacs 

≈ 16 anys 

Desenvolupament tradicional de fàrmacs 
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Millor ús i eficàcia de productes 

terapèutics existents. 

Disminució dels costos d’R + D 

(amb una millor taxa d'èxit). 
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Fàrmacs reciclats més famosos 

 

 

Minoxidil ROGAINE)  

Va passar de ser un possible 

tractament per a la hipertensió a un 

fàrmac contra la caiguda del cabell. 

 

Sildenafil (VIAGRA) 

És una de les històries més famoses de 

reposicionament de fàrmacs. Es va 

desenvolupar inicialment per l'angina de pit 

però actualment s'utilitza per a la disfunció 

erèctil i la hipertensió arterial pulmonar 

 

 

TALIDOMIDA 

Talidomida es un fármaco desarrollado en los años 50 

usado inicialmente para el tratamiento de las náuseas 

matinales de mujeres embarazadas. Si bien era 

efectivo, se retiró del mercado ante la noticia de recién 

nacidos que presentaban defectos de nacimiento y 

malformaciones.  

Años después, se empezó a usar como tratamiento 

para: Eritema Nodosum,  Mieloma Múltiple  y 

Síndrome de Kaposi. 

Raloxifeno (EVISTA) 

Utilitzat com a anticonceptiu, es va 

reutilitzar per controlar l'osteoporosi. 

 

 

Gemcitabina (GEMZAR)  

Va passar de ser un possible antiviral a 

utilitzar-se enfront d'alguns tipus de  

càncer 

 

 

Talidomida (THALOMID) 

Talidomida és un fàrmac desenvolupat als anys 50 usat inicialment per al 

tractament de les nàusees matinals de dones embarassades. Si bé era 

efectiu, es va retirar del mercat davant la notícia de nadons que presentaven 

defectes de naixement i malformacions. Anys després, es va començar a 

utilitzar com a tractament per a: Eritema nodosum, Mieloma Múltiple i 

Síndrome de Kaposi. 

El reciclatge de fàrmacs ha estat una solució per a malalties rares o oblidades. 

El nostre cas: Diabetis tipus II i Obesitat 

La diabetis és un grup de trastorns metabòlics caracteritzats per un 

augment de la glucosa en sang, en molts casos associat amb 

l’obesitat. En aquestes malalties, els nivells d’expressió d’algunes 

proteïnes està alterat i la insuficiència d’aquestes afecta l’estructura 

microscòpica de diferents òrgans.  

La Diabetis i l’Obesitat 

afecten un alt i creixent 

percentatge de la població 

mundial. Les investigacions 

dels darrers anys, han 

demostrat que ambdues 

malalties estan relacionades.  

Proteïnes desregulades 

en la diabetis i l’obesitat 

Múscul 

Fetge 

Teixit adipós 

TEIXITS AFECTATS 

http://mail.google.com/a/irbbarcelona.org/?ui=2&ik=66061e5deb&view=gvatt&th=126fbd1a2b6fc5ca&attid=0.1&disp=attd&mime=image/tiff&zw


Una solució al problema 

La recerca de noves propietats terapèutiques de multitud de fàrmacs ja existents 

(antiparasitaris, analgèsics, antiinflamatoris…), localitzant entre les seves característiques, una 

possible activitat antiobesitat i antidiabètica. Per exemple, que sigui capaç d’activar la formació 

d’aquestes proteïnes que els manquen. 
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Screening  Validació In -Vitro 

Reposicionament de fàrmacs 

≈ 7 anys 

Validació  

In –Vivo  

Com ho fem al laboratori? 

Per tal de fer aquest screening, al laboratori haurem d’estudiar si els diferents medicaments tenen 

alguna acció sobre els gens responsables de la formació de les proteïnes que es veuen 

afectades.  

Generem línies de cèl·lules humanes amb el gen d’estudi més un gen indicador 
Per mesurar l’activitat del gen d’interès, utilitzarem el llenguatge dels senyals, és a dir, farem servir un gen que codifica 

una proteïna que produeix llum i per tant podrem mesurar la seva bioluminiscència. 


