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Responsabilitat i precaució amb les plantes
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Les vicissituds bèl·liques de la
Segona Guerra Mundial van dificultar enormement el tràfic de la
quinina, que havia esdevingut un
medicament imprescindible en totes les farmacopees de campanya.
L’interès estratègic del medicament va impulsar noves recerques
per a aconseguir-ne de forma definitiva la síntesi química. Gairebé
al final de la guerra, l’any 1944,
els esforços es van veure compensats amb els resultats dels treballs
dels nord-americans Robert Woodward i William Doering, que as-

soliren l’objectiu a partir d'un
derivat de la quinolina.
Malgrat aquest èxit científic,
no es va acabar de solucionar el
problema del subministrament
de la quinina. El cost de produirla a partir de la síntesi química és
tan elevat que no surt a compte,
i l’obtenció a partir de l’escorça
directament encara és el més
usual i econòmic. La natura, diligent, moltes vegades ens proveeix dels millors remeis, com en
aquest cas de la quinina.
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