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Resum 

Introducció: L’increment exponencial de l’ús dels pesticides tant en l’agricultura com més 

enllà d’aquesta, causa problemes mediambientals i en la funció reproductora de les dones en 

edat fèrtil a causa de la capacitat disruptora que tenen aquestes substàncies químiques. 

Objectius: Identificar en l’evidència l’afectació dels pesticides en la fertilitat femenina i 

conèixer les conseqüències fisiopatològiques dels pesticides en l’endometriosi i el Síndrome 

d’Ovari Poliquístic.  

Metodologia: Es du a terme una Umbrella Review des de l’octubre de 2020 fins al febrer del 

2021 en les següents bases de dades: PubMed, Cinahl i Scopus. S’inclouen les revisions de la 

literatura, revisions sistematitzades, sistemàtiques i metanàlisis publicats en els últims cinc 

anys.  

Resultats: Es van seleccionar 217 articles i finalment després del cribratge i de revisar la 

duplicitat, es van incloure 16 articles. Els resultats mostren una relació entre l’exposició a 

pesticides i l’aparició d’infertilitat i endometriosi. El paper que exerceixen en el Síndrome 

d’Ovari Poliquístic no està clar.  

Conclusions: La fertilitat i l'endometriosi es veu afectada per l'exposició als pesticides, tenint 

les dones amb major exposició, més problemes reproductius. 

Pel que fa al SOP calen més investigacions per aclarir si realment els plaguicides són un factor 

de risc per l’aparició d’aquesta malaltia ginecològica. 

Es necessiten futures investigacions per acabar d’aclarir certes incongruències i per 

determinar quins són els pesticides més perjudicials per a la salut. 

Paraules clau: Infertilitat, dona, pesticides, endometriosi i Síndrome d’Ovari Poliquístic. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Resumen 

Introducción: El incremento exponencial del uso de los pesticidas tanto en la agricultura como 

más allá de esta, causa problemas medioambientales y en la función reproductora de las 

mujeres en edad fértil a causa de la capacidad disruptora que tienen estas sustancias 

químicas. 

Objetivos: Identificar en la evidencia la afectación de los pesticidas en la fertilidad femenina 

y conocer las consecuencias fisiopatológicas de los pesticidas en la endometriosis y el 

Síndrome de Ovario Poliquístico. 

Metodología: Se lleva a cabo una Umbrella Review desde octubre de 2020 hasta febrero del 

2021 en las siguientes bases de datos: PubMed, Cinahl y Scopus. Se incluyen las revisiones de 

la literatura, revisiones sistematizadas, sistemáticas y metanálisis publicados en los últimos 

cinco años. 

Resultados: Se seleccionaron 217 artículos y finalmente después de la criba y de revisar la 

duplicidad, se incluyeron 16 artículos. Los resultados muestran una relación entre la 

exposición a pesticidas y la aparición de infertilidad y endometriosis. El papel que ejercen en 

el Síndrome de Ovario Poliquístico no está claro. 

Conclusiones: La fertilidad y la endometriosis se ve afectada por la exposición a los pesticidas, 

teniendo las mujeres con mayor exposición, más problemas reproductivos. En cuanto al SOP 

hacen falta más investigaciones para aclarar si realmente los plaguicidas son un factor de 

riesgo para la aparición de esta enfermedad ginecológica. 

Se necesitan futuras investigaciones para acabar de aclarar ciertas incongruencias y para 

determinar cuáles son los pesticidas más perjudiciales para la salud. 

Palabras clave: Infertilidad, mujer, pesticidas, endometriosis y Síndrome de Ovario 

Poliquístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Summary 

Introduction: The exponential increase in the use of pesticides both in agriculture and beyond, 

causes environmental problems and in the reproductive role of women of fertile age due to 

the disruptive capacity of these chemicals. 

Objectives: Identifying in evidence the affecting of pesticides in female fertility and knowing 

the physiological consequences of pesticides in endometriosis and Polycystic Ovary 

Syndrome. 

Methodology: Is to conduct an Umbrella Review from October 2020 to February 2021 in the 

following databases: PubMed, Cinahl and Scopus. Reviews of literature, systematic and meta-

analysis published over the past five years are included. 

Results: 217 articles were selected and finally after the screening and revision of the duplicity 

16 articles were included. The results show a relationship between exposure to pesticides and 

the appearance of infertility and endometriosis. The role they play in the Polycystic Ovary 

Syndrome is unclear. 

Conclusions: Fertility and endometriosis is affected by exposure to pesticides, with women 

with higher exposure, more reproductive problems. 

Further research is needed to clarify whether pesticides are actually a risk factor for the onset 

of this gynaecological disease. 

Further research is needed to clarify certain inconsistencies and to determine what are the 

most harmful pesticides for health. 

Keywords: Infertility, woman, pesticides, endometriosis and Polycystic Ovary Syndrome. 
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1. Introducció 

Els pesticides, també anomenats plaguicides, són substàncies tòxiques que s’han aplicat 

deliberadament en el medi ambient de tot el món per controlar les plagues no desitjades, com 

són els insectes, males herbes, fongs o rosegadors (1). A més a més, també s’utilitzen en 

activitats de salut pública per controlar malalties transmeses per vectors i per controlar 

plagues que danyen i interfereixen en la producció, processament, emmagatzematge, 

transport i comercialització d’aliments (2). 

És cert que han portat molts beneficis a la humanitat en les àrees agrícoles d’arreu del món, 

però la seva toxicitat en humans sempre ha sigut una preocupació, ja que el seu ús s’ha estès 

més enllà de l’agricultura, com en parcs i jardins per evitar el creixement de males herbes o 

per evitar la proliferació d’insectes, bacteris, fongs i algues en refrigeradors, pintura, catifes, 

paper, cartó i materials utilitzats per embassar aliments, exposant-nos dia a dia a aquests 

productes químics sense saber-ho (1,3). De fet, actualment Europa és el tercer continent del 

món amb major exposició a pesticides dels últims anys. A més, Espanya està entre els tres 

països d’Europa on es fa més ús dels pesticides (4). 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix infertilitat com “una malaltia del sistema 

reproductor definida per la impossibilitat de aconseguir un embaràs clínic després de 12 

mesos o més de relacions sexuals regulars sense protecció” (5). I és que actualment es 

considera la infertilitat com un problema de salut pública a nivell mundial (dels països 

desenvolupats). De fet, el total de fertilitat (entesa com el nombre de nadons per dona), en 

els propers anys, serà igual en totes les regions del món (incloent les menys i més 

desenvolupades) (6). Segons l’últim informe publicat per la OMS (7) sobre la prevalença 

d’infertilitat a nivell global, quasi el 2 % de les dones en edat fèrtil (20-44 anys) no podran tenir 

fills, i d’aquelles dones que ja tenen un primer fill/a i en vulguin un altre, sobre l’11 % no podrà 

tenir-lo. Es tracta d’una problemàtica tant estesa que té una denominació concreta, la 

impossibilitat de tenir un/a fill/a quan existeix el desig i s’intenta, es denomina Permanent 

Involuntary Childlessness (PIC) (8). 

Pel que fa a les causes d’aquesta infertilitat, són degudes, en igual proporció a la dona com a 

l’home i són multifactorials. És a dir, deriven de factors com l’edat materna avançada, estil de 

vida (obesitat, sedentarisme, hàbits de consum tòxics, estrès), factors ambientals, la cerca 
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d’una estabilitat econòmica, emocional, etc (9–11). I si es centra exclusivament en la dona, es 

troba que les principals causes de la infertilitat són: insuficiència ovàrica prematura, Síndrome 

d’Ovari Poliquístic (SOP), endometriosi, fibres uterines i pòlips endometrials (12). 

Però, hi ha una relació entre l’exposició a pesticides amb les causes d’infertilitat en les dones? 

Existeix evidència (13,14) sobre el paper de l’exposició a pesticides, sobretot els organoclorats, 

en l’elevada incidència de la infertilitat, i és que se sap que molts disruptors endocrins (DEs) 

es dirigeixen al sistema reproductor femení causant malalties ginecològiques com 

endometriosi i Síndrome d’Ovari Poliquístic. 

És per això que centro el meu Treball de Fi de Grau (TFG) en la realització d’una revisió de 

revisions per tal de recopilar l’evidència que existeix en quant a l’associació entre els 

pesticides i el desenvolupament d’infertilitat femenina i les malalties ginecològiques com 

l’endometriosi i el SOP.   
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2. Marc teòric 

2.1. Pesticides  

L’OMS defineix els pesticides com “productes químics que s’utilitzen per matar plagues, 

inclosos els insectes, rosegadors, fongs i herbes no desitjades”. Així com per matar vectors de 

malalties, com els mosquits, i en l’agricultura per matar plagues no desitjades que danyen els 

cultius (15). 

Se sap que molts pesticides són DEs, és a dir, agents exògens capaços d’interferir en l’equilibri, 

la biosíntesi, el metabolisme de les hormones i, en definitiva, en l’acció hormonal normal. Això 

resulta en un desenvolupament, creixement o reproducció anormals, i pot tindre 

conseqüències adverses en els éssers humans (13). La majoria dels DEs són lipofílics i es 

bioacumulen en el teixit adipós, és a dir, tenen una vida mitjana molt llarga en el cos i són 

difícils d’eliminar de l’organisme, i això desencadena una sèrie d’efectes perjudicial per a la 

salut (2), com per exemple, sobre la fertilitat. 

Segons la seva estructura química, existeixen cinc classes principals de pesticides que són els 

organoclorats, organofosforats, carbamats, piretroids i triazines, dels que es parla a 

continuació (13). 

2.1.1. Classificació dels pesticides 

Els plaguicides es poden classificar de moltes maneres segons diversos criteris, entre els quals 

trobem: 

• Segons el principi actiu que el forma: 

Es distingeixen els orgànics, que són els que contenen carboni, i els inorgànics, formats per 

sulfat de coure, sulfat de ferro, coure, calç i sofre entre altres. A més, els pesticides orgànics 

es poden subdividir en dos grups segons si el seu origen és natural, és a dir, produïts a partir 

de fonts naturals, o sintètics si estan produïts artificialment per síntesi química (1,16).  

• Segons la funcionalitat: 

L’Agència per la Protecció Ambiental dels EUA (EPA) els classifica segons el tipus d’ésser viu 

sobre el qual actuen:  insecticides (insectes), fungicides (fongs), herbicides (males herbes), 

acaricides (àcars), mol·luscoides (caragols i bavoses), rodenticides (rosegadors), algicides 
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(algues), biocides, nematicides (nematodes), ovicides (insectes i àcars en la fase d’ou) i altres 

que són menys usuals (1,17).  

• Segons l’estructura química: 

L’EPA els classifica en organoclorats, organofosforats, carbamats, piretroids, bromats, 

fenoxiacètics, bipiridilos, triazes, fosfamines o fenols halogenats. Però aquí només parlarem 

sobre els cinc grups principals (17): 

- Organoclorats: es caracteritzen per la presència de clor, per l’estructura cíclica i per la 

seva liposolubilitat. A més, tenen una alta resistència a l’atac dels microorganismes i 

una baixa solubilitat en l’aigua i alta en dissolvents orgànics. La majoria dels 

Contaminants Orgànics Persistents (COPs) són d’aquesta família.  

El principal efecte tòxic es dóna sobre el sistema nerviós augmentant la irritabilitat de 

les neurones. Tendeixen a acumular-se en el teixit adipós, el que impedeix que arribin 

a zones crítiques d’aquest sistema; però en cas de malaltia o situacions de tensió, la 

grassa es mou i aquests productes poden arribar a la sang provocant intoxicació aguda 

o inclús poden arribar al fetus travessant la barrera placentària, o al nounat a través 

de la llet materna. Per aquesta raó actualment es tendeix a substituir-los per 

plaguicides organofosforats, carbamats i piretroids, que són de 10 a 100 vegades més 

tòxics i mortífers, però que no s’acumulen en el medi indefinidament. 

- Organofosforats: són èsters d’àcid fosfòric que es descomponen amb major facilitat i 

persisteixen menys temps en el medi que els organoclorats, amb una vida mitjana 

d’hores a dies. L’inconvenient d’aquests és que són més perillosos per la salut humana, 

ja que molts d’ells són absorbits per les plantes causant una toxicitat aguda en les 

persones que les ingereixen. 

- Carbamats: són derivats de l’àcid N-metil-carbàmic i presenten una toxicitat i una 

persistència en el medi que es troba entremig dels dos químics anteriors. No 

s’acumulen en l’organisme i s’eliminen a través de l’orina.  

- Piretroids: són derivats sintètics del plaguicida piretrina. En alguns humans causen 

al·lèrgies i interfereixen en els processos hormonals. L’avantatge d’aquests és que no 

s’acumulen en l’organisme i no persisteixen en el medi.  

- Triazines: són herbicides derivats heterocíclics del nitrogen. Són tòxics per la salut, 

però en menor grau que altres pesticides i s’acumulen en l’organisme (18). 
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• Segons la toxicitat: 

Aquesta depèn de la quantitat, les característiques del pesticida i la durada de l’exposició. 

Trobem (16): 

- De baixa perillositat: els que per inhalació, ingestió i/o penetració cutània no 

comporten riscos apreciables. 

- Nocius:  els que per inhalació, ingestió i/o penetració cutània poden comportar riscos 

de gravetat limitada. 

- Tòxics: els que per inhalació, ingestió i/o penetració cutània poden comportar riscos 

greus, aguts o crònics i inclús la mort. 

- Molts tòxics: els que per inhalació, ingestió i/o penetració cutània poden comportar 

riscos extremadament greus, aguts o crònics i inclús la mort. 

 

2.1.2. Exposició 

L’exposició als pesticides es produeix directament per un ús ocupacional, sigui agrícola o en 

l’àmbit domèstic, a través de la inhalació d’aire contaminat i el contacte dèrmic amb sòls o 

sediments contaminats. Encara que també indirectament a través de la dieta, amb la ingestió 

d’aliments i líquids que contenen residus de plaguicides (1,19). 

Els plaguicides poden entrar al nostre organisme per diferents vies, per l’oral, per la pell o per 

inhalació (1,17): 

• Exposició oral: és la intoxicació més greu. Pot ocórrer de manera intencionada o 

accidental a conseqüència de descuits o mals hàbits, com destapar l’equip aplicador 

amb la boca, en transferir el plaguicida del seu recipient original etiquetat a una botella 

o recipient sense etiquetar i beure d’aquest recipient pensat que és una altra cosa, 

fumar o menjar sense rentar-se les mans després d’haver utilitzat un plaguicida o bé, 

a través dels aliments que mengem i que han estat tractats amb aquests productes 

químics o a través de l’aigua que pot contenir residus de plaguicides.  

La gravetat de l’exposició depèn de la toxicitat oral del producte i de la quantitat 

ingerida. 

• Exposició dèrmica: aquest tipus d’exposició representa el 90 % de les exposicions que 

pateixen els aplicadors de plaguicides. Pot ocórrer com a resultat d’una esquitxada, 

vessament o deriva de la rosada quan es barreja, carrega, rebutja, neteja, manipula o 
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aplicar el plaguicida. La gravetat de l’exposició depèn de la toxicitat dèrmica del 

plaguicida, la taxa d’absorció a través de la pell que varia segons la part del cos (Figura 

1), la mida de l’àrea de la pell contaminada, el temps durant el qual el producte està 

en contacte amb la pell, la quantitat de producte, la presència d’altres materials en la 

pell, la temperatura i la humitat. 

 

Figura 1. Taxa d’absorció dérmica relativa.  

Font: Kim et al. (1) 

 

• Exposició per inhalació: ja que els plaguicides tenen productes volàtils, l’exposició per 

aquesta via és major. Es produeix per inhalació dels vapors o partícules dels plaguicides 

en barrejar, carregar, rebutjar, netejar, manipular o aplicar el plaguicida. La gravetat 

de l’exposició depèn de la toxicitat del plaguicida, la mida de les gotes que genera 

l’equip d’aplicació, sent les gotes grans les de menor risc, el temps d’exposició, la 

quantitat de producte i l’espai en el qual s’aplica segons si és a l’aire lliure o en espais 

tancats sense ventilació, com els hivernacles.  

 

2.2. Epidemiologia  

La utilització massiva i inadequada de pesticides arreu del món és actualment un problema de 

salut global amb fortes repercussions per l’ecosistema i la salut humana, les quals són 

desconegudes per la població. És per aquest motiu que és necessari que les autoritats 
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pertinents informin a la població sobre les dimensions reals del problema i deixin de traslladar 

informació errònia, com en el cas dels residus presents en els aliments, on es recolzen en la 

inexistència de risc sanitari perquè les concentracions dels residus de plaguicides no superen 

els nivells legals, però no tenen en compte que aquests nivells s’han establert sense tindre en 

compte l’exposició a mescles de pesticides, que són més tòxiques que si s’utilitzen sols (20). 

Les dades que acaba de publicar l’Eurostat (21), encara que es refereixin a l’any 2019, són les 

dades més recents que es tenen sobre l’ús dels pesticides a Europa. Segons aquest organisme, 

la venda de pesticides a la Unió Europea (UE) va baixar un 6 % en l’any 2019 respecte a l’any 

anterior. Fins al moment, els pesticides més utilitzats van ser bactericides i fungicides, sent un 

40 % del total, en segon lloc amb un 33 % van estar els herbicides, i per últim amb un 13 % 

van ser els insecticides i acaricides. 

Quatre estats membres de la UE, Alemanya, Espanya, França i Itàlia, van ser els principals 

productors agrícoles (21), sent Espanya un dels tres primers països que més pesticides utilitza 

de la UE (Gràfic 1). 

Gràfic 1. Ús de pesticides en els diferents països de la UE

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FAOSTAT (4). 

Dels 18 estats membre de la UE dels que es disposen dades, dotze van reduir la quantitat de 

pesticides que van utilitzar entre l’any 2011 i 2019. La disminució més gran la va realitzar 

Dinamarca, reduint en un 42 % l’ús, seguit d’Itàlia, Portugal, Txèquia, Suècia i Romania que 

van registrar una disminució de més del 20 % (20,21). 
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Per el que és precís que Espanya posi en marxa un pla per complir amb els objectius marcats 

per l’estratègia “Farm to fork” de la Comissió Europea, que diu que la UE ha de reduir l’ús de 

pesticides en un 50 % abans de l’any 2030 (20).  

L’agricultura ecològica mostra que és possible produir i fer front a les plagues sense la 

necessitat d’utilitzar pesticides, per la qual cosa és necessari que el nostre país faci un major 

esforç per ficar fi a l’abús que realitzen els agricultors d’aquestes substàncies químiques (20). 

Europa és el tercer continent del món amb major ús de plaguicides entre els anys 2013 i 2019 

(Gràfic 2), amb un 11,9 % del total i 491.261,5 tonelades utilitzades. Davant d’aquesta es troba 

Amèrica, amb un 32.3 % i 1.335.394,33 tonelades, i en primera posició es troba Àsia amb un 

52.2 % i 2.156.793,17 tonelades (4). 

Els plaguicides inclosos per l’elaboració d’aquest gràfic són els insecticides, herbicides, 

fungicides, reguladors del creixement de plantes i rodenticides. 

Gràfic 2. Plaguicides totals per continent. Promig 2013-2018 

 

Font: FAOSTAT (4) 

2.3. Concepte de fertilitat i infertilitat 

La fertilitat és la capacitat d’establir un embaràs clínic. El factor més poderós de la fertilitat és 

l’edat de la dona en el moment de la concepció, però hi ha altres factors, com l’estil de vida i 

els factors ambientals, que exerceixen un paper cada cop més important (12). 

Per altra banda, la infertilitat, o també anomenada subferilitat, és una de les complicacions 

més importants en ginecologia i s’explica com la impossibilitat d’obtenir un embaràs clínic 

després de 12 mesos de relacions sexuals regulars sense protecció (sense cap mètode 
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anticonceptiu) (22) o a causa d’un deteriorament de la capacitat d’una persona per reproduir-

se, sigui com individu o amb la seva parella. O bé també es pot definir com qualsevol forma o 

grau de reducció de la fertilitat en parelles que intentaven concebre sense èxit (12) afectant 

el 8-12 % de les parelles en edat fèrtil en tot el món (22).  

L’OMS ha declarat la infertilitat com un problema de salut pública mundial, i és que la 

prevalença d’infertilitat ha augmentat significativament en els últims anys, arribant a afectar 

el 10-15 % de les dones (23). 

La infertilitat es classifica en dos tipus: primària i secundària. La primària fa referència a les 

parelles que no ha aconseguit mai un embaràs o no han aconseguit que aquest arribi al seu fi 

amb el naixement d’un nadó. La secundària correspon a la parella que ja ha tingut un fill 

prèviament, però té problemes per tornar a quedar-se embarassada. Aquesta última és la 

forma més comuna d’infertilitat femenina en el món (12). 

2.4. Causes d’infertilitat femenina 

Els factors que influeixen en la infertilitat femenina són l’edat de la dona, les malalties 

relacionades amb la infertilitat, la consanguinitat, els productes químics disruptors endocrins, 

etc. (12). 

El problema que sorgeix amb el retard del desig de tindre fills és la disminució de la reserva 

ovàrica, que és el nombre d’oòcits disponibles en els ovaris al llarg de la vida reproductiva 

d’una dona, que malauradament aquest és finit. En el quart mes del desenvolupament fetal, 

els ovaris contenen d’uns 6 a 7 milions d’oòcits. Després del naixement, aquesta alta taxa 

disminueix fins a 2-3 milions aproximadament, i quan comença la menstruació disminueix fins 

a 300.000-400.000 fol·licles primordials (24,25). 

A partir dels 25-30 anys, la quantitat d’oòcits que disposa una dona es va esgotant 

progressivament amb el pas dels anys, fet que provoca primer una disminució de la fertilitat. 

A partir dels 35 anys, aquesta pèrdua s’accentua més i la qualitat comença a disminuir; i un 

cop la dona arriba a la menopausa, al voltant dels 50 anys, la reserva ovàrica s’ha esgotat per 

complet i això suposarà el fi de la seva etapa reproductiva (12,26).  

Amb l’avenç de l’edat reproductiva, la qualitat dels oòcits es deteriora, a més del reclutament 

prematur de fol·licles, l’augment dels trastorns ovulatoris, la reducció de la freqüència 

ovulatòria i el deteriorament de la fase lútia, condueixen a una reducció de la taxa de 
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concepció . L’associació entre el grau de consanguinitat de la parella i la infertilitat femenina i 

la reserva ovàrica prematura, també és un factor ha tindre en compte (12,26).  

Pel que fa a les malalties que causen infertilitat, en les dones s’observen patologies com 

insuficiència ovàrica prematura, SOP, endometriosi, fibromes uterins, pòlips endometrials, etc 

(12,23,27,28). I en els homes, la principal causa són alteracions en el seminograma (12).  

També hi ha factors que afecten ambdós sexes, com hipogonadisme hipogonadotròfic, 

hiperprolactinemia, trastorns en la funció ciliar, fibrosi quística, infeccions causades per 

diferents agents, entre les més comunes es troben els bacteris Chlamydia trachomatis o 

Neisseria gonorrhea, malalties sistèmiques com hipotiroïdisme, síndrome metabòlic, 

insuficiència renal crònica o malalties autoimmunes, entre altres; i malalties relacionades amb 

l’estil de vida, com l’estrès, l’obesitat o el consum de tabac i substàncies tòxiques (12,26). 

2.5. Síndrome d’Ovari Poliquístic 

El SOP és el trastorn endocrí-metabòlic més comú en dones en edat reproductiva i es 

caracteritza per anomalies reproductives, endocrines i metabòliques. Els criteris de Rotterdam 

són els criteris més utilitzats per diagnosticar el SOP. Es diagnostica si es presenta 2 dels 3 

criteris: hiperandrogenisme detectat a partir de proves clíniques i/o bioquímiques, alteracions 

en l’ovulació a causa dels canvis hormonals i ovaris amb 12 o més quists en un d’ells, d’aquí el 

seu nom, i/o ovaris amb una mida major a 10 mm detectats per ecografia (Figura 2) (29,30). 

 

 
Figura 2. Comparació entre un ovari normal i un altre amb SOP  

Font: Mayo Clinic (31). 

 

Les dones amb aquesta síndrome poden presentar diferents símptomes, com amenorrea, 

oligomenorrea, metrorràgia, anovulació, hirsutisme, acne, pèrdua de cabell o cabell dèbil, 

complicacions en l’embaràs, infertilitat, hiperinsulinèmia, obesitat, augment del risc de patir 



18 
 

patologia cardiovascular, resistència a la insulina, síndrome metabòlica i trastorns de l’estat 

d’ànim com depressió o ansietat (30,32,33). 

Es desconeix la causa exacta del SOP, a pesar dels anys d’investigació. Es creu que és el resultat 

d’interaccions entre la genètica, disfunció ovàrica, alteracions endocrines, neuroendocrines i 

metabòliques i factors ambientals (25,34). 

La patologia ovàrica és un element molt important en el SOP. Es produeix un desequilibri entre 

l’hormona fol·liculoestimulant (FSH), l’hormona antimülleriana (AMH) i els andrògens i això 

provoca la interrupció del creixement fol·licular. En haver-hi l’hormona luteïnitzant (LH) 

augmentada, aquesta impulsa a les cèl·lules de la teca a produir andrògens, però les 

concentracions de FSH i la conversió d’andrògens en estradiol són insuficients, el que provoca 

que no se seleccioni un fol·licle dominant i, per tant, hi hagi anovulació (25,34). 

La funció de l’AMH és inhibir la conversió de fol·licles primordials a primaris. Per tant, es 

produeix un major creixement de fol·licles primordials, els quals pateixen una detenció en el 

creixement posterior, fet que provoca la morfologia poliquística característica del SOP (25,34). 

2.6. Endometriosi 

L’endometriosi és una malaltia ginecològica dependent d’estrògens amb un fort impacte en 

la fertilitat, la salut somàtica i la qualitat de vida de moltes dones (35).  

Parlem d’endometriosi quan l’endometri, que és la capa mucosa que cobreix l’úter per la part 

interior, s’implanta i creix fora de l’úter (Figura 3). Aquest teixit és capaç de desenvolupar-se 

en qualsevol lloc de l’abdomen, com als ovaris, a les trompes de Fal·lopi, als lligaments de 

sustentació de l’úter, a la vagina, al fons del sac de Douglas, i menys sovint en la bufeta. En 

rares ocasions es pot presentar fins i tot als intestins (generalment al recte i l’apèndix), bufeta, 

urèters i pulmons (36,37). 

Aquest teixit és hormona depenent i actua com ho faria el teixit endometrial, s’engrosseix, es 

desprèn i sagna amb cada cicle menstrual. Però com que aquest teixit no té forma de sortir 

del cos, queda atrapat, juntament amb la sang, produint el que es coneix com a menstruació 

retrògrada (36,37).  
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Figura 3. Imatge gràfica de l’endometriosi  

Font: Mayo Clinic (38). 

 

L’endometriosi es caracteritza per un procés inflamatori crònic que es manifesta per dolor 

menstrual que es manifesta a la zona lumbar o part inferior de la pelvis, dolor entre períodes, 

disparèunia, dolor amb la defecació, diarrea, estrenyiment, dismenorrea, infertilitat, 

hipermenorrea, nàusees i vòmits, debilitat, fatiga, mal de cap, astènia. Encara que hi ha casos 

en què es presenta de manera asimptomàtica (36,37).   

Encara que existeixen diverses teories sobre la patogènia de l’endometriosi, però la teoria de 

la menstruació retrògrada de Sampson és la més acceptada. D’acord amb aquesta teoria, les 

cèl·lules endometrials flueixen cap endarrere a través de les trompes de Fal·lopi i s’implanten 

dintre de la cavitat peritoneal durant la menstruació (39). 
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3. Justificació 

Històricament els pesticides s’han utilitzat arreu del món pels beneficis que comporten en 

l’agricultura, però el seu ús s’ha estès en altres àmbits en els quals estem exposats en el dia a 

dia, causant efectes perjudicials per al medi ambient i la salut humana (1,3). 

Nombroses investigacions en laboratori i diversos estudis en poblacions humanes han revelat 

els riscos per la salut que generen aquests productes químics, i això és degut a la persistència 

i bioacumulació en l’ecosistema, podent inclús perdurar durant mesos, i fins i tot anys en el 

medi sense degradar-se, i en els éssers vius per l’acumulació en els teixits grassos (2,13). 

La població general està exposada a pesticides, però no tota la població és igual de susceptible 

davant d’aquestes substàncies. Les persones que treballen directament amb pesticides, com 

els treballadors agrícoles, o les que resideixen en àrees on s’apliquen aquests productes, són 

dos factors de la vida quotidiana que influeixen molt en l’exposició i la gravetat dels seus 

efectes en la salut, per això és necessari que les dones siguin conscients del perill que 

comporten i de les mesures que s’han d’utilitzar per minimitzar els riscos per la salut. 

Per tot això, és necessari que la producció, distribució i utilització d’aquests tòxics es regeixi 

per un control i reglamentació a escala mundial. A mes de ser necessari realitzar un control 

estricte dels residus de plaguicides que es dipositen en les verdures i hortalisses, per poder 

protegir a la població dels efectes tòxics que causen en els humans. 

Pel que fa a la fertilitat, o infertilitat, és un problema de salut que amb el pas dels anys va 

cobrant més importància, ja que la incidència mundial va augmentant, ja sigui per l’estil de 

vida de les poblacions modernes, per la contaminació ambiental que cada cop és major o per 

l’augment de casos de malalties ginecològiques com l’endometriosi i el SOP que acaben 

causant infertilitat.  

A més, l’evidència actual suggereix que l’endometriosi és multicausal i que específicament els 

químics organoclorats poden estar etiològicament involucrats en el desenvolupament i 

severitat d’aquesta (35,40).  

Amb aquestes dades, un nombre creixent d’estudis (2,13,22,23,26,41) han avaluat el vincle 

causal entre els pesticides i els trastorns de la fertilitat femenina i l’aparició de malalties 

ginecològiques, pel fet que són substàncies químiques amb capacitat d’alterar el sistema 
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endocrí i, que un cop aquests productes entren en la cadena alimentaria, és difícil eliminar-

los del cos humà, ja que es bioacumulen en el teixit adipós. 

És per això que es considera necessari recopilar la informació que hi ha fins al moment, per 

tant, l’objectiu principal és dur a terme una revisió de revisions per identificar en l’evidència 

l’afectació dels pesticides en la fertilitat femenina i conèixer les conseqüències 

fisiopatològiques dels pesticides en l’endometriosi i el SOP. Aquesta revisió es considera 

rellevant per poder millorar o apropar el coneixement tant dels professionals de la salut com 

a la població general, i així poder actuar sobre la base del principi de precaució per reduir 

l’exposició. 
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4. Objectius 

4.1. Objectiu general 

Identificar l’evidència sobre l’afectació dels pesticides en la fertilitat femenina. 

4.2. Objectius específics 

- Conèixer els riscos associats a l’exposició als pesticides sobre la fertilitat femenina. 

- Conèixer les conseqüències fisiopatològiques dels pesticides en l’ endometriosi i 

Síndrome d’Ovari Poliquístic.  

- Determinar els grups de pesticides que afecten en la fertilitat de les dones en edat 

fèrtil. 

- Valorar si és necessari orientar la tasca infermera cap a la prevenció o 

desenvolupament de polítiques de salut pel que fa a l’afectació dels pesticides 

(disruptors endocrins) sobre la fertilitat femenina. 
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5. Metodologia 

Per poder donar resposta als objectius del treball, s’ha dut a terme una revisió bibliogràfica 

de revisions sistemàtiques, coneguda com a umbrella review (42). 

Es tracta d’un tipus de revisió que recopila i resumeix l’evidència de múltiples revisions ja 

existents sobre un tema en concret. Es realitza per proporcionar un examen general de tota 

la informació disponible d’un tema determinat i per comparar i contrastar els resultats de les 

revisions sistemàtiques ja publicades (43). 

El motiu pel qual s’ha escollit aquesta tipologia de treball, és degut al fet que després de 

realitzar la recerca inicial, es va observar que hi havia un elevat nombre de revisions 

sistemàtiques sobre el paper dels pesticides en la fertilitat. 

5.1. Pregunta d’investigació 

Per realitzar una cerca bibliogràfica efectiva es planteja una pregunta d’investigació, que 

servirà com a referència per seleccionar els termes apropiats (descriptors), que són la base 

per desenvolupar la cerca en la literatura i per buscar la resposta a la pregunta en les diferents 

bases de dades, i així obtindré els millors resultats de la cerca. 

Per tal de crear aquesta pregunta estructurada s’utilitza el format Population, Concept and 

Context (PCC) (Taula 1), que consta d’una estratègia per la formulació de preguntes vàlides en 

el marc de la pràctica basada en l’evidència. 

Segons això, la pregunta formulada és: 

- Quin és l’impacte dels pesticides en la fertilitat, en l’Endometriosi i en el Síndrome 

d’Ovari Poliquístic de les dones en edat fèrtil? 

 

Taula 1. Pregunta d’investigació formulada amb el format PCC 

 

 

 

Població Concepte Context 

Dones en edat fèrtil Impacte dels pesticides 

En la fertilitat, 

endometriosi i Síndrome 

d’Ovari Poliquístic 
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5.2. Identificació dels estudis 

Per a l’obtenció dels articles revisats en aquest treball, s’ha realitzat una cerca exhaustiva de 

la bibliografia existent fins al moment. Aquesta cerca va tenir lloc des de l’octubre del 2020 

fins al febrer del 2021. Les bases de dades consultades han sigut Pubmed, Cinahl i Scopus. 

Per poder realitzar l’estratègia de cerca, s’han utilitzat els termes Medical Subject Headings  

(MeSH) o Descriptors en Ciències de la Salut (DeCS) com a vocabulari controlat i altres paraules 

clau. Aquestes han sigut escollits acuradament (veure Taula 2),  per tal de realitzar una cerca 

de qualitat en la qual s’incloguin el màxim d’articles rellevants respecte al tema d’estudi. 

Un cop escollits els descriptors i paraules clau, es procedeix a realitzar la cerca bibliogràfica en 

les diferents bases de dades, combinant aquests descriptors i creant estratègies de cerca amb 

els diferents operadors booleans (AND/OR) per obtenir una cerca més afinada. A més, s’han 

utilitzat també truncaments, com les cometes, perquè les bases de dades busquessin els 

termes introduïts just en aquell ordre per no perdre informació. 

Per plasmar les estratègies de cerca, s’ha creat una taula on es resumeixen els resultats 

obtinguts dels diferents articles seleccionats (veure annex 1).  

A partir de la pregunta d’investigació, s’utilitzen les següents paraules clau: 

 

Taula 2. Mapa Conceptual 

Fertilitat Pesticides Dones Contaminants ambientals 

Fertility Pesticides Female “Environmental pollutants” 

Infertility “Pesticide exposure” Women “Endocrine disruptors” 

Sub-fertility 
pesticides / adverse 

effects 
Humans “Environmental exposures” 

Human 

reproduction 
 Oocytes 

“Endocrine disrupting 

chemicals” 

Reproduction   
“Environmental 

contaminants” 

 

 
 
 



25 
 

Criteris d’inclusió: 

- Documents publicats des de 2015 fins a l’actualitat. 

- Revisions de la literatura, revisions sistematitzades, sistemàtiques i metanàlisis. 

- Articles en Anglès. 

- Articles que facin referència a com els pesticides afecten la fertilitat femenina. 

- Quan es fa referència a patologia obstètrica que afecta la fertilitat, només s’inclourà 

l’endometriosi i el Síndrome d’Ovari Poliquístic. 

Criteris d’exclusió: 

- Articles no trobats en text complet. 

- Documents que parlin sobre la fertilitat en homes, animals o estudis in vitro. 

- Articles amb dades insuficients sobre el tema. 

- Articles que no segueixen els criteris d’inclusió anteriorment descrits. 

 

5.3. Confrontació de la informació 

En base als objectius plantejats en aquesta revisió, la informació en la taula de resultats s’ha 

organitzat en els següents apartats: autors, any de la publicació i cita, tipus de revisió, número 

d’articles inclosos, tipus de pesticides, si afecta en l’Endometriosi o al SOP i, per últim, si afecta 

la fertilitat. 

Dins de l’apartat de tipus de pesticides, aquests s’han classificat en funció de l’estructura 

química.  

5.4. Classificació dels resultats  

Pel que fa als resultats, aquests s’han classificat segons si afecta la fertilitat o bé a 

l’endometriosi o al SOP. Dins de l’apartat de fertilitat, la informació s’ha organitzat en 

diferents subapartats, segons si hi ha risc d’avortament espontani, alteracions del cicle 

menstrual, afectació en els nivells hormonals i biologia de la reproducció i desenvolupament. 

Dins de cada apartat s’han explicat els principals efectes que causen els diferents tipus de 

pesticides. 
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6. Resultats  

6.1. Resultats de la cerca bibliogràfica 

A partir de la cerca bibliogràfica, es van obtenir un total de 217 articles per mitjà de tres bases 

de dades: 94 articles a PubMed, 28 articles a Cinahl i 95 a Scopus. 

Per mitjà del gestor bibliogràfic Mendeley, es va revisar la duplicitat i van quedar 114 articles. 

D’aquests es va realitzar un primer cribratge, en el que es va tenir en compte el títol i el resum, 

seleccionant 37 articles, d’aquests, dos van ser exclosos per resum, quedant 35 articles per 

revisar a text complet. Un cop analitzats els diferents articles, es van excloure 21 d’ells per no 

complir algun dels criteris d’inclusió, o bé, complir algun dels criteris d’exclusió, quedant 16 

articles inclosos en aquesta revisió. 

A continuació, s’observa el diagrama de flux de PRISMA (Figura 4), mitjançant el qual es va 

realitzar el procés de selecció dels articles. 

Figura 4. Diagrama de flux de PRISMA 2009 

Font: Diagrama adaptat de Mother D et al. (44) 
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6.2. Confrontació de la informació 

Taula 3. Descripció dels articles inclosos a la revisió 

Autors, any de 
publicació i cita 

Tipus de 
revisió 

Número 
d’articles 
inclosos 

Tipus de pesticides 
Afecta a 

l’Endometriosi o al 
SOP 

Afectació sobre la fertilitat 

Kumar S, Sharma 
A, Kshetrimayum 

C 
(2019) (45) 

 

Revisió 
de la 

literatura 

10 articles* Organoclorats: DDT  - Avortament espontani (20,6/1000 
naixements vius) en àrees afectades per la 
contaminació per plaguicides.  

- Disminució de la fertilitat 
- Disminució de l’índex de fecunditat 
- Risc d’avortament i pèrdua fetal en les dones 

dels aplicadors de fungicides. 
- Trastorns menstruals 
- Nivells més alts d’un metabòlit del DDT en 

dones 100% infèrtils. 

Sifakis S, 
Androutsopoulos 
V, Tsatsakis A, et 

al.  
(2017) (46) 

 

Revisió 
de la 

literatura 

17 articles* - Organoclorats:  
metoxicloro (MXC),  
hexaclorobenceno 
(HCB),  
diclorodifeniltriclor
oetano (DDT),  
diclorodifenildiclor
oetileno (DDE) 

- Organofosforat:  
dialquilfosfatos 
(DAP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El MXC interfereix el desenvolupament dels 
fol·licles primordials, primaris, preantrals i 
antrals. 

- S’han trobat nivells de HCB, DDT i DDE en el 
sèrum de dones sotmeses a fecundació in 
vitro (FIV) 

- Les concentracions de HCB s’associa a 
implantació fallida. 

- Existeix una forta associació entre l’exposició 
durant el desenvolupament a plaguicides 
organoclorats i els problemes de fertilitat. 

- Associació dels organofosforats i la 
interrupció de les funcions reproductives 
normals. 
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- El MTX pot inhibir la esteroidogenesis ovàrica. 

Kumar R, Singh P, 
Setia A, et al.  

(2020) (2)  
 

Revisió 
de la 

literatura 

5 articles* - Organoclorats: 
endosulfan, DDT, 
DDE, MXC. 
 

 - L’endosulfan produeix un desenvolupament 
ovàric precoç. 

- Les dones amb un alt nivell sèric de DDT i DDE 
tenen un cicle menstrual 4 dies més curt en 
comparació amb les que tenien un nivell més 
baix. 

- DDT i DDE disminueixen la síntesi de 
progesterona. 

Rattan S, Zhou C, 
Chiang C, et al. 

(2017) (47) 
 

Revisió 
de la 

literatura 

5 articles* - Organofosforats: 
clorpirifos 

- Organoclorats: 
MXC, DDT, DDE, 
heptaclor, 
hexaclorobifenil. 

 - El clorpirifos i MXC augmenten els nivells 
d’ARN missatger (ARNm) de l’hormona 
alliberadora de Gonadotropina (GnRH). 

- L’heptaclor s’associa amb una caiguda més 
lenta en la proporció d'estradiol i metabòlits 
de progesterona després de l'ovulació. 

- DDT i DDE s’associa amb nivells reduïts de 
progesterona i una fase lútia més curta. 

- L'exposició a 2,2; 4,4; 5,5ʹ-hexaclorobifenilo i 
DDE s’associa amb un major risc de pèrdua 
fetal. 

- L'exposició a organoclorats s’associa amb un 
major temps fins a l'embaràs. 
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Chiang C, 
Mahalingam S, 

Flaws J 
(2017) (13)  

 

Revisió 
de la 

literatura 

9 articles* - Organoclorats 
- Triazinas: atrazina 
- Piretroides 

- L’exposició s’associa 
amb un major risc de 
SOP i 
endometriosi. 

- S’associen amb una baixa fecunditat, 
avortament espontani, cicles menstruals més 
curts. 

- L’exposició a plaguicides no organoclorats 
s’associa amb cicles menstruals més llargs o 
absència de cicles. 

- L’exposició a l’atrazina a través de l’aigua 
potable s’associa amb la irregularitat del cicle 
menstrual i fases fol·liculars més llargues. 

- L’exposició a piretroides en dones que viuen 
en zones rurals de Sud-àfrica s’associa amb 
nivells plasmàtics d’AMH. 

Cabry R, Merviel 
P, Madkour A, et 

al. 
(2020) (22) 

 

Revisió 
de la 

literatura 

54 articles* - Organoclorats: 
lindano, DDE, DDT, 
hexaclorociclohexa
no (HCH), mirex, 
MXC, endosulfan, 
clordecona, HCB, 
2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-
p-dioxina (TCDD),   
policlorobifenilos 
(PCB), dieldrín, 
vinclozolina, 
diclorodifenildicloro
etano (DDD). 

- Triazines: atrazina, 
simazina. 

- Carbamats: 
fungicida 

- MXC,   clordecona, 
endosulfan, simazina 
i atrazina s’associen 
amb fol·licles antrals 
petits. 

- TCDD, PCB i 
permetria 
augmenten la 
vascularització de 
l’endometri, la 
proliferació cel·lular i 
els nivells de factor 
de creixement 
endotelial vascular 
(VEGF), causant 
endometriosi. 

- L’exposició allarga el temps necessari per 
concebre. 

- Risc d’avortament espontani en dones 
agricultores. 

- Augment de la duració dels cicles menstruals 
en dones exposades a pesticides. 

- L’exposició a atrazina, lindano i ditiocarbamat 
augmenta el risc de cicles menstruals llargs o 
anovulació. 

- Nivells alts de DDE i DDT en sang s’associen 
amb una deficiència de la fase lútia i cicles 
menstruals curts. 

- Relaciona l’exposició de HCH, mirex, 
piretroides i DDT amb envelliment ovàric i 
menopausa precoç. 

- S’associen nivells baixos d’AMH amb la 
presència de DDT en el sèrum i amb 
concentracions altes de piretroides. 
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ditiocarbamat, 
mancozeb, 
benomil. 

- Piretroides: 
permetria. 

- Organofosforats: 
cipermetrina, 
clorpirifos, 
malatión, diazinón, 
paratión, diazinón 

 

- Associació entre els 
plaguicides i el gruix 
de l’endometri. 

- Atrazina, cipermetrina, DDT, DDE, MXC, 
simazina, dieldrina, MXC i vinclozolina afecten 
la fol·liculogènesis i, per tant, indueixen 
atrèsia fol·licular. 

- MXC, simazina, atrazina, endosulfan, 
clordecona en ser agonistes dels receptors 
d’estrògens, poden tindre efectes estrogènics 
i/o antiandrogènics. S’associen amb nivells 
alts d’AMH. 

- Cipermetrina, clorpirifos, malatión, diazinón, 
lindano, DDT i piretroides inhibeixen 
indirectament la proliferació endometrial o 
causen dany oxidatiu en l'úter. 

- Associació entre plaguicides en el líquid 
fol·licular i el número i qualitat dels ovòcits 
recol·lectats per la FIV, i les taxes 
d’implantació embrionària. 

- L’exposició a plaguicides té un efecte negatiu 
sobre el desenvolupament dels ovòcits. 

- Relació entre l’exposició a plaguicides i 
l’augment fins a un 47% de la taxa 
d’avortament espontani. 

- El DDT indueix un augment prematur dels 
nivells d’estradiol. 

- Els PCB poden danyar la reserva ovàrica, la 
resposta fol·licular de les gonadotropines. 

- Malatión, paratión, MXC, DDD, DDE, DDT, 
PCB, dieldrin, HCB, HCH, lindano, benomil i 
mancozeb es relacionen amb la maduració 
defectuosa dels ovòcits i la seva competència. 
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- Les dones que consumeixen alts nivells de 
residus de plaguicides en fruites i verdures 
tenen major risc d’avortament espontani. 

- La probabilitat d’embaràs i la taxa de nascuts 
vius van ser inferiors a la mitjana en les dones 
més exposades. 

- En un estudi a Califòrnia, no va haver-hi 
diferències en termes d’avortament 
espontani entre dones exposades a pesticides 
i no exposades. 

- Clorpirifos, TCDD, DDT, PCB, HCB, HCH i 
endosulfan s’associen amb mals resultats 
clínics en la FIV. 

- El lindano, DDT, diazinón i el clorpirifos 
s’associen amb una taxa d’implantació baixa, 
però no hi ha un impacte clar en les taxes 
d’embaràs i naixements vius. 

- Els PCB i l’endosulfan es relacionen amb 
repetides fallades d’implantació. 

Yilmaz B, Terekeci 
H, Suleyman S, et 

al. 
(2020) (48) 

 

Revisió 
de la 

literatura 

10 articles* - Organoclorats: 
MXC, TCDD. 

 - Efectes adversos dels organoclorats sobre la 
fertilitat femenina com a conseqüència 
d’accions estrogèniques, antiestrogèniques, 
androgèniques i antiandrogèniques. 

- El MXC causa una acció estrogènica. 
- El MXC causa un efecte antiandrogènic. 
- El TCDD causa un efecte antiandrogènic, 

interfereix amb la esteroidogènesis en els 
ovaris i redueix els nivells d’esteroides. 

- Hi ha una relació entre l’exposició durant el 
desenvolupament als organoclorats i 
problemes de fertilitat. 
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Karwacka A, 
Zamkowska D, 

Radwan M, et al. 
(2017) (19) 

 

Revisió 
sistemati

tzada 

26 articles - Organoclorats: 
DDT, DDE. 

 - El DDT té propietats estrogèniques. 
- El DDE té propietats antiandrogèniques. 
- Efectes negatius sobre el resultat de la FIV. 
- L’exposició s’associa amb taxes menors 

d’implantació, menor taxa de fertilitat, menor 
proporció d’embrions d’alta qualitat en 
relació amb el nombre d’ovòcits recuperats i 
reducció de les concentracions d’AMH. 

Piazza M, 
Urbanetz A 
(2019) (49) 

 

Revisió 
de la 

literatura 

4 articles* 
 

- Organoclorats: 
endosulfan, epòxid 
d’heptaclor. 

- Organofosforats: 
malatión, 
clorpirifos, 
cipermetrina 

 - Els organoclorats porten a un augment de tres 
dies addicionals en l’interval entre els 
períodes de les dones disposades a 
concebre.(diu contaminants organoclorats, 
no especifica que seguin pesticides). 

- S’observa una fase lútia més curta i nivells 
sèrics reduïts de metabòlits de progesterona i 
estradiol.  

Runkle J, Flocks J, 
Economos J, et al. 

(2017) (50) 
 
 

Revisió 
sistemàti

ca 

4 articles 
 
 

- Carbamats: 
tirocarbamato, 
mancozeb, maneb. 

- Organofosforat: 
glifosat 

- Hidrocarburs 

 - Dones exposades a tiocarbamats durant 
l’embaràs van exhibir un risc moderat de 
mort fetal durant el primer i segon trimestre, 
especialment el tercer i quart mes 
d’embaràs.  

- L’exposició prèvia a la concepció a 
tirocarbamats, glifosat i fungicides s’associen 
amb risc elevat d’avortament espontani tardà 
(12-19 setmanes). 

- L'exposició prèvia a la concepció tant a 
fungicides com a herbicides va duplicar el risc 
relatiu d'avortaments espontanis en 
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comparació amb la dona exposada només a 
fungicides. 

- L'exposició a fungicides va duplicar el risc 
d'avortament espontani en comparació amb 
les dones no exposades majors de 35 anys. No 
es va observar un augment del risc en dones 
menors de 35 anys. 

- En un estudi en dones que viuen en granges 
de Iowa i Carolina del Nord que utilitzaven 
plaguicides amb carbamat es va associar amb 
un augment de les probabilitats de cicles 
menstruals llargs. 

- Dones que utilitzen Mancozeb o maneb tenen 
4,7 vegades més probabilitats d’experimentar 
cicles llargs i 2,5 vegades més probabilitats de 
tenir un cicle menstrual perdut en comparació 
amb les que mai havien utilitzat plaguicides. 

- Es va observar un major temps fins a 
l’embaràs en treballadores de la producció de 
flors de Bogotà. 

- No va haver-hi una forta associació entre els 
pesticides i la mort fetal, independentment 
del trimestre d’exposició. 

- Risc lleument elevat de mort fetal després de 
l’aplicació de carbamats, tiocarbamats i 
plaguicides durant el segon trimestre. 

- Risc moderadament major de mort fetal 
després de l’exposició a carbamat durant el 
tercer i quart mes d’embaràs. 
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Smarr M, Kannan 
K, Buck G 

(2016) (35) 
 

Revisió 
de la 

literatura 

4 articles* - Organoclorats: 
HCB, DDE, HCH 

- Resultats nuls entre 
HCB i DDE i 
endometriosi. 

- Associació entre HCB 
i HCH i endometriosi. 
HCH s’associa amb 
un augment del 72 % 
en les probabilitats 
de diagnòstic. 

 

Annamalai J, 
Namasivayam V 

(2015) (51) 
 

Revisió 
de la 

literatura 

1 article* 
 

- Organoclorats  - Els pesticides organoclorats s’associen amb 
avortament espontani. 

García P, Ruiz A, 
Martínez M, et al. 

(2020) (28) 
 

Revisió 
sistemati

tzada 

2 articles* 
 
 

- Organoclorats - Associació entre els 
organoclorats i 
l’endometriosi en un 
metanàlisi de 17 
estudis i un altre de 
30. 

 

Stein S, Phy J, 
Cynthia S, et al. 

(2016) (52) 
 

Revisió 
de la 

literatura 

2 articles*  - Nivells sèrics de 
pesticides en dones 
amb SOP. 
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Caporossi L, 
Capanna S, 

Viganò P, et al. 
(2021) (27) 

 

Revisió 
sistemàti

ca 

28 articles - Organoclorats: 
HCH, HCB, lindano, 
trans-nonachlor, 
dieldrín, 
oxiclordano, epòxid 
d’heptaclo¡. 

- Organofosforats: 
diazinon, 
clorpirifos, 
clorpirifos metilo. 

- L’exposició a 
fungicides aromàtics 
es va associar amb 
un major risc 
d'endometriosi. 

- L’exposició a HCH 
provoca un major 
risc d’endometriosi. 

- Associació entre els 
nivells sèrics de HCH 
i l’endometriosi 
ovàrica. 

- El lindano mostra 
una associació 
positiva amb 
l’endometriosi. 

- Nivells alts de 
diazinon, clorpirifos, 
clorpirifos metilo 
s’associen amb una 
major incidència 
d’endometriosi. 

- Correlació entre 
HCH, HCB, trans-
nonachlor, dieldrín, 
oxiclordano i epòxid 
d’heptaclor. 

 

Soave I, Caserta 
D, Wenger J.M. et 

al. 
(2015) (41) 

 

Revisió 
sistemàti

ca 
 
 

6 articles* - Organoclorats: 
TCDD, PCB 
 

- Més risc 
d’endometriosi en 
dones amb TCDD en 
el sèrum. 
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*Només es tenen en compte el nombre d’articles inclosos que valoren pesticides. 

- Relació entre nivells 
alts de PCB i nòduls 
endometriòsics 
profunds i 
endometriosi 
peritoneal. 

- La relació entre PCB i 
el risc d’endometriosi 
peritoneal no va ser 
significativa. 

- Relació entre PCB en 
el teixit adipós i 
desenvolupament de 
l’endometriosi. 
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6.3. Afectació sobre la fertilitat 

6.3.1. Risc d’avortament espontani 

En aquest apartat s’exposen els resultats obtinguts sobre com afecten els pesticides a la 

fertilitat femenina. 

S’ha vist que l’exposició a pesticides organoclorats com el DDT, DDE i hexaclorobifenil, entre 

altres, durant l’embaràs, tenen un efecte advers sobre aquest, i estan associats a un major risc 

d’avortament espontani (13,45,51), en alguns casos suposant un augment de fins un 47 % 

(22), i pèrdua fetal (45,47) en dones que viuen en àrees afectades per la contaminació 

d’aquests productes químics, ja sigui per exposició ocupacional o per un consum de fruites i 

verdures que contenen alts nivells de residus de plaguicides (22). 

En una de les revisions (50) es parla sobre un estudi (53) en dones de 10 comtats de California 

exposades a tiocarbamats durant l’embaràs, on es va exhibir un risc moderat de mort fetal 

durant el primer i segon trimestre, especialment el tercer i quart mes d’embaràs (40). Mentre 

que en aquest mateix estudi esmenta els pesticides en general, i diu que no va haver-hi una 

forta associació entre aquests i la mort fetal, independentment del trimestre d’exposició. En 

aquest mateix sí que relaciona l’aplicació de carbamats, tiocarbamats i plaguicides durant el 

segon trimestre amb un risc lleument elevat de mort fetal; i l’exposició a carbamat durant el 

tercer i quart mes d’embaràs amb un risc moderadament major de mort fetal (40). Un estudi 

(22) dut a terme a Califòrnia no mostra diferències en termes d’avortament espontani entre 

dones exposades a pesticides i les no exposades. 

En un estudi (50) on es compara el risc d’avortament espontani en dones exposades a 

fungicides i herbicides, prèviament a la concepció, amb les que només estan exposades a 

fungicides, ha conclòs que el risc relatiu (RR), que és la raó que mesura la força d’associació 

entre l’exposició a un factor i l’aparició d’un efecte, es duplica en les exposades als dos 

pesticides, juntament amb un Odds Ratio (OR)=2,0, que és la raó que mesura la força 

d’associació entre l’exposició i la malaltia, que al ser > 1 significa que l’exposició als dos 

plaguicides és un factor de risc, i l’interval de confiança (IC) 95 % de 1,1–3,5. El mateix passa 

amb les dones majors de 35 anys exposades a fungicides, on el risc d'avortament espontani 

es duplica en comparació amb les no exposades, sent l’OR=2,4 i el IC 95 % de 1,0-5,9. En canvi, 

en les menors de 35 anys no es va observar un augment (50). També s’ha associat l’exposició 
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prèvia a la concepció a plaguicides organofosforats, carbamats i fungicides amb un risc elevat 

d’avortament espontani tardà, entre la setmana 12 i 19 de gestació. 

6.3.2. Alteracions del cicle menstrual 

L’Exposició a organoclorats com el DDT i DDE també s’han associat amb trastorns menstruals 

(45). En un estudi (2) s’ha associat els nivells sèrics alts d’aquests dos organoclorats amb cicles 

menstruals quatre dies més curts que les dones que tenien nivells més baixos en sèrum. En 

dues de les revisions incloses, s’associa l’exposició al DDT i DDE a fases lúties més curtes 

(22,47). En un estudi en el qual es van incloure 457 dones hawaianes exposades a 

l’organoclorat epòxid d’heptaclor, també es va observar una fase lútia més curta (49). 

Cabry et al. (22) associa aquests nivells sèrics alts a cicles menstruals més curts, però no 

especifica els dies, mentre que l’exposició a plaguicides no organoclorats s’associa amb cicles 

menstruals més llargs o absència de cicles (13). 

Un altre estudi (49) ha reportat que l’exposició a organoclorats produeixen un augment de 

tres dies addicionals en l’interval entre menstruacions de les dones disposades a concebre. 

Runkle i Flocks (50) van dur a terme un estudi amb 3.103 dones que vivien en granges de Iowa 

i Califòrnia del Nord que utilitzaven plaguicides amb carbamat, i es va associar amb un 

augment de les probabilitats de tindre cicles menstruals llargs (OR  =  2,1, IC del 95 %: 1,1–

3,7). També s’ha trobat que l’exposició a la triazina atrazina a través de l’aigua potable 

s’associa amb fases fol·liculars més llargues (13). Finalment en un estudi (50) en dones que 

utilitzen Mancozeb o Maneb es va veure que tenien 4,7 vegades més probabilitats 

d’experimentar cicles llargs  (IC del 95 %: 1.3–16.6) i 2.5 vegades més probabilitats de tenir un 

cicle menstrual perdut (IC del 95 %: 1.0–5.9) en comparació amb les que mai havien utilitzat 

plaguicides. 

L’exposició a la triazina atrazina, l’organoclorat lindane i el carbamat ditiocarbamat 

augmenten el risc de cicles menstruals llargs o anovulació (22). 

L’exposició a l’herbicida atrazina a través de l’aigua potable també s’associa amb la 

irregularitat del cicle menstrual (13). Mentre que les dades d’un estudi de salut agrícola van 

mostrar que la duració dels cicles menstruals de les dones exposades a pesticides 

augmentaven, encara que no es va distingir entre exposició ocupacional i domèstica (22). 

 



39 
 

6.3.3. Nivells hormonals  
 
Un altre efecte que causen els pesticides organoclorats com el DDT, DDE i l’heptaclor és la 

disminució en la síntesi de progesterona (2,47) i en la proporció d’estradiol i metabòlits de 

progesterona després de l’ovulació (47). L’exposició de 457 dones hawaianes a l’organoclorat 

epòxid d’heptaclor es relaciona amb nivells sèrics reduïts de metabòlits de progesterona i 

estradiol (49). 

Tot i que, Cabry (22), al 2020, conclou que el DDT actua juntament amb la FSH per induir un 

augment prematur dels nivells d’estradiol, el que afecta la maduració dels oòcits. 

També s’han reportat efectes adversos dels organoclorats sobre la fertilitat femenina com a 

conseqüència d’accions estrogèniques, antiestrogèniques, androgèniques i 

antiandrogèniques. Com és el cas del MXC, que causa una acció estrogènica en unir-se al 

receptor d’estrogen alfa i beta, o un efecte antiandrogènic quan s’uneix al receptor 

d’andrògens (AR) (22,48). Una de les revisions (46) mostra que el MTX pot inhibir la 

esteroidogenesis ovàrica, és a dir, afectar sobre la síntesi d’esteroides (això pot tenir diverses 

causes, però si és degut a una patologia, pot ser causat pel SOP). També s’ha trobat que el 

TCDD causa un efecte antiandrogènic, interfereix amb la esteroidogènesis en els ovaris i 

redueix els nivells d’esteroides (48). D’altra banda, el DDT té propietats estrogèniques i el DDE 

té propietats antiandrogèniques (19). 

Triazines com la simazina i atrazina i l’organoclorat endosulfan i clordecona al ser agonistes 

dels receptors d’estrògens, poden tindre efectes estrogènics i/o antiandrogènics (22). 

L’exposició a piretroides en dones que viuen en zones rurals de Sudáfrica s’associa 

negativament amb nivells plasmàtics d’AMH, un marcador de reserva ovàrica. S’associen 

nivells baixos d’AMH amb la presència de DDT en el sèrum, detectat en més del 40 % de les 

mostres de pacients amb fallada ovàrica prematura i amb concentracions altes de piretroides 

i els seus metabòlits amb una reducció del 25-26 % d’aquesta hormona. Per altra banda, nivells 

alts d’AMH s’associen a MXC, simazina, atrazina, endosulfan i clordecona (22). 

L’exposició a organoclorats, segons Karwacka en una revisió del 2019 (19), s’associa amb una 

reducció de les concentracions d’AMH. 
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6.3.4. Des de la fol·liculogènesi fins la implantació i embaràs: biologia de la 

reproducció i desenvolupament 

També s’ha de destacar que la presència d’organoclorats com el DDE, DDT, MXC, dieldrin i 

vinclozolina, triazines com la simazina i atrazina i organofosforats com la cipermetrina, afecten 

la fol·liculogènesis i, per tant, indueixen atrèsia fol·licular (22). I un dels organoclorats més 

tòxics per la salut, el MXC, pot interferir en el desenvolupament dels fol·licles primordials, 

primaris, preantrals i antrals, podent provocar infertilitat (46). 

L’exposició a plaguicides té un efecte negatiu sobre el desenvolupament dels oòcits, ja que 

s’ha trobat associació entre les concentracions de plaguicides en el líquid fol·licular i menor 

nombre d’oòcits, menor qualitat dels oòcits recol·lectats per la FIV i menors taxes 

d’implantació embrionària. L’organoclorat PBC, MXC, DDD, DDE, DDT, dieldrin, lindane, HCB i 

HCH, els organofosforats malatión i paratión, i els carbamats benomil i mancozeb es 

relacionen amb la maduració defectuosa d’aquests oòcits i la seva competència (22).  

Pel que fa a la taxa d’implantació, s’ha pogut saber que els organoclorats lindano, DDE, DDT i 

HCB, i els carbamats diazinón i clorpirifos s’associen amb una taxa d’implantació baixa (19,22), 

però no s’ha vist que tinguessin un impacte clar en les taxes d’embaràs i de naixements vius 

(22,46). Una de les revisions incloses (45) mostra nivells més alts d’un metabòlit del DDT en 

dones 100 % infèrtils. I nivells alts de l’organoclorat PCB i endosulfan s’han relacionat amb 

repetides fallades d’implantació (22).  

En relació amb la FIV, s’han detectat organoclorats com l’HCB, DDT i DDE en el sèrum de 720 

dones sotmeses a FIV (36). L’exposició a organoclorats com el TCDD, DDT, DDE, PCB, HCB, HCH 

i endosulfan, i a organofosforats com clorpirifos s’associen amb mals resultats clínics en la FIV 

(19,22).  

Pel que fa a l’endosulfan produeix desenvolupament ovàric precoç (2), els organofosforats 

clorpirifos i el MXC augmenten els nivells d’ARNm de l’hormona GnRH en les cèl·lules GT1-7 

(47). 

L’exposició de DDT, HCH, mirex i piretroides es relaciona amb envelliment ovàric i menopausa 

precoç. Els organofosforats cipermetrina, clorpirifos, malatión i diazinón, els organoclorats 

lindane i DDT, i els piretroides, inhibeixen indirectament la proliferació endometrial o causen 
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dany oxidatiu en l'úter. Els PCB danyen la reserva ovàrica i la resposta fol·licular de les 

gonadotropines (22). 

Els pesticides, generalment organoclorats, estan associats amb una disminució de la fertilitat, 

de l’índex de fecunditat (45) i amb un major temps fins a aconseguir l’embaràs (47). Com un 

estudi (50) dut a terme amb treballadores de la producció de flors de Bogotà, on es va 

observar un major temps fins a l’embaràs. 

En aquesta revisió (48) es conclou que els problemes de fertilitat per exposició a organoclorats 

ja es duen a terme durant el desenvolupament embrionari; i també mostra que l’evidència 

acumulada suggereix una possible associació entre els organofosforats i la interrupció de les 

funcions reproductives normals (46). 

La probabilitat d’embaràs va ser un 18 % inferior a la mitjana i la taxa de nascuts vius va ser 

un 26 % inferior a la mitjana en les dones més exposades als pesticides (22). 

L’exposició a organoclorats s’associa amb menor taxa de fertilitat i una menor proporció 

d’embrions d’alta qualitat en relació amb el número d’oòcits recuperats (19). 

6.4. Afectació sobre l’endometriosi o el Síndrome d’Ovari Poliquístic 

Els pesticides organoclorats MXC, endosulfan i clordecona i les triazines simazina i atrazina 

s’associen amb una gran quantitat de fol·licles antrals petits, el que reflecteix presència de 

SOP (22). En una revisió (52) que inclou dos estudis de casos i controls, es van trobar nivells 

sèrics de pesticides en dones amb SOP, però no es va poder determinar la relació causal. I per 

últim, en aquesta revisió (13) es relaciona l’exposició a organoclorats amb un major risc de 

SOP i endometriosi. 

Els organoclorats TCDD, PCB i el piretroide permetria, actuen en l’endometri augmentant la 

vascularització, la proliferació cel·lular i els nivells de VEGF, fets que provoquen l’aparició de 

l’endometriosi, amb una prevalença de 0,8 a 6 %. També s’ha vist una associació entre els 

plaguicides i l’augment del gruix de l’endometri (22). 

En una altra revisió (41) ens diu que hi ha més risc d’endometriosi en dones que tenien ≥ 100 

ppt de TCDD en el sèrum, però els autors van concloure que una classificació errònia de la 

malaltia podria haver portat a subestimar el risc. 
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Pel que fa al PCB, en un estudi (41) s'ha vist que la selecció del grup control pot ser una font 

d'error quan es duu a terme un estudi de casos i controls per veure com afecta l'exposició al 

PCB sobre l'endometriosi i, per tant, pot condicionar molt els resultats obtinguts. Ja que, per 

exemple, si en el grup control només s'inclouen dones sanes, sí que hi ha diferències, trobant 

nòduls endometriòsics en les dones més exposades. Per altra banda, si en el grup control 

s'inclouen dones infèrtils o dones amb estadi I d'endometriosi, no es troben diferències 

estadísticament significatives. 

S’esmenta que la relació entre la concentració en sèrum de PCB i el risc de desenvolupar 

endometriosi peritoneal no va ser significativa (54,55); mentre que en un altre estudi (56) de 

casos i control amb 38 pacients amb endometriosi sí que es parla del paper que exerceixen les 

concentracions d’aquest organoclorat en el teixit adipós i el desenvolupament d’aquesta 

malaltia (41). 

Un estudi (57) present en aquesta revisió (35) informa de resultats nuls entre HCB i DDE i 

endometriosi. En canvi, en un altre estudi (58) analitzat d’aquesta mateixa revisió, parla 

d’associació entre HCB i HCH i endometriosi. I l’HCH s’associa amb un augment del 72 % en les 

probabilitats de diagnòstic. Una altra revisió (27) conclou que l’exposició a HCH provoca un 

major risc d’endometriosi (OR 1,3; IC del 95 %: 0,8-2,4) i ens parla de la relació entre els nivells 

sèrics de HCH i l’endometriosi ovàrica (OR 2,5; IC del 95 %: 1,1–5,3). 

En una altra revisió (28) es parla d’associació entre els organoclorats i l’endometriosi, en un 

metanàlisi de 17 estudis i un altre de 30. 

L’exposició a fungicides aromàtics es va associar amb un major risc d'endometriosi (OR a = 5,3, 

IC del 95 % b = 1,2-23,6), i el lindano mostra una associació positiva amb aquesta patologia 

ginecològica (OR = 1,27; IC del 95 %: 1,01-1,59) (27). 

Nivells alts d’organofosforats com el diazinon, clorpirifos i clorpirifos metilo semblen estar 

associats amb una major incidència d’endometriosi (27). 

En un metanàlisi (27) s’ha vist la correlació entre diferents organoclorats i endometriosi. L’HCH 

(OR = 0,46, IC del 95 %: -0,09/1,00), HCB (OR = 0,72, IC del 95 %: 0,13/1,31), trans-nonachlor 

(OR = 0,79, IC del 95 %: 0,17/1,41), dieldrín (OR = 1,95 % CI 0,41/1,59), oxiclordano (OR = 1,17, 

IC del 95 %: 0,38/1,95) i epòxid d’heptaclor (OR = 1,68, IC del 95 %: 0,78/2,58). 
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7. Discussió 

En aquesta revisió s’han identificat i sintetitzat els principals efectes dels pesticides en la 

fertilitat femenina i els riscos associats que comporta l’exposició a aquests productes químics. 

A més a més, també s’ha identificat el paper dels pesticides en l’aparició del SOP i 

l’endometriosi.  

7.1. Afectació sobre la fertilitat 

7.1.1. Risc d’avortament espontani 

L’evidència resumida en aquesta revisió suggereix que l’exposició a pesticides, ja sigui 

combinant varis grups o individualment (50), dóna com a resultat més risc de patir avortament 

(13,22,45,47,50,51) i pèrdua fetal (45,47), sigui per exposició ocupacional, residencial o a 

través de la dieta, l’aigua o l’aire. Que les dones exposades a dos pesticides tinguin un major 

risc d’avortament que les que estan exposades a un sol, pot ser degut a l’acumulació d’aquests 

químics en el cos humà, ja que a major exposició, major risc. Però, tot i això, en un dels estudis 

(50) s’ha analitzat si hi ha diferències estadísticament significatives entre l’exposició i ser 

major o menor de 35 anys. I conclou que en les dones menors de 35 anys no es pot observar 

un augment en el risc d’avortament espontani. Això podria ser causat o bé per l’edat, que a 

major edat més risc d’efectes adversos o bé per la mostra de l’estudi. 

En aquesta primera variable ja es troben diferències entre els estudis. Com es comenta, la 

majoria exposen una relació entre l’avortament espontani i l’exposició a pesticides, però 

d’altres (50,53) mostren que no hi ha diferències estadísticament significatives i que, per tant, 

no es pot concloure que existeixi una relació. 

7.1.2. Alteracions del cicle menstrual 

Aquesta revisió (50) mostra que és evident que l’exposició a pesticides produeix alteracions 

en el cicle menstrual (2,13,22,47,49), tot i que no queda clar de quina manera ho fa ja que hi 

ha resultats diferents. Hi ha evidència que mostra que l’exposició a organoclorats produeix 

cicles més curts (2,22,47) mentre que d’altres mostren un augment dels dies entre cicle i cicle 

(49,50) o inclús anovulació (13,50). A més, si es parla específicament de l’exposició a pesticides 

que no són organoclorats, s’associa amb cicles menstruals més llargs o inclús absència de 

cicles (13,22,50). Però, inclús amb l’exposició a organoclorats hi ha controvèrsia i resultats que 
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mostren un augment dels dies del cicle (22,49), de fet, en un estudi (59) d’aquesta revisió (22), 

anomenen a l’organoclorat lindane com a causant de cicles més llargs o anovulació. 

Pel que fa a fases específiques del cicle menstrual, l’evidència mostra que dos organoclorats 

(DDT i DDE) causen que la fase lútia sigui més curta (22,47,49). I l’exposició a la triazina atrazina 

produeix fases fol·liculars més llargues (13). 

7.1.3. Nivells hormonals 

Un altre efecte que causen els pesticides organoclorats és la disminució en la síntesi de 

progesterona i en la proporció de metabòlits d’aquesta i d’estradiol (2,47,49), afectant la 

maduració dels oòcits. En canvi, en un altre estudi (22) anomena a l’organoclorat DDT, inclòs 

també en el grup d’organoclorats dels estudis anteriors, com causant d’induir un augment 

dels nivells d’estradiol, juntament amb l’ajuda de la FSH. 

Diversos estudis (12,60) anomenats en una revisió (22) han reportat nivells baixos d’AMH, una 

hormona que indica la reserva ovàrica de cada dona, per exposició a piretroides i a 

l’organoclorat DDT. Si hi ha nivells baixos d’aquesta hormona, significa que la reserva ovàrica 

és baixa i, per tant, que es podria tindre problemes per quedar-se embarassada. D’altra banda, 

nivells alts d’AMH s’associen a organoclorats i triazines (22). Això pot estar relacionat amb la 

presència de SOP. 

7.1.4. Des de la fol·liculogènesi fins la implantació i embaràs: biologia de la 

reproducció i desenvolupament 

També s’ha vist com alguns pesticides organoclorats, entre ells el MXC (46) que és un dels més 

tòxics, organofosforats i triazines afecten la fol·liculogènesis, que és el procés de maduració 

del fol·licle ovàric, causant atrèsia fol·licular (22), que és el procés de degeneració i reabsorció 

del fol·licle ovàric abans que arribi a la maduresa i es trenqui. Si aquest fol·licle no arriba a 

madurar i convertir-se en fol·licle de Graaf, no es produeix l’ovulació. 

En una revisió analitzada (22) s’ha pogut observar que l’exposició a plaguicides, tant 

organoclorats, com organofosforats i carbamats, té un efecte negatiu sobre el número, 

qualitat, maduració i competència dels oòcits recol·lectats per la FIV. 

Pel que fa a la taxa d’implantació, vàries revisions (19,22) han advertit que alguns 

organoclorats com el DDT i carbamats s’associen amb taxes d’implantació baixa, encara que 

les taxes d’embaràs i de naixements vius no es veuen afectades (22,46). En canvi, en una altra 
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revisió (45) ens diu que nivells alts d’un metabòlit de l’organoclorat DDT s’han trobat en dones 

infèrtils, per la qual cosa no queda clar si realment l’exposició a aquests plaguicides tenen un 

efecte negatiu en la taxa d’implantació. De fet, d’altres conclouen que no hi ha un impacte en 

la taxa d’embaràs ni en la taxa de naixement viu (22,46). 

També s’ha de parlar de la FIV, ja que diversos organoclorats s’han trobat en el sèrum de 720 

dones sotmeses a aquesta (46); i organoclorats i organofosforats s’han associat amb mals 

resultats en la FIV (19,22), el que significa que aquests plaguicides causen infertilitat. Hi ha 

vàries revisions que coincideixen en aquest fet (19,22,45–48,50). Altres causes d’infertilitat 

degudes a l’exposició a organoclorats es relacionen amb envelliment ovàric, dany en la reserva 

ovàrica, dany oxidatiu en l’úter i menopausa precoç (2,22). 

7.2. Afectació sobre l’endometriosi o el Síndrome d’Ovari Poliquístic 

Pel que fa a l’afectació dels plaguicides en el SOP, no s’ha trobat suficient evidència al 

respecte. Únicament en un estudi (22) s’ha afirmat que algunes classes de pesticides, com els 

organoclorats o les triazines, produeixen una gran quantitat de fol·licles en els ovaris. Una 

altra revisió (13) fa referència a la relació existent entre l’exposició i aquesta malaltia 

ginecològica; i en dos estudis de casos i control (52) es van trobar pesticides en el sèrum de 

dones amb SOP, però no es va poder determinar la relació causal. Per la qual cosa és necessari 

que es realitzin més estudis per esbrinar quin és realment el paper que exerceix l’exposició a 

pesticides en l’aparició de SOP. 

En canvi, si parlem d’endometriosi sí que es pot afirmar que els plaguicides tenen un paper 

important en l’aparició d’aquesta malaltia, encara que l’evidència científica també manifesta 

alguna incongruència (27). 

L’evidència acumulada diu que alguns organoclorats com el TCDD, PCB,  i el piretroide 

permetria actuen sobre l’endometri produint canvis en la seva anatomia, afavorint la 

proliferació cel·lular i causant endometriosi (22,27,28,41). També s’ha trobat aquesta relació 

amb un major risc d’endometriosi amb l’exposició a fungicides aromàtics (27). 
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7.3. Limitacions 

Al llarg de l’elaboració de la revisió bibliogràfica presentada, s’han pogut objectivar diverses 

limitacions, les quals s’exposen a continuació. 

La principal limitació que s’ha trobat ha sigut que el nombre de revisions realitzades amb 

relació a com afecten els pesticides en la fertilitat femenina, en l’endometriosi i el SOP són 

escassos en humans. Pot ser degut al fet que es tracti d’un tema emergent que s’està 

començant a estudiar de manera més exhaustiva, o bé perquè és molt més difícil determinar 

l’exposició ambiental als pesticides i la dosis d’exposició humana, en comparació amb les 

investigacions de laboratori en les que les condicions i la dosis estan controlades. En canvi en 

rates i primats sí que hi ha més evidència, segurament per aquesta raó.  

A causa d’aquestes escasses dades, ha sigut difícil trobar estudis que parlin únicament de 

l’afectació dels pesticides en la fertilitat femenina, i el paper que juguen en l’endometriosi i el 

SOP sense que apareguin esmentats juntament amb l’afectació en animals, no quedant clar 

quines dades corresponen a cadascun. 

En la cerca s’han trobat dades sobre l’afectació dels pesticides en la fertilitat masculina tot i 

limitar els termes MeSH a dones, fet que ha fet complicada la selecció de la informació. I 

segurament per aquest motiu de limitar la cerca a dones, algun dels articles trobats feien 

referència a l’afectació dels pesticides en els nadons de mares exposades. Molts dels articles 

trobats parlaven sobre tota classe de DEs i en moltes ocasions les dades sobre els pesticides 

han sigut limitades o inexistents, per la qual cosa ha sigut necessari excloure molts d’ells. 

Finalment, una de les limitacions més importants ha sigut que molts dels articles trobats que 

parlaven sobre el tema d’estudi, presentaven dades insuficients, i a més, els estudis són en 

zones geogràfiques diferents i, per tant, en condicions d'exposició molt diferents. Això pot 

causar que es trobin resultats contradictoris.  
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6. Conclusions 

La realització d’aquest treball ha permès conèixer els DEs, com actuen aquestes substàncies 

quan entren en contacte amb el nostre organisme i com afecten la salut de les dones a nivell 

de fertilitat. També ha permès conèixer els pesticides i els diferents grups que els formen, així 

com les seves característiques. 

En general, la literatura actual mostra el vincle causal entre l’exposició a pesticides i els 

trastorns de la fertilitat femenina. Les dades mostren que aquests químics causen disminució 

de la fertilitat, major risc d’avortaments o un major temps fins a aconseguir l’embaràs, mort 

fetal, afectació en els oòcits, en l’ovulació i en la foliculogènesi, trastorns menstruals, alteració 

del sistema endocrí, alteració en les fases de l’ovulació i del cicle menstrual, disminució de la 

reserva ovàrica i alteració en les taxes d’implantació.  

Pel que fa al SOP i l’endometriosi, és cert que en alguns estudis s’ha vist un vincle causal entre 

l’exposició a pesticides i l’aparició d’aquestes malalties, però les dades són limitades i en 

ocasions contradictòries, pel que és necessari realitzar més estudis per esbrinar quin és el 

paper que exerceixen aquests químics. 

Com s’ha vist en els articles revisats al llarg d’aquest treball, tots els grups de pesticides 

afecten la fertilitat femenina, en major o menor mesura, però dels que més s’ha parlat en 

totes les revisions i s’ha vist que tenen efectes perjudicials en la salut reproductiva, han sigut 

els organoclorats. 

Es disposa d’informació limitada sobre els mecanismes pels quals aquests disruptors 

endocrins perjudiquen la reproducció femenina i causen malalties ginecològiques, així com la 

relació entre les dosis d’exposició als diferents pesticides i la resposta que causa en la salut de 

les dones, per el que es necessària més evidència per aclarir aquesta relació i realitzar canvis 

normatius per poder aplicar polítiques de salut que protegeixin a les dones i les seves famílies 

dels efectes que tenen aquests productes químics sobre la salut. D’aquesta manera, els 

professionals sanitaris també podran protegir a les dones d’aquests efectes adversos per la 

salut reproductiva.  

En definitiva, l’impacte dels plaguicides en el sistema endocrí i reproductor de les dones és un 

problema de salut pública que requereix urgentment la realització de més estudis 
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epidemiològics que avaluïn la gravetat de l’exposició, per poder desenvolupar tècniques 

diagnòstiques, tractaments específics i plans enfocats a reduir el dany produït pels plaguicides. 
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8. Annexes 

 
8.2. Annex 1: Estratègia de cerca 

Base de 
dades 

Estratègia Resultats Inclosos 

 

 

 

 

 

PubMed 

(((fertility) AND (female)) AND (humans)) AND (pesticides[MeSH Terms]) 11 3 

((sub-fertility) AND (pesticides)) AND (female) 12 2 

((pesticides) AND (women)) AND (environmental pollutants[MeSH Terms] 18 0 

((((women) OR (female)) AND (infertility)) AND (pesticides)) 13 1 

(("endocrine disrupting chemicals") AND (endometriosis)) AND (infertility) 12 1 

(endometriosis) AND (pesticides / adverse effects) 5 0 

((infertility) AND (pesticides)) AND (endometriosis) 4  

((((infertility) OR (reproduction)) AND (female[MeSH Terms])) AND (pesticides)) AND 

(endometriosis[MeSH Terms]) 

4 0 

(("environmental contaminants") AND (infertility)) AND (female[MeSH Terms]) 15 0 

Cinahl infertility AND environmental pollutants OR pesticides 25 0 

polycystic ovary syndrome AND environmental pollutants 3 1 

Scopus TITLE-ABS-KEY ( fertility )  AND  TITLE-ABS-KEY ( female )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Pesticide 

exposure" )  

1 1 

TITLE-ABS-KEY ( fertility )  AND  TITLE-ABS-KEY ( female )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pesticide )  27 3 
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( TITLE-ABS-KEY ( endometriosis )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pesticides )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( infertility ) )   

5 1 

( TITLE-ABS-KEY ( "Polycystic ovary syndrome" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pesticides )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( infertility ) ) 

1 0 

( TITLE-ABS-KEY ( "Polycystic ovary syndrome" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pesticides ) )  5 1 

( TITLE-ABS-KEY ( "Polycystic ovary syndrome" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pesticides )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( oocytes ) )  

2 0 

( TITLE-ABS-KEY ( endometriosis )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pesticides )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "environmental exposures" ) )  

33 1 

( TITLE-ABS-KEY ( endometriosis )  AND  TITLE-ABS-KEY ( pesticides )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "endocrine disrupting chemicals" ) )  

21 1 



 
 

 


