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Resum 

Els disruptors endocrins són substàncies exògenes, naturals o sintètiques, que provoquen 

efectes secundaris desfavorables per a la salut dels organismes i la seva descendència, com a 

conseqüència de canvis en la funció endocrina. Els éssers humans hi estan exposats 

freqüentment, a diari, per la qual cosa als darrers anys ha crescut l’interès per conèixer  com 

actuen exactament i quins son els principals efectes tòxics que produeixen. Els estudis per 

investigar-ho, majoritàriament s’han dut a terme amb models animals d’experimentació o 

amb cultius cel·lulars, observant-se que podrien actuar mimetitzant o antagonitzant l’acció 

hormonal, o modulant els nivells de les hormones i dels seus receptors, tot i que la seqüencia 

concreta dels processos que intervenen en el mecanisme encara no es coneix del tot. S’ha vist 

que l’exposició al disruptor endocrí BPA podria estar relacionada amb el desenvolupament de 

diabetis mellitus tipus 2, càncer de mama, disfunció mitocondrial i hepatoxicitat; la 

vinclozolina podria associar-se principalment amb la infertilitat masculina; el PBDE amb 

alteracions del metabolisme lipídic i de les TH; i el TCDD amb l’estrès oxidatiu i  alteracions en 

l’expressió del receptor de la progesterona i del AhR. En conclusió, la gran majoria dels 

disruptors endocrins juguen un paper important en el desenvolupament de diverses 

patologies, per la qual cosa és interessant conèixer més sobre aquest tema per tal de poder 

evitar greus efectes sobre la salut. 

Abstract 

Endocrine disruptors are exogenous, natural or synthetic substances, which cause secondary 

effects to organisms’ and their offspring’s health, as a result of changes in endocrine function. 

Humans are exposed frequently, every day, so in recent years the interest to know exactly 

how endocrine disruptors act and which are the main toxic effects produced by them has 

increased. Studies to investigate, mostly have been carried out with experimental animal 

models or cell cultures, observing that endocrine disruptors could act mimicking or 

antagonizing hormonal action, or modulating the levels of hormones and their receptors, 

although the specific sequence of processes involved in the mechanism is not known. 

Exposure to endocrine disruptor BPA could be related with the development of type II 

diabetes, breast cancer, mitochondrial dysfunction and hepatotoxicity; vinclozolin could be 

associated with male infertility; PBDE with alterations of lipid metabolism and TH; and TCDD 

with oxidative stress and alterations in the expression of the progesterone receptor and AhR. 

In conclusion, the majority of endocrine disruptors play an important role in the development 

of various diseases, so it is interesting to know more about this issue in order to avoid serious 

health effects. 
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1.Introducció 

1.1 Sistema endocrí 

El sistema endocrí està format per nombroses glàndules endocrines distribuïdes per tot el cos, 

les quals alliberen hormones que actuen com a missatgers químics regulant el creixement, el 

desenvolupament i les funcions de molts teixits, coordinant els processos metabòlics de 

l’organisme. Les hormones són alliberades al torrent sanguini mitjançant el qual són 

transportades per actuar sobre cèl·lules d’òrgans diana distants.1 La seva capacitat per actuar 

en els òrgans diana depèn de la unió a receptors cel·lulars específics els quals transmeten 

senyals a les cèl·lules diana.2 

La salut humana requereix un sistema endocrí funcional, un conjunt equilibrat d’hormones, 

cadascuna amb la concentració adequada i actuant de forma sincronitzada entre sí en els 

moments apropiats.2  

Actualment es sap que moltes substàncies químiques presents en el medi ambient poden 

interferir en el correcte funcionament de les hormones, alterant l’equilibri i la coordinació dels 

processos homeostàtics normals de l’activitat hormonal. Aquestes substàncies que 

interfereixen en l’activitat hormonal són les avui en dia conegudes com a disruptors endocrins 

(EDs). 

1.2 Disruptors endocrins  

Els disruptors endocrins, també anomenats disruptors hormonals, són substàncies exògenes, 

naturals o sintètiques, que provoquen efectes secundaris desfavorables per a la salut dels 

organismes i la seva descendència com a conseqüència de canvis en la funció endocrina.3 

Tot i que alguns dels disruptors endocrins es troben presents a la naturalesa, la majoria són 

sintetitzats artificialment i alliberats al medi ambient per les diverses activitats dels éssers 

humans, sense el coneixement dels efectes perjudicials que presenten aquestes substàncies 

sobre el medi ambient i la salut humana i d’animals.  

El terme “disruptors endocrins” va aparèixer per primera vegada l’any 1991 en una 

conferència organitzada per la Dra. Theodora Colborn, a Wingspread, Wisconsin. L’objectiu de 

la conferència consistia en analitzar les evidències sobre els efectes dels contaminants químics 

ambientals damunt el sistema endocrí dels animals salvatges.4  

1.3  Principals tipus de disruptors endocrins i vies d’exposició 

De cada vegada són més les substàncies considerades com a potencials disruptors endocrins.  

Les més de 1500 substàncies5 identificades com a potencials disruptors endocrins es poden 

classificar principalment en diferents tipus que inclouen des de plaguicides, químics 

industrials, plàstics, metalls i fàrmacs, fins a cosmètics i productes d’higiene i disruptors 

endocrins naturals.6 (Taula 1) 

- Els principals disruptors endocrins naturals són els fitoestrògens, com per exemple els 

flavonoides, les isoflavones i els lignans, i les feromones. 
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- Els plaguicides són substàncies utilitzades per a prevenir o combatre qualsevol plaga 

incloent espècies indesitjables de plantes i animals durant la producció, l’elaboració 

l’emmagatzematge i el transport d’aliments i productes agrícoles. Els plaguicides  

poden ser composts organoclorats com alaclor, cloradano, DDT, endosulfà, mirex, 

lindà, etc., o composts no clorats com atracina, carbofurà, tributiltin, vinclozina, etc. 

Alguns plaguicides organoclorats són considerats els primers composts químics 

relacionats amb l’afectació de l’equilibri hormonal estrogènic. 

- Alguns químics industrials són els PCBs (bifenils policlorats) que actualment estan 

prohibits, i s’utilitzaven com a olis industrials i com a refrigerants; el polibrominat 

bisfenol A (BPA) que és utilitzat com a retardant del calor  en la fabricació de plàstics 

de molts productes com els televisors, els ordenadors, etc.; i el percloroetilè utilitzat 

com a dissolvent de neteja en sec.  

- Els plàstics són materials sintètics obtinguts mitjançant polimerització de llargues 

cadenes d’àtoms que contenen fonamentalment carbonis. Alguns exemples de plàstics 

que actuen com a disruptors endocrins són els ftalats que s’utilitzen com a plastificants 

a molts plàstics com el PVC (policlorur de vinil) millorant la flexibilitat, la transparència 

i la qualitat final del producte. 

- Els metalls són materials que es caracteritzen per ser bons conductors de la calor i 

l’electricitat, alguns metalls pesats com el mercuri, el plom, el cadmi, etc. actuen com 

a disruptors endocrins i són considerats com una gran amenaça per a la salut pública. 

- Els fàrmacs són substàncies biològicament actives que actuen modificant el 

metabolisme de les cèl·lules sobre les quals fan efecte. Alguns dels fàrmacs considerats 

com a disruptors endocrins són els anticonceptius, els antidepressius i el 

dietilestilbestrol. 

- Alguns cosmètics i productes higiènics que actuen com a disruptors endocrins són els 

parabens que recentment s’han descrit com a xenobiòtics estrogènics, i són utilitzats 

a cremes hidratants, a xampús, a cremes d’afaitar, a preservatius i a lubricants, a 

dentífrics, etc.; el triclosà que s’utilitza com a potent agent antibacterià i fungicida; etc. 

 

Taula 1. Classificació i exemples dels principals disruptors endocrins 
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Els disruptors endocrins presents al medi ambient, es troben majoritàriament a l’aigua, l’aire 

i a la gran part de productes d’ús comú, com per exemple a la roba, a les juguetes, als 

productes de neteja, als envasos dels aliments, als materials de construcció, als cosmètics, als 

medicaments etc., amb lo qual és freqüent l’exposició permanent dels humans a aquestes 

substàncies.6           

Els humans estan exposats als disruptors endocrins directament o indirectament. Les 

principals vies d’exposició directa són a través de substàncies farmacèutiques o mitjançant 

l’aplicació de productes cosmètics absorbint els disruptors endocrins per contacte directe amb 

la pell. Les vies d’exposició  indirecte als disruptors endocrins són diverses, la principal via 

d’exposició és la ingesta d’aliments que han estat tractats amb disruptors endocrins com els 

fungicides i els pesticides degut a la seva acumulació a la cadena alimentària, i en menor 

mesura la ingesta d’aigua contaminada. 

La inhalació no es considera com la principal via d’exposició encara que a l’aire hi ha una gran 

deposició de contaminants considerats com a potencials disruptors endocrins. Una altre font 

important d’exposició, són totes les activitats laborals en les que s’està constantment amb 

contacte amb diversos productes que poden interferir amb el correcte funcionament de 

l’activitat hormonal.  

El període prenatal és un període crític de susceptibilitat, el creixement i la diferenciació 

durant aquest període estan regulats pel sistema endocrí, alteracions als nivells hormonals 

causades pels disruptors endocrins, poden alterar la programació del desenvolupament, 

donant lloc a alteracions durant el desenvolupament de teixits i òrgans, que persistiran a la 

vida adulta amb diferents conseqüències per a la salut.  

El fetus es exposat als disruptors endocrins a través de la mare mitjançant la llet materna i la 

sang, pel que és de gran importància intentar minimitzar al màxim l’exposició als disruptors 

endocrins a l’etapa de gestació, per tal d’evitar possibles complicacions durant el 

desenvolupament del fetus, ja que aquests són més vulnerables als tòxics pel fet de presentar 

una menor capacitat detoxificadora que els adults. La dosis dels disruptors endocrins que 

arriben al fetus no només depèn de la ingesta de la mare durant l’embaràs, sinó que també 

depèn de la bioacumulació d’aquests al greix corporal de la mare, la qual transfereix les 

substàncies químiques acumulades durant anys als seus fills durant la gestació i la lactància.  

El desenvolupament dels nadons també segueix sent sensible a les alteracions endocrines 

causades pels disruptors endocrins. 

La quantitat de disruptors endocrins amb els quals els humans s’exposen diàriament, és 

altament variable, ja que depèn dels hàbits individuals de cadascú, l’ambient on es viu i es 

treballa i el tipus de dieta i estil de vida que es segueix.7  

L’exposició a baixes dosis de disruptors endocrins presenta efectes molt adversos, encara que 

la relació dosi-resposta no es coneix del tot, ja que els disruptors endocrins no presenten una 

única relació dosi-resposta, les conseqüències poden ser molt diverses degut a que també 

depenen de la predisposició genètica, i inclús poden aparèixer després de llargs períodes de 

latència.   
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El temps de retenció dels disruptors endocrins als teixits depèn de la capacitat del 

metabolisme per eliminar-los mitjançant reaccions de detoxificació. Alguns disruptors 

endocrins com els fitoestrògens consumits en elevades quantitats a través dels vegetals de la 

dieta, són eliminats del cos en qüestió d’hores.8 En canvi, altres disruptors endocrins com els 

contaminants orgànics persistents, poden ser absorbits pel cos amb petites quantitats, però a 

causa de la resistència que presenten a la detoxificació, es poden mantenir al cos durant llargs 

períodes de temps. 

1.4 Efectes sobre la salut humana 

Els disruptors endocrins presenten múltiples efectes sobre la salut humana alterant la 

homeòstasis hormonal. Exposicions a substàncies químiques disruptores endocrines durant 

les primeres etapes del desenvolupament poden alterar els patrons normals del 

desenvolupament i per tant modificar de forma notable la susceptibilitat a desenvolupar 

malalties més endavant al llarg de la vida, i conduir també a l’herència transgeneracional de 

diverses malalties, mitjançant un mecanisme de transmissió que implica modificacions 

epigenètiques, com la metilació del DNA i l’acetilació d’histones.9 Els principals efectes dels 

disruptors endocrins es centren en anormalitats o modificacions que apareixen a nivell del 

sistema reproductor a ambdós sexes.10  

Al sistema reproductor dels homes, poden aparèixer malformacions al tracte urogenital, 

incloent hipospàdies (ubicació incorrecte a la cara inferior del penis de l’obertura de la uretra) 

i criptorquídia (descens testicular incomplet durant el període fetal),  pot disminuir la 

quantitat i qualitat del semen, causant infertilitat, i pot aparèixer la ginecomàstia, que es 

tracta de la hipertròfia patològica d’una o ambdues glàndules mamaries a l’home. La 

incidència d’hipospàdies, criptorquídia i la mala qualitat del semen es consideren com a 

factors de risc pel desenvolupament de càncer de les cèl·lules germinals testiculars. Aquestes 

alteracions a l’aparell reproductor masculí causades pels disruptors endocrins, es deuen a la 

disminució de l’activitat dels andrògens durant el període de desenvolupament fetal, influint 

també negativament al funcionament adequat de les cèl·lules de Sertoli (cèl·lules de suport 

estructural i metabòlic durant l’espermatogènesi, localitzades als tubs seminífers dels 

testicles)  i de les cèl·lules de Leydig (cèl·lules productores d’andrògens, localitzades als 

testicles).9 

A les dones, els disruptors endocrins poden causar l’aparició de la pubertat abans d’hora, 

poden aparèixer malformacions a l’úter i als ovaris, malalties mamàries benignes i càncers de 

vagina i cèrvix, també poden produir avortaments espontanis i parts ectòpics. Aquestes 

alteracions de l’aparell reproductor femení es deuen principalment a la interferència dels 

disruptors endocrins sobre el correcte funcionament dels estrògens.   

A més les substàncies disruptores del sistema endocrí, també poden provocar altres 

alteracions com la disfunció de la tiroides i de les glàndules suprarenals, alteracions del 

sistema immunitari, síndrome metabòlic, obesitat, diabetis, càncer als teixits que presenten 

respostes endocrines, malalties cardiovasculars, malalties òssies i alteracions neuronals com 

anomalies conductuals, Parkinson i Alzheimer.  
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L’obesitat pot ser causada per l’exposició prenatal a gran diversitat de substàncies disruptores 

endocrines alterant el correcte programa de desenvolupament i contribuint a l’augment de 

pes11, i altres trastorns metabòlics com la diabetis12 a etapes posteriors de la vida. 

Els obesògens són substàncies químiques que actuen de forma directa sobre les cèl·lules 

adiposes (augmentant el nombre de cèl·lules o l’emmagatzematge de greix) promovent 

l’augment de pes, o actuant indirectament mitjançant l’alteració dels mecanismes que regulen 

la sacietat i la gana, afavorint l’emmagatzematge de calories. Molts dels obesògens coneguts 

són disruptors endocrins que actuen com a lligands dels receptors d’hormones nuclears, o 

afecten a les vies de senyalització metabòliques controlades hormonalment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Mecanismes d’acció dels principals disruptors endocrins 

En els darrers anys s’han observat i documentat diferents possibles mecanismes d’actuació 

dels disruptors endocrins en l’alteració de l’homeòstasi hormonal que impliquen: 

- Mimetització de l’acció hormonal 

- Antagonització de l’acció hormonal 

- Alteració de la síntesis i metabolisme de les hormones 

- Modulació dels nivells dels receptors hormonals 

Als primers estudis s’observaren els dos primers mecanismes en els quals els disruptors 

endocrins competeixen amb les hormones en la unió als receptors endocrins de les cèl·lules 

diana propis de les hormones, ja sigui imitant o antagonitzant l’acció de les hormones 

endógenes.6  

Alguns dels disruptors endocrins que actuen mimetitzant l’acció hormonal, activant els 

mateixos tipus de receptors que les hormones endògenes, són els estrògens ambientals com 

el DDT, alguns PCBs, composts químics no esteroides i molts fitoestrògens.  

Figura 1. Principals òrgans vulnerables a les alteracions causades pels disruptors endocrins9 
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Els antiestrògens com diversos PCBs i alguns pesticides, o els antiandrògens actuen 

antagonitzant l’acció hormonal, disminuint o contrarestant l’activitat normal de les hormones 

endògenes. Poden unir-se al receptor hormonal sense produir resposta, però bloquejant la 

resposta normal de l’hormona endògena que no pot unir-se al receptor. 

Per altre banda, s’ha demostrat que els disruptors endocrins també poden actuar alterant la 

síntesis de les hormones a les glàndules endocrines o alterant la biodisponibilitat interferint 

amb l’activitat dels enzims de conjugació o competint per la unió a les proteïnes 

transportadores. Per exemple el retardant de la flama PBDE-99 actua alterant la síntesis de 

l’hormona tiroïdal, afectant als nivells fisiològics normals.  

Uns estudis més recents han revelat que a més poden actuar modificant els nivells dels 

receptors a les cèl·lules diana, el número dels quals és crític per a les respostes de senyalització 

cel·lular. Per exemple s’ha vist que el bisfenol A interfereix en la síntesis del receptor 

estrogènic. 

 

Figura 2. Mecanisme de mimetització de l’acció hormonal dels disruptors endocrins13 

 

2. Objectiu 

L’objectiu principal del treball és realitzar un estudi bibliogràfic sobre l’estat actual dels 

coneixements relacionats amb els efectes i mecanismes d’acció dels principals disruptors 

endocrins. Aquest treball pretén investigar sobre la relació entre l’acció i els efectes tòxics dels 

nombrosos disruptors endocrins amb els quals convivim dia a dia, fent ús de la informació 

continguda i publicada fins al moment a les bases de dades científiques.  

3. Materials i mètodes 

Per a la recerca d’articles de revisió sobre els disruptors endocrins i els seus mecanismes 

d’acció i efectes tòxics s’ha utilitzat la base de dades Pubmed. Per tal de dur a terme una 

primera aproximació al tema, s’han buscat articles de revisió publicats fins al moment filtrant 

la data de publicació dels articles des de l’any 2005 fins a l’actualitat. Les paraules clau 

utilitzades i els resultats obtinguts són els de la Taula 2. 
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Paraules clau Nombre d’entrades 

Endocrine disruptors review 1139 

Mechanisms endocrine disruptors review 360 

Endocrine disruptors and health review 535 

Toxic effects endocrine disruptors review 78 

Endocrine disruptor effects review 1169 

Endocrine disruptors and diseases review 321 

 

 

S’ha de destacar que entre els resultats obtinguts a les diferents recerques per tal de fer una 

primera aproximació al tema, hi hagut un grau important de solapament.  

Seguidament, per tal d’aprofundir de manera més concreta sobre el tema s’han utilitzat les 

paraules clau de la Taula 3. Per fer aquesta recerca, també s’ha utilitzat el filtre de la data de 

publicació dels articles des de l’any 2005 fins a l’actualitat.  

Paraules clau  Nombre d’entrades 

Mechanism action BPA 68 

Vinclozolin action 45 

PBDE action 96 

TCDD action 214 

 

 

Els criteris de selecció utilitzats per escollir els articles consultats per tal de fer el treball, s’han 

basat en les dates de publicació més actuals, tot i haver filtrat ja a la data la recerca d’articles 

publicats a partir de l’any 2005 fins a l’actualitat, i en la possible aportació al treball després 

de revisar l’abstract. A la Taula 4 s’especifica el nombre d’articles seleccionats o consultats per 

a cada recerca per a la realització del treball.  

Paraules clau Nombre 
d’entrades 

Nombre d’articles 
seleccionats o consultats 

Endocrine disruptors review 1139 38 

Mechanisms endocrine disruptors review 360 21 

Endocrine disruptors and health review 535 29 

Toxic effects endocrine disruptors review 78 4 

Endocrine disruptor effects review 1169 53 

Endocrine disruptors and diseases review 321 31 

Mechanism action BPA 68 12 

Taula 2. Paraules clau utilitzades a la base de dades Pubmed i nombre d’entrades obtingudes per 

fer la primera aproximació al tema 

 

Taula 3. Paraules clau utilitzades a la base de dades Pubmed i nombre d’entrades obtingudes per 

tal d’aprofundir de manera més concreta sobre el tema 
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Vinclozolin action 45 5 

PBDE action 96 8 

TCDD action 214 4 

 

 

Una altre eina de recerca que s’ha fet servir és la biblioteca de la UIB digital, per tal de 

complementar la informació del treball amb altres articles o llibres útils de consulta.  

De tots aquests articles consultats s’han seleccionat, utilitzat i revisat un total de 41 articles 

per fer el treball. 

El terme “disruptors endocrins” apareix a la base de dades Pubmed per primera vegada l’any 

1995, i a partir d’aquest any s’observa que de manera general va augmentant amb els anys el 

nombre de publicacions a les quals apareix aquest terme, tot i que hi hagi algunes variacions 

i diferències significatives entre anys consecutius. S’observa que el nombre màxim de 

publicacions on apareix aquest terme es produeix l’any 2014, amb un total de 746 publicacions 

que contenen el terme “disruptors endocrins”, i a partir d’aquest any es comença a apreciar 

una disminució en el nombre d’articles publicats on apareix aquest terme. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Publicacions de la base de dades Pubmed a les quals apareix el terme “disruptors endocrins” 

a partir de l’any 1995 fins a l’any 2017 

 

 

Taula 4. Paraules clau utilitzades a la base de dades Pubmed, nombre d’entrades obtingudes i 

nombre d’articles seleccionats o consultats per fer el treball 
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4. Resultats i discussió 

Amb el pas del temps, s’ha vist que els EDs presenten múltiples efectes tòxics interferint en el 

correcte funcionament de l’acció hormonal, alterant la seva homeòstasis. Tot i la gran 

diversitat d’efectes tòxics, també s’han observat que alguns EDs naturals, com els 

fitoestrògens presenten efectes beneficioses sobre la salut, ja que s’utilitzen, per exemple, 

per alleujar els símptomes associats a la menopausa.14  

Els principals efectes secundaris dels EDs sobre la salut dels organismes, resideixen de manera 

general en alteracions al desenvolupament. Als següents apartats, es discuteixen els 

mecanismes d’acció i efectes tòxics d’alguns d’ells a diversos estudis experimentals. 

4.1 Disruptors endocrins que mimetitzen l’acció hormonal 

Hi ha evidències de que molts EDs actuen mitjançant aquest mecanisme. Com a exemple, el 

BPA actua mimetitzant l’acció dels estrògens, donant lloc a diversos efectes negatius. 

El BPA (4,4’-dihidroxi-2,2-difenilpropà) és un compost químic àmpliament utilitzat a la 

industria, per a la fabricació de resines epoxi, paper tèrmic,  plàstics i recipients, com els 

envasos d’aliments i begudes, etc15, per la qual cosa els éssers humans hi estan exposats de 

manera continua. Els efectes més greus s’han observat a nins i nines de mares exposades al 

ED durant la gestació i la lactància16. El BPA presenta una particularitat característica en relació 

a la corba de dosi-resposta, observant-se efectes màxims a baixes dosis. 

En quan al mecanisme d’acció del BPA, de forma majoritària arriba per via oral a l’organisme, 

tot i que també ho pot fer a través de la via dèrmica i respiratòria per l’elevada presencia 

mediambiental17, i ràpidament és metabolitzat a les parets de l’intestí i al fetge mitjançant 

l’enzim uridinadifosfat glucoroniltransferasa convertint-se en un metabòlit altament soluble, 

el BPA-glucurònic18; una quantitat menor de BPA reacciona amb sulfat donant lloc a BPA-

sulfat. Per tant, la detoxificació es produeix mitjançant la conjugació del BPA, ja que d’aquesta 

manera s’elimina de forma eficient per l’orina18. 

La via d’eliminació dels metabòlits difereix en els diferents éssers vius. Als humans a més de 

la ràpida metabolització del BPA al fetge, aproximadament un 80% es excretat a través de 

l’orina amb un temps mitjà d’eliminació inferior a 6 hores. Als primats i als rosegadors, el BPA 

es eliminat a través del fetge, arribant al tracte gastrointestinal on posteriorment s’allibera en 

forma de BPA reabsorbint-se novament al torrent sanguini. Com a conseqüència d’aquesta 

recirculació enterohepàtica el temps mitjà d’eliminació als animals és major, aproximadament 

entre unes 20 i 80 hores, comparat amb els humans19. 

El BPA conjugat no presenta activitat estrogènica, per lo qual quan és metabolitzat, només 

una petita quantitat de BPA lliure pot unir-se als receptors d’estrògens (ER) produint 

l’alteració hormonal, a través de diferents mecanismes que varien depenent de la dosis, el 

teixit i de l’etapa d’exposició.  

 

 



10 
 

Els estudis in vitro han proporcionat dues possibles rutes d’actuació del BPA: 

- Per una banda, es pot unir als receptors d’estrògens nuclears clàssics (ERα i ERβ), 

induint senyals estrogèniques que intervenen en els processos de transcripció, 

modificant l’expressió de determinats gens.  

- Per altre banda, s’uneix a receptors d’estrògens (ER) associats a la membrana cel·lular 

per tal d’exercir efectes ràpids, promovent la mobilització de calci i la senyalització 

intracel·lular.   

Els ER associats a la membrana cel·lular són més sensibles al BPA que els receptors nuclears. 

Recentment s’ha descrit un ER associat a la membrana cel·lular del pàncrees endocrí, que 

s’activa per concentracions picomolars de BPA. Quan s’activa aquest receptor, els canals de 

potassi dependents d’ATP de la membrana de les cèl·lules beta pancreàtiques es tanquen, de 

manera depenent de la proteïna quinasa G i com a conseqüència d’això, es produeix la 

despolarització de la membrana plasmàtica, que provoca l’entrada de calci a l’interior cel·lular 

a través dels canals de calci dependents de voltatge. L’augment de calci activa els processos 

secretors d’insulina per les cèl·lules beta pancreàtiques20. A les cèl·lules excitables, els 

augments de calci provoquen la fosforilació de CREB que permet modular la transcripció de 

gens que contenen elements de resposta a AMPc/Ca2+ corrent amunt. Així es demostra que 

el BPA produeix l’activació de CREB dependent de calci a través d’un receptor d’esteroides no 

clàssic20. 

A estudis in vivo s’ha investigat la relació entre l’exposició a BPA i la secreció d’insulina per les 

cèl·lules beta pancreàtiques21. Al injectar BPA (100 µg/kg) a ratolins mascles adults durant 

quatre dies, es va observar un increment del contingut d’insulina a les seves cèl·lules beta 

pancreàtiques en comparació amb els ratolins tractats amb el vehicle, fet que es relaciona 

amb la major secreció d’insulina, observada a ratolins exposats a BPA  estimulats amb 

concentracions creixents de glucosa21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’observa a la Figura 4, els anàlisis dels paràmetres metabòlics revelen una 
hiperinsulinèmia als ratolins tractats amb BPA. Per tal d’investigar si es relaciona amb la 
resistència a la insulina, es van realitzar proves de tolerància a la glucosa als ratolins en 
condicions de dejuni, observant-se una alteració, que indica l’existència de resistència a la 

Figura 4. Nivells plasmàtics de glucosa i insulina a ratolins tractats amb el vehicle o amb BPA a l’estat 

postprandial. Extret de (Ropero et al., 2008) 
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insulina21. Per tant l’estudi demostra que l’exposició a BPA provoca l’alteració homeostàtica 
de la glucosa sanguina, associant-se amb un major risc de desenvolupar diabetis mellitus tipus 
221. 

Per altra banda, s’ha descrit que l’exposició als EDs pot provocar la sobreexpressió d’alguns 
gens implicats en la morfogènesis, associant-se amb el desenvolupament de càncers. Per tal 
d’investigar-ho, cèl·lules canceroses de teixit mamari van ser exposades al BPA, observant-se 
tan in vivo com in vitro, la sobreexpresió del gen Hoxc622. El BPA competeix amb l’estradiol 
(E2), l’hormona natural, per la unió als ERα. La unió del BPA provoca que els ERs juntament 
amb els seus coreguladors com les metilases MLL-histones o acetilases d’histones CBP, 
s’uneixin al promotor de Hoxc6, donant lloc a un augment en la metilació de l’histona H3K4, a 
l’acetilació, i al reclutament de l’ARN polimerasa II, que provoca la sobreexpressió del gen 
Hoxc6 (Figura 5). La sobreexpressió de Hoxc6 indueix l’expressió de factors de creixement 
tumorals, facilitant la formació de colònies. Així es demostra que Hoxc6 és fonamental en el 
desenvolupament de la glàndula mamària i en la proliferació de les cèl·lules epitelials, però la 
seva sobreexpressió s’associa, entre d’altres, amb càncers mamaris22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Model esquemàtic del mecanisme epigenètic induït pel BPA que provoca l’alteració 

endocrina de l’expressió del gen Hoxc6. Extret de (Hussain et al., 2015) 

Per tal de comprovar l’alteració endocrina de Hoxc6, es va examinar in vitro l’expressió del 

gen després del tractament amb el ED estrogènic BPA i amb E222. Cèl·lules d’adenocarcinoma 

mamari (MCF7) es van tractar amb diferents concentracions de BPA i E2, seguidament  es va 

dur a terme la transcripció inversa de l’ARN del control i de les mostres tractades amb BPA i 

E2, i finalment es va analitzar mitjançant una PCR quantitativa (qPCR) i una PCR  amb 

transcriptasa inversa (RT-PCR). Els anàlisis van mostrar que l’expressió de Hoxc6 a les cèl·lules 

MCF7 s’indueix després del tractament amb BPA i E2 de manera dependent de la 

concentració22. 
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Com s’observa a les Figures 6 i 7, el nivell més alt d’expressió de Hoxc6 es dona davant 

l’exposició a 1 nM d’E2 i a 10 nM de BPA ja es comencen a observar diferències significatives, 

en relació al control. Aquest estudi demostra que Hoxc6 és un gen regulat pels receptors 

d’estrògens i que l’exposició al BPA pot induir la seva expressió, fins i tot en absència d’E222.  

L’expressió de Hoxc6 també va ser examinada in vivo a les glàndules mamaries de rates 

exposades  durant 24 hores a BPA (25 µg/kg)  i a E2 (5 µg/kg ), de forma separada o combinada 

mitjançant qPCR i western blots. Es va observar un increment significatiu dels nivells tan d’ARN 

Figura 6. Expressió de Hoxc6 a MCF7 davant l’exposició a diferents concentracions d’E2, RT-PCR (A) i 

qPCR (B). Expressió de Hoxc6 davant l’exposició de 1nM d’E2 durant diferents períodes de temps, RT-

PCR (C) i qPCR (D). Control de càrrega (GAPDH). Extret de (Hussain et al., 2015) 

Figura 7. Expressió de Hoxc6 a MCF7 davant l’exposició a diferents concentracions de BPA, RT-PCR 

(A) i qPCR (B). Expressió de Hoxc6 davant l’exposició de 10nM de BPA durant diferents períodes de 

temps, RT-PCR (C) i qPCR (D). Control de càrrega (GAPDH). Extret de (Hussain et al., 2015) 
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com de proteïna tan amb E2 com amb BPA. La combinació d’E2 i BPA també va donar lloc a 

un increment en l’expressió de Hoxc6 en comparació amb el control. Aquest estudi in vivo 

demostra la sobreexpressió del gen Hoxc6 als teixits de càncer mamari de les rates 

exposades22.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’analitzar el reclutament dels coreguladors dels ER i si les alteracions epigenètiques 

s’associen amb l’exposició al BPA, es va examinar la unió dels ERs, i dels seus coreguladors, les 

metilases d’histones (MLLs) i les acetilases d’histones com (CBP o p300) al promotor del gen 

Hoxc6 en presència i absència de BPA i E2. Les cèl·lules MCF7 van ser tractades per separat 

amb BPA i E2, es van fixar amb formaldehid i es van sotmetre a l’assaig d’immunoprecipitació 

de la cromatina (ChIP) utilitzant anticossos contra el ERα i contra les metilases i acetilases 

d’histones. L’ADN ChIP es va analitzar per qPCR utilitzant primers del promotor del gen Hoxc6. 

A la Figura 9, s’observa que després del tractament amb BPA (10 nM) i E2 (1nM), hi ha un 

increment en el reclutament a la regió de resposta (ERE) del promotor del gen Hoxc6, de 

receptors d’estrògens, de metilases d’histones MLL2 i MLL3, i d’histones acetilases CBP i p300.  

  

 

 

Figura 8. Expressió de Hoxc6 a glàndules mamàries de rata davant l’exposició a BPA i E2, RNA 

analitzat per RT-PCR (A) i qPCR (B), control de càrrega (GAPDH). Nivells de proteïna de Hoxc6 

analitzats per western blot (C), control de càrrega ( β-actina). Extret de (Hussain et al., 2015) 

Figura 9. Reclutament de receptors d’estrògens i coreguladors  a la regió ERE del promotor del gen 

Hoxc6 davant l’exposició a BPA i E2. Resultats de les qPCRs del reclutament de metilases d’histones 

(A) o d’acetilases d’histones(B), utilitzant com a control negatiu la β- actina. Extret de (Hussain et al., 

2015) 



14 
 

A l’estudi també es van analitzar les modificacions de les histones, observant-se que el grau 

de metilació de les histones H3K4, i d’acetilació, i el reclutament de l’ARN polimerasa II (RNAP 

II) al promotor de Hoxc6, també incrementen davant l’exposició de BPA i E2, com es veu a la 

Figura 1022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes observacions demostren que l’exposició a BPA pot induir canvis epigenètics 

(modificació de les histones) en el promotor del gen Hoxc6 afectant conseqüentment a la seva 

expressió gènica.  

A uns altres estudis s’ha vist que l’exposició al BPA podria estar implicada amb la disfunció 

mitocondrial. Per tal de comprovar-ho, rates Wistar van ser exposades a diferents 

concentracions de BPA durant 14 dies, i a continuació es van analitzar les activitats dels enzims 

de la cadena de transport electrònic a mitocondris hepàtics. Com es veu a la Taula 5, 

l’exposició al BPA provoca una disminució significativa a l’activitat dels enzims en comparació 

amb el grup control23. 

 

 

 

 

Al mateix estudi també es van analitzar les activitats dels enzims hepàtics alanina 

transaminasa, aspartat transaminasa, fosfatasa alcalina, i lactat deshidrogenasa. Com 

s’observa a la Taula 6, a les rates exposades amb BPA l’activitat d’aquests enzims hepàtics 

Figura 10. Grau de metilació de les histones H3K4 i d’acetilació d’histones, i reclutament de RNAP II al 

promotor del gen Hoxc6 davant l’exposició a BPA i E2 (qPCR), utilitzant com a control negatiu la β- 

actina. Extret de (Hussain et al., 2015) 

Taula 5. Efectes de l’exposició al BPA sobre l’activitat dels complexes mitocondrials enzimàtics a 

mitocondris hepàtics de rata. Les activitats dels complexos enzimàtics I-V s’expressen com  a 

nmol NADH oxidat/min/mg proteïna, nmol succinat oxidat/min/mg proteïna, nmol de citocrom C 

reduït/min/mg proteïna, nmol de citocrom C oxidat/min/mg proteïna, i nmol de fosfat 

alliberat/min/mg proteïna, respectivament. Extret de (Somaira Khan et al., 2015) 
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augmenta en comparació amb el control, fet que demostra que l’exposició al BPA està 

relacionada amb l’hepatoxicitat23.  

 

 

 

Aquests efectes en la funció mitocondrial es van observar a un altre estudi en que rates Wistar 

embarassades van ser exposades amb BPA (40 g/Kg/dia) o amb el vehicle (control), i es va 

analitzar la funció mitocondrial a la descendència masculina, a les 3, 15 i 26 setmanes després 

del naixement. Com es veu a la Figura 11, a partir de les 15 setmanes després del naixement 

ja es comencen a apreciar diferències significatives en la disminució de la producció d’ATP a 

la descendència de rates exposades al BPA, en comparació amb les rates control. A la Figura 

12 també a patir de la 15 setmana, es veu que l’exposició al BPA augmenta la producció 

d’espècies reactives d’oxigen (ROS), fet que relaciona el BPA amb l’estrès oxidatiu 

mitocondrial24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Efectes de l’exposició al BPA sobre l’activitat d’enzims hepàtics a sèrum de rata. L’ALT, 

l’AST i l’ALP com a IU/ml de sèrum, i el LDH com a nmol NADH oxidat/min/mg de proteina. Extret 

de (Somaira Khan et al., 2015) 

Figura 11. Efectes de l’exposició al BPA sobre la producció d’ATP mitocondrial de la descendència 

masculina de rates exposades durant la gestació. Extret de (Ying Jiang et al., 2014) 

Figura 12. Efectes de l’exposició al BPA sobre la producció de ROS a la descendència masculina de 

rates exposades durant la gestació. Extret de (Ying Jiang et al., 2014) 
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Els resultats obtinguts suggereixen que l’exposició al BPA s’associa amb la disfunció 

mitocondrial i amb l’aparició de l’hepatoxicitat, causada  pel dany oxidatiu en resposta a ROS.  

A més de l’associació de l’exposició al BPA amb el risc de desenvolupar diabetis mellitus tipus 

2, càncer de mama i hepatoxicitat observats als estudis anteriors, també s’ha vist que 

l’exposició a BPA es vincula amb altres alteracions observades al desenvolupament, a la 

maduració meiòtica dels oòcits, als sistemes reproductius, al cervell, al sistema immune, al 

metabolisme, entre d’altres. 

4.2 Disruptors endocrins que antagonitzen l’acció hormonal 

La vinclozolina (3-(3-5-diclorofenil)-5-metil-oxazolidina-2,4-diona) és un fungicida 

dicarboximida molt utilitzat a l’agricultura per al control de plagues, de floridures i del 

podriment de fruites i verdures, tot i que darrerament el seu ús ha disminuït de forma general. 

Es tracta d’un ED que actua antagonitzant l’acció dels andrògnes, donant lloc a efectes 

adversos. Els éssers humans hi estan exposats a través de l’aigua i l’aire, o mitjançant la ingesta 

d’alguns aliments no tractats però que presenten vinclozolina. El raïm del vi es considerat com 

una font elevada d’exposició25. 

El mecanisme d’acció de la vinclozolina consisteix en la seva capacitat per actuar com un 

antagonista competitiu per a la unió al receptor d’andrògens (AR). El ED s’hi uneix de manera 

feble provocant alteracions en la conformació lligand-receptor, que impedeixen que el 

complex vinclozolina-AR es pugui unir a l’element de resposta als andrògens (ARE), i així 

conseqüentment s’inhibeix l’expressió de gens diana activats pels andrògens de forma 

habitual. Els metabòlits de la vinclozolina actuen de la mateixa manera antagonitzant l’acció 

dels andrògens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de determinar si aquest mecanisme molecular és actiu, a un estudi in vitro es van 

examinar els efectes de l’exposició embrionària transitòria a la vinclozolina durant el moment 

de la determinació testicular26. Els cultius dels testicles es van obtenir a partir de la dissecció 

de les gònades dels embrions de rates embarassades, i al 13è dia embrionari els òrgans van 

Figura 13. Mecanisme de la vinclozolina: antagonització hormonal de l’acció dels andrògens. Extret i 

adaptat de (Hiort & Holterhus, 2000) 
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ser incubats en absència (control), o en presència de diferents concentracions de vinclozolina 

(100-200 μM i 500 μM), o de flutamida (1 μM), un control positiu antiandrogènic. Com es veu 

a la Figura 14, la vinclozolina pot afectar a la formació de les cordes testiculars, ja que s’hi 

observen diferències significatives al nombre quan els cultius d’òrgans han estat incubats amb 

una concentració de 500 μM de vinclozolina en relació al control, observades per tant a dosis 

relativament altes de vinclozolina, vinculant-se així amb elevats requeriments del ED per a 

poder competir amb els andrògens en la unió als AR26. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Nombre de cordes testiculars als cultius embrionaris tractats amb diferents concentracions 

de vinclozolina al 13è dia embrionari. Flutamida control positiu (inhibidor dels andrògens). Extret de 

(Uzumcu et al., 2004) 

 
A la Figura 15 s’hi aprecien diferències significatives a l’apoptosi de les cèl·lules germinals dels 
testicles tractades amb vinclozolina, als 20 dies després del naixement, en comparació amb el 
control. Les cèl·lules apoptòtiques es van detectar mitjançant un kit de fluorescència in situ, 
que mesura l’ADN fragmentat de les cèl·lules apoptòtiques a través de la incorporació 
catalítica de la fluoresceïna-12-dUTP a l’extrem 3’ terminal de l’ADN26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Efectes de l’exposició transitòria a vinclozolina sobre l’apoptosi de cèl·lules germinals dels 

testicles als 20 dies postnatals. Extret de (Uzumcu et al., 2004) 
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A més a altres estudis s’ha descrit la possible implicació de la vinclozolina a l’alteració de la 

diferenciació de les cèl·lules germinals primordials (PGCs) i al desenvolupament de la línia 

germinal masculina, així com també en la inducció de trastorns epigenètics 

transgeneracionals27.  Per investigar-ho,  es va realitzar l’exposició prenatal de ratolins a 

vinclozolina i s’analitzaren els canvis fenotípics i moleculars a tres generacions successives, 

observant-se una reducció en el nombre de PGCs embrionàries i un augment a la taxa de 

cèl·lules apoptòtiques, que s’associa amb una disminució de la fertilitat masculina als adults 

de les generacions F1 i F327. Això es deu a que l’exposició prenatal a vinclozolina desregula 

microARNs específics de les PGCs, com miR-23b i miR-21, induint un desequilibri a la via 

Lin28/let-7/Blimp1 (regulador clau de la diferenciació de PGCs28). (Figura 16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els membres de la família let-7 i miR-23b regulen Blimp1 i Lin28, que codifica per una proteïna 

d’unió a ARN expressada a cèl·lules mare i requerida pel desenvolupament de PGCs. Lin28 

també estableix un bucle de retroalimentació mitjançant la unió a pre-miRNAS de let-7, 

inhibint el seu processament a miRNAs madurs. Als resultats de l’estudi es va observar que 

l’exposició a la vinclozolina va augmentar significativament l’expressió dels precursors i 

algunes formes madures de let-7 a les generacions F1 i F3, provocant així la disminució de la 

expressió de Blimp1, i conseqüentment de la diferenciació de PGCs27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Desequilibri de la via Lin28/let-7/Blimp1 per la desregulació de microARNs específics de 

PGCs a causa de l’exposició de ratolins a vinclozolina. Extret de (Brieño-Enríquez et al., 2015) 

Figura 17. Grau d’expressió de precursors de let-7 davant l’exposició de ratolins a vinclozolina. (a) 

indica un diferència estadística significativa de VD1 i VD2 comparat amb el control i (b) una 

diferència significativa de VD1 comparat amb VD2. Extret de (Brieño-Enríquez et al., 2015) 
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Les dades de l’estudi suggereixen que l’exposició prenatal a la vinclozolina, indueix la 

desregulació epigenètica transgeneracional de l’expressió de microARNs que afecten a les 

seqüències reguladores clau de la diferenciació de les cèl·lules germinals.  

Apart de l’associació de l’exposició a la vinclozolina, relacionada principalment amb el risc de 

desenvolupar diversos problemes vinculats amb la infertilitat masculina, també s’ha vist que 

podria estar implicada amb processos cancerígens. 

4.3 Disruptors endocrins que actuen alterant la síntesis i el metabolisme de les hormones 

Els polibromats difenil èters (PBDE) són un exemple de ED que actuen alterant la síntesis de 

les hormones tiroidees (TH). Es tracta d’una classe de composts bromats utilitzats àmpliament 

com a substàncies ignífugues a plàstics i espumes, a materials de construcció, a equips 

electrònics, a vehicles de motor, a tèxtils, etc. A causa que els PBDE són substàncies químiques 

mediambientals persistents, la producció industrial d’alguns PBDE està restringida, però així i 

tot, es torben distribuïts de forma abundant al medi ambient. Les principals vies d’exposició 

dels éssers humans als PBDE són a través de l’aire i la pols, així com també a través de certs 

aliments, o mitjançant la llet materna i la sang del cordó umbilical29.  

El mecanisme mitjançant el qual els PBDE alteren la síntesis de les TH, encara no està del tot 

dilucidat, tot i que s’ha plantejat la hipòtesi que els PBDE podrien interferir amb el transport i 

el metabolisme de les TH30,31. A alguns estudis s’ha vist que tenen la capacitat de desplaçar el 

precursor de l’hormona tiroidea (T4) del seu transportador plasmàtic (TTR)32. Per tal 

d’aprofundir sobre aquesta possibilitat, un model de peixos va ser exposat, a través de la dieta, 

a diferents dosis de PBDE-47. Després de 21 dies d’exposició, els peixos van ser sacrificats i es 

va recollir el plasma, per a mesurar les concentracions plasmàtiques de les hormones T3 i T4 

mitjançant un radioimmunoassaig33. Com s’observa a la Figura 19 l’exposició al PBDE-47 

s’associa amb una reducció de les concentracions plasmàtiques de l’hormona T4 en relació 

amb el control, però només s’observen diferències significatives a dosis elevades d’exposició. 

A les concentracions de l’hormona T3 no es van trobar diferències significatives. 

Figura 18. Grau  d’expressió d’ARNm de Blimp1 davant l’exposició de ratolins a vinclozolina. (a) 

indica un diferència estadística significativa de VD1 i VD2 comparat amb el control i (b) una 

diferència significativa de VD1 comparat amb VD2. Extret de (Brieño-Enríquez et al., 2015) 
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Per altre banda, a alguns estudis experimentals i epidemiològics, s’ha suggerit que els efectes 

dels PBDE sobre les concentracions sèriques de les TH, es podrien relacionar amb els efectes 

produïts sobre l’acció tiroidea als diversos teixits durant el desenvolupament. Per provar si 

aquesta suposició és correcta, rates embarassades de 21 dies, van ser alimentades diàriament 

amb cinc dosis de PBDE (0-30 mg/Kg), i els resultats de les mesures de les concentracions 

sèriques de les TH van ser comparats amb els procedents d’un altre estudi semblant utilitzant 

diferents dosis de propiltiouracil (PTU), medicament emprat al tractament de 

l’hipertiroïdisme. Igual que al model anterior, com es veu a la Figura 20, l’exposició al PBDE 

redueix  les concentracions de l’hormona T4 al sèrum amb magnituds similars a com ho fa 

l’exposició a PTU34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al examinar l’expressió de gens de resposta a les TH al fetge i al cor, es va demostrar que el 

tractament amb PBDE no hi afecta. Per tant l’exposició a PBDE,  tot i reduir les concentracions 

de l’hormona T4 al sèrum sanguini, no produeix efectes als diversos teixits, contràriament a 

l’exposició a PTU34. 

Figura 19. Concentracions plasmàtiques de l’hormona T4 a un model de peixos exposats a PBDE-

47. Extret de (Sean C et al., 2008) 

Figura 20. Concentracions plasmàtiques de l’hormona T4 a un model de rates exposades a diferents 

concentracions de PTU (barres negres) o a PBDE (barres blanques). Extret de (Ruby Bansal et al., 

2014) 
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El PBDE també podria estar relacionat amb la supressió de l’activitat de la fosfoenolpiruvat 

carboxiquinasa (PEPCK), enzim que participa a la gluconeogènesis, podent estar implicat en 

les funcions hepàtiques incrementant l’estrès oxidatiu35. Per tal d’esbrinar-ho, es va examinar 

la gluconeogènesis hepàtica i el metabolisme lipídic a rates mascles Wistar alimentades 

diàriament durant 28 dies amb DE-71 (14 mg/kg de pes corporal), una mescla de PBDE 

comercial (tractament), o amb oli de blat de moro (control). Després de 48 hores de dejuni, 

les rates van ser sacrificades, es va obtenir la sang i es van extirpar els fetges. A continuació, 

es va mesurar l’activitat de l’enzim PEPCK i el contingut lipídic del fetge seguint els processos 

descrits a (Nash et al., 2013). Es va observar una disminució d’aproximadament el 40% de 

l’activitat de la PEPCK hepàtica en el cas de les rates tractades amb DE-71 en comparació amb 

el grup control (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quan al contingut lipídic del fetge, també es va observar una disminució d’aproximadament 

el 29% en el cas de les rates tractades en comparació amb les rates controls35. (Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunt, aquests resultats suggereixen que la inhibició de l’activitat PEPCK hepàtica, 

induïda per DE-71, es podria relacionar amb l’alteració del metabolisme lipídic, disminuint la 

gluconeogènesi i el contingut hepàtic i circulatori de triglicèrids, però per altre banda 

s’incrementa la síntesi de cossos cetònics i per tant la seva concentració sanguínia.  

Figura 21. Activitat de la PEPCK al fetge de rates control i rates tractades amb DE-71. Extret de 

(Kylie R. et al., 2015) 

Figura 22. Percentatge del contingut lipídic al fetge de rates control i rates tractades amb DE-71. 

Extret de (Kylie R. et al., 2015) 
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L’exposició a PBDE a part de relacionar-se amb alteracions a les TH i al metabolisme lipídic, 

també es pot associar amb alteracions cognitives, càncers, problemes a la descendència, etc. 

4.4 Disruptors endocrins que actuen modulant els nivells dels receptors hormonals 

El 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) és un compost orgànic persistent del grup de 

les dioxines, utilitzat per a la fabricació d’herbicides. S’ha vist que podria actuar modulant els 

nivells del receptor de la progesterona, tot i que no es coneix exactament el mecanisme 

d’acció. Els éssers humans estan exposats al TCDD a través del medi ambient, considerat com 

la principal via, o a través de la ingesta d’aigua o aliments contaminats. L’exposició primerenca 

provoca l’herència transgeneracional de diverses malalties reproductives. 

El principal mecanisme d’acció conegut del TCDD, consisteix en la unió al receptor 

d’hidrocarburs d’aril (AhR), provocant l’expressió de gens diana que codifiquen per enzims 

detoxificadors de xenobiòtics (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposició al TCDD provoca canvis epigenètics al grau de metilació del gen del receptor de la 

progesterona, modulant els nivells d’aquest receptor hormonal36. A un estudi es va veure que 

l’exposició de ratolins durant el desenvolupament a TCDD disminuïa l’expressió del receptor 

de la progesterona, també disminuïda a les dones amb endometriosi37. Concretament es va 

contemplar una hipermetilació del gen del receptor de la progesterona, causant de la 

disminució de la seva expressió, tan a ratolins tractats amb TCDD com a dones amb 

endometriosi. Als úters de ratolins mitjançant una PCR específica de metilació (Figura 24), es 

va revelar la metilació parcial del gen del receptor de la progesterona a aproximadament el 

60% dels teixits extrets de femelles de la generació F1 (exposades a TCDD a l’úter), mentre 

que als teixits extrets de ratolins control el gen del receptor de la progesterona es trobava 

completament desmetilat. Per tal de comprovar si la metilació parcial del gen del receptor de 

la progesterona és un efecte transitori o heretable, es van examinar els teixits extrets de 

femelles de la generació F3, que presentaren aproximadament un 40% de metilació parcial 

del gen del receptor de la progesterona, el que suggereix l’efecte transgeneracional de 

fenotips característics de l’exposició prematura a TCDD38.  

Figura 23. Principal mecanisme d’acció del TCDD: activació del AhR 
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D’altre banda, els efectes de l’exposició al TCDD també es van comprovar a un estudi amb 

cultius d’explants d’endometriosi humà. Es va analitzar l’expressió de AhR i de l’ARNm del 

translocador nuclear de AhR (ARNT), culitvant els explants d’endometriosi humà amb 

presència o absència de TCDD i hormones durant 24 hores com es descriu a (Osteen et al., 

1994)39. Mitjançant una RT-PCR de l’ARN total aïllat, es va observar que l’exposició a TCDD 

augmenta els nivells d’expressió de AhR, mentre que als nivells d’expressió de l’ARNm del 

ARNT no s’observen diferències significatives en comparació amb el control (Figura 25). 

Aquests resultats indiquen l’elevada afinitat que presenta el TCDD per a la unió als receptors 

de AhR. L’augment d’expressió de AhR, també provoca la sobreexpressió de CYP1A1, enzim 

que produeix espècies reactives d’oxigen (ROS), causant estrès oxidatiu, pel desequilibri 

redox, relacionant-se estretament amb la inducció de respostes inflamatòries, ja que ROS 

impulsa una major migració al nucli i expressió del factor de transcripció NF-kB p65, que 

contribueix al desencadenament de respostes inflamatòries cròniques40. La regulació 

defectuosa de NF-kB p65 també s’associa amb càncers i malalties autoimmunitàries.  

 

 

 

 

 

 

Desmetilat 

 

 

Figura 24. PCR específica de metilació del gen del receptor de la progesterona a ratolins control, 

ratolins F1 (exposats a TCDD a l’úter) i ratolins de la generació F3. Extret de (Kaylon et al., 2014)  

Figura 25. Nivells d’expressió de AhR i de l’ARNm de ARNT davant el tractament dels cultius 

d’explants d’endometriosi humà amb TCDD (10 nM)  obtinguts mitjançant una RT-PCR. Extret de 

(Jeff A. et al., 2001) 

Metilat 
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Altres estudis han demostrat que l’exposició a TCDD a través de mecanismes independents de 

AhR, també poden ocasionar efectes directes sobre els mitocondris, conduint a dèficits 

bioenergètics cel·lulars. Es va observar que l’exposició a TCDD provoca disfunció mitocondrial 

i estrès oxidatiu al cor de rates, causant alteracions en la regulació dels canals mitocondrials 

de k+ dependents d’ATP. Les alteracions en la funció mitocondrial cardíaca s'acompanyen amb 

un augment de la formació de proteïnes amb grups carbonils, un marcador de dany oxidatiu41. 

(Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més de l’associació de l’exposició al TCDD amb canvis en l’expressió del receptor de la 

progesterona i del receptor AhR als casos d’endometriosi, i amb la generació d’estrès oxidatiu 

associat amb respostes inflamatòries i càncer, també s’ha vist que es pot relacionar amb 

problemes al desenvolupament, amb patologies del sistema nerviós central, amb la diabetis, 

amb la síndrome metabòlica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Detecció de grups carbonils a les mitocòndries de cors de rates control (CH) o de rates 

exposades a dosis elevades de TCDD (TH). Extret de (Pereira et al., 2013) 
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5. Conclusions 

1. A aquest treball s’ha realitzat un estudi bibliogràfic sobre l’estat actual dels coneixements 

relacionats amb els efectes i mecanismes d’acció dels principals disruptors endocrins amb els 

quals convivim dia a dia, fent ús de la informació continguda i publicada fins al moment a les 

bases de dades científiques.  

2.Tot i que s’ha suggerit que els disruptors endocrins podrien actuar mimetitzant o 

antagonitzant l’acció hormonal, o modulant els nivells de les hormones i dels seus receptors, 

els mecanismes concrets pels quals actuen no estan del tot dilucidats, fent falta més estudis 

per tal de poder esbrinar-los. 

3. Els principals efectes dels disruptors endocrins es centren en anormalitats o modificacions 

que apareixen a nivell de sistema reproductor a ambdós sexes. No obstant això, també 

provoquen disfunció tiroïdal, síndrome metabòlic, obesitat, diabetis, càncers a teixits que 

presenten respostes endocrines i alteracions neurodegeneratives, com el Parkinson i 

l’Alzheimer.  

4. Hi ha evidències significatives de que l’exposició a diversos EDs durant l’etapa prenatal i 

postnatal, s’associa amb un major risc de desenvolupar certes malalties a moments posteriors 

de la seva vida.  

5. Dels EDs analitzats, s’ha vist que l’exposició al BPA podria estar relacionada amb el 

desenvolupament de diabetis mellitus tipus 2, càncer de mama, disfunció mitocondrial i 

hepatoxicitat; la vinclozolina podria s’associar-se principalment amb la infertilitat masculina; 

el PBDE amb alteracions del metabolisme lipídic i de les TH; i el TCDD amb l’estrès oxidatiu i 

amb alteracions en l’expressió del receptor de la progesterona i del AhR. 

6. La gran majoria dels estudis analitzats s’han dut a terme amb models animals 

d’experimentació o amb línies cel·lulars, i alguns amb línies cel·lulars humanes, per la qual 

cosa els resultats obtinguts no es poden extrapolar directament als humans. 
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