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1. INTRODUCCIÓ

Encara que pugui semblar estrany per a un fenomen biològic tan bàsic, hi ha 
diverses definicions sobre el que és la determinació del sexe, algunes de les quals 
s’han dut a terme fins i tot de manera tautològica. Aquí empraré la utilitzada en un 
article recent propi (Piferrer, 2018). Així mateix, com que no té massa sentit escriure 
la mateixa cosa d’una manera gaire diferent, faig constar obertament i clara que el 
present escrit es basa en molts aspectes en l’anterior esmentat, amb seccions que 
s’han respectat, si bé han estat revisades i actualitzades, d’altres que han estat re-
escrites —com la que versa sobre els canvis de paradigma—, i unes altres que són 
completament originals —especialment la que considero més important: tot l’apartat 
vuitè, anomenat Síntesi, el qual constitueix el nucli i missatge d’aquestes memòries.

Així doncs, podem definir la determinació del sexe com el procés de desenvolu-
pament —controlat per factors genètics, ambientals o una barreja de tots dos— de 
resolució binària i que dirigeix el destí d’un llinatge cel·lular, i, en darrer cas, el d’un 
individu, cap a una condició masculina o femenina, és a dir, a ser un productor 
d’esperma o d’oòcits, respectivament. 

1.1. Teories clàssiques sobre la determinació del sexe
Totes les cultures s’han afanyat a voler explicar com s’originen els sexes i, així, 

la història de les idees sobre com es determina abasta almenys tres mil anys. Els 
grecs proporcionaren diverses teories sobre això. Partint de la visió del món natural 
en aquell moment, Aristòtil (segle IV aC) va associar els homes amb un dels quatre 
elements, el foc, i les dones amb un altre, l’aigua. Des d’aquesta perspectiva, es 
creia que l’escalfor del mascle determinava així el sexe dels fills. Altres teories se 
centraven en el lloc. Així, Anaxàgores (segle V aC) proposà que el sexe es deter-
mina segons quin dels dos testicles del pare proporciona l’esperma. D’una manera 
similar, Parmènides (segle VI aC) sostenia que el sexe venia donat segons la posició 
del fetus a la panxa de la mare. Més endavant, parlant dels poiquiloterms, veurem 
els efectes de la temperatura sobre la determinació del sexe, però no deixa de ser 
curiós que aquesta associació entre temperatures elevades i el naixement de més 
mascles ja existia a la Grècia clàssica. El taoisme, d’altra banda, igualment partint 
de la seva concepció del món, aplica la dualitat del yin i el yang al sexe femení i 
el masculí, respectivament. 

És molt interessant fer notar que en el llibre del Gènesi, el primer llibre de la 
Bíblia, s’explica que Déu va crear Eva, la primera dona, a partir d’una de les coste-
lles (zela, en hebreu) d’Adam (Gènesi 2,21). Aquesta interpretació del text hebreu 
original s’ha posat en dubte. Segons Cassuto (1961), citat a Mittwoch (2000), la pa-
raula hebrea zela es tradueix com a ‘costella’, però també significa ‘costat’ (de la 
mateixa manera que la paraula llatina costa), i aquesta seria la representació correcta 
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al Gènesi. Així, Adam era, inicialment, un ésser hermafrodita, però es veu que Déu 
decidí separar-los en dos i tragué Eva a partir d’un costat, no d’una costella, d’Adam 
(Mittwoch, 2000). Més endavant també veurem que un dels grans debats actuals 
versa sobre si els ancestres de cada grup major d’animals eren de sexes separats o 
hermafrodites. Curiosament, Aristòfanes (segle V-IV aC) sostenia que en temps antics 
els humans tenien cossos dobles units per l’esquena i que hi havia tres sexes: tots 
dos cossos mascles; tots dos femelles; i, la majoria, «andrògins», un de cada sexe, 
i que Zeus per limitar el seu poder els va separar. Des de llavors, la gent busca la 
seva altra meitat per recuperar la natura que tenia anteriorment: els descendents 
dels andrògins són heterosexuals, i els homes separats dels altres homes i les dones 
d’altres dones busquen el seu propi tipus (Beukeboom i Perrin, 2014).

Al segle XVII, amb el descobriment dels espermatozoides que dugué a terme An-
tonie van Leeuwenhoek, el 1677 («allò que, sense contaminar-me pecaminosament, 
roman com un residu després del coit conjugal», segons les seves paraules), es va 
iniciar l’estudi científic de la determinació del sexe. Cal remarcar que fins entrat el 
segle XX es pensava que la determinació del sexe estava sota control ambiental, però 
el descobriment dels cromosomes, i concretament del cromosoma Y, va contribuir 
a establir la creença que la determinació sexual era estrictament genètica. Vet aquí 
com va començar una història de coincidències que han confòs, fins als nostres dies, 
la comunitat científica. Més endavant hi tornarem.

1.2. Què és el sexe?
Una definició aparentment correcta del sexe seria aquella segons la qual es tracta 

del conjunt de característiques genètiques, bioquímiques, fisiològiques, orgàniques 
i etològiques que divideixen els individus d’una espècie en mascles i femelles i fan 
possible entre ells, mitjançant els processos de conjugació o fecundació adequats, 
una modificació periòdica de la informació genètica. Aquesta definició, però, és 
superficial, ja que només implica les diferències més òbvies i, d’altra banda, l’exis-
tència de mascles i femelles no és evident en certs grups d’organismes. Per tant, la 
definició del sexe no és fàcil i sovint ha estat i segueix sent objecte de controvèrsia.

Una definició més acurada i generalista seria que el sexe és l’existència de la 
meiosi. I prou. Així, el sexe meiòtic és un procés que comença per la singàmia o 
unió de dos cèl·lules haploides per donar lloc a un zigot diploide i acabar amb la 
reducció a haploïdia per meiosi, un mecanisme que assegura la recombinació entre 
cromosomes homòlegs i que finalitza amb la producció de quatre cèl·lules genèti-
cament diferents (Beukeboom i Perrin, 2014). 

1.3. Aparició de la reproducció sexual 
Malgrat que alguns autors pensen que la conjugació de bacteris representa al-

guna forma de sexe, aquí no ho considerarem així per l’absència de meiosi, la ca-
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racterística fonamental de la reproducció sexual esmentada abans. La reproducció 
sexual només és present en els eucariotes i sorgí fa uns 1.200 milions d’anys (Ma), 
poc després de l’aparició dels organismes pluricel·lulars (1.500 Ma), tenint en comp-
te que els eucariotes s’originaren fa uns 2.000 Ma (Maynard Smith, 1978). Per tant, 
sembla clar que l’aparició i manteniment de la reproducció sexual té un valor per 
als organismes pluricel·lulars.

La reproducció sexual implica la combinació de cèl·lules especialitzades anome-
nades gàmetes per formar descendents que hereten el material genètic i, per tant, els 
trets i la naturalesa de tots dos progenitors. Els gàmetes poden ser idèntics pel que 
fa a la forma i la funció (isogàmetes), però en alguns casos han evolucionat cap a 
una asimetria, de manera que hi ha dos tipus de gàmetes específics per sexe (hete-
rogàmetes): els gàmetes masculins (espermatozoides) són petits, mòbils i optimitzats 
per al transport de la seva informació genètica a una certa distància; mentre que els 
gàmetes femenins (oòcits) són grans, no mòbils i contenen els nutrients necessaris 
per al desenvolupament primerenc de l’organisme jove.

S’han proposat moltes teories per a explicar per què va evolucionar el sexe malgrat 
el seu cost (Sharp i Otto, 2016). De fet, seria molt més eficient la reproducció asexual, 
en què d’un individu en sorgeixen dos. O fins i tot la reproducció amb hermafrodites 
simultanis, en què cada individu pot actuar al mateix temps com a mascle i femella. 
Per contra, en la reproducció sexual amb sexes separats per a produir un individu en 
calen dos. Així, la teoria més estesa per a explicar l’evolució de la reproducció sexual 
és que la recombinació del material genètic inherent a la meiosi ajuda a l’expansió 
de caràcters adaptatius i a l’eliminació de caràcters perjudicials, però fins fa poc en 
faltava una demostració empírica. McDonald et al. (2016) utilitzen la genòmica per a 
demostrar els canvis genètics que es produeixen durant una evolució experimental 
controlada al laboratori. Aquests autors mostraren que la presència del sexe afecta 
la dinàmica d’aquesta evolució, de manera que redueix la interferència selectiva, 
desacoblant els al·lels que aporten un avantatge selectiu dels deleteris, la qual cosa 
permet que la selecció natural actuï de forma més efectiva amb sexe que sense. Per 
tant, no podem deixar de veure l’aparició de la reproducció sexual com un producte 
de la selecció natural tenint en compte els avantatges que aporta.

1.4. Sistemes d’aparellament, sexes i gèneres
Basant-nos en la forma d’aparellament, és possible classificar els organismes que 

es reprodueixen sexualment. Els sistemes d’aparellament primari impliquen isogà-
mia, la qual cosa significa que la fusió es dona entre gàmetes d’una mida similar, 
però han de ser complementaris. En aquests casos hi pot haver centenars de tipus 
d’aparellaments, de manera que un individu d’un tipus determinat només es pot 
aparellar amb individus d’altres tipus. En l’anisogàmia, els conceptes mascle i femella 
tenen a veure amb la producció de gàmetes petits i grans, respectivament (esperma 
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i ous). Finalment, el gènere com a concepte té una connotació antropològica i es 
refereix únicament a la construcció social dels sexes en els humans (Beukeboom i 
Perrin, 2014).

1.5. Determinació del sexe en plantes, fongs i invertebrats
Hi ha una gran varietat en els tipus de reproducció sexual en plantes i inverte-

brats. En les plantes existeixen fins a vuit sistemes diferents, on l’hermafroditisme 
és l’estat ancestral. Al voltant del 96 % de les espècies de plantes amb flors són co-
sexuals. Això vol dir que les funcions de mascle i femella són presents en el mateix 
individu, ja sigui de manera combinada en les anomenades flors perfectes (herma-
frodites) o separades en flors diferents (monoiques). Algunes espècies tenen sexes 
completament separats (dioiques), amb flors masculines i femenines en individus 
diferents (Beukeboom i Perrin, 2014).

D’altra banda, fongs i invertebrats presenten també una diversitat considerable 
de tipus de reproducció sexual. Els insectes poden tenir espècies diploides, on la 
fase haploide inclou només els gàmetes —com passa en els vertebrats—, i també, 
espècies amb reproducció haplodiploide, un sistema de determinació del sexe en el 
qual els mascles es desenvolupen a partir d’ous no fertilitzats, i són haploides, i les 
femelles es desenvolupen a partir d’ous fertilitzats, i són diploides —com passa en 
les abelles. A partir d’aquí ens centrarem en els vertebrats, però es pot trobar infor-
mació detallada sobre aquests grups a Beukeboom i Perrin (2014).
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2. DETERMINACIÓ DEL SEXE

2.1. Efectes de la selecció natural sobre el determinisme sexual

La selecció natural influeix sobre els mecanismes de determinació del sexe de 
tres maneres principals. En primer lloc, gens parentals determinants de la proporció 
de sexes. Són gens que s’expressen en els progenitors (per tant, depenen del geno-
tip parental) i actuen sobre ells mateixos per influir en la proporció de sexes de la 
seva progènie. En són exemples la segregació preferencial d’un cromosoma sexual, 
tal com passa en aus i lèmmings, la selecció per part de les mares del lloc de posta 
(perquè les cries es trobin unes condicions determinades) o del tipus d’esperma 
(productes seminals) per part dels pares. En segon lloc, gens determinants del sexe 
d’efectes parentals. Són gens que també s’expressen en els progenitors, però que, 
a diferència dels anteriors, actuen en el zigot en desenvolupament per influir en el 
seu sexe. En aquest cas, hi trobem mRNAs i proteïnes que la mare diposita a l’ou 
durant la seva formació, o efectes d’impressió genètica (imprinting) duts a terme 
per l’esperma del pare. I en tercer lloc, gens zigòtics de determinació del sexe, que 
actuen dins del zigot en desenvolupament, i interaccionen amb els productes del 
segon tipus (Werren i Beukeboom, 1998). Els estudis sobre determinació del sexe 
tradicionalment s’han centrat —i encara se centren molt— en els gens que actuen 
durant el desenvolupament del zigot i els estadis posteriors, és a dir, en el tercer 
tipus, però cal no oblidar que hi ha els altres.

2.2. El determinisme del sexe en els models animals clàssics 
Una història de (males) caramboles

La taula 1 mostra el determinisme del sexe en alguns animals emprats com a 
model en biologia i la comparació pel que fa a la situació en els humans. En mo-
dels inveterbrats, la determinació del sexe ha estat estudiada en la planària Dugesia 
ryukyuensis, en el cuc Caenorhabditis elegans i en la mosca del vinagre (Drosophi-
la melanogaster), per esmentar-ne alguns dels més importants. En molts grups 
d’invertebrats, l’hermafroditisme —presència d’ambdós sexes en el mateix indivi-
du— és la forma comuna de patró sexual. En un dels model més clàssics, però, 
D. melanogaster, ja trobem un sistema genètic cromosòmic ben establert, conegut 
des de fa molt de temps i ben estudiat pel que fa a les seves bases moleculars. Fou 
a principis dels anys noranta que es descobrí SRY, el gen determinant del sexe en 
els mamífers i el primer gen determinant del sexe conegut en vertebrats (McLaren, 
1990; Koopman et al., 1991). Després vingueren altres troballes similars, com les 
fetes en el peix model medaka (Oryzias latipes) (Matsuda et al., 2002) i en el peix 
zebra (Wilson et al., 2014).
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Taula 1. Algunes espècies model en biologia i el seu mecanisme de determinació 
del sexe en comparació amb el dels humans

Espècie Grup o nom vernacular Mecanisme

Dugesia ryukyuensis Planària Alternança de cicles asexuals  
i sexuals. Les planàries sexuals 
d’aquesta espècie són hermafrodites 
amb autofertilització

Caenorhabditis   
elegans

Cuc nematode Presència de dos sexes,   
hermafrodites i mascles.   
Els hermafrodites són XX   
i els mascles XO

Drosophila   
melanogaster

Mosca del vinagre Sexes separats, XX (femelles)  
i XO (mascles)

Oryzias latipes Peix d’arròs o medaka Sexes separats, XX (femelles)  
i XY (mascles)

Danio rerio Peix zebra Sexes separats, ZW (femelles)  
i ZZ (mascles)1

Gallus domesticus Pollastre Sexes separats, ZW (femelles)  
i ZZ (mascles)

Mus musculus Ratolí Sexes separats, XX (femelles)  
i XY (mascles)

Homo sapiens Humà Sexes separats, XX (femelles)  
i XY (mascles)

1 Només en les poblacions salvatges. Les soques emprades al laboratori tenen un determinisme sexual 
poligènic.

El fet que una bona part dels models esmentats, si més no tots els de vertebrats, 
tots els mamífers, aus, així com una gran part dels peixos estudiats, tinguessin de-
terminació del sexe cromosòmica (Devlin i Nagahama, 2002) constitueix una mala 
passada o mala carambola, perquè això va prevenir d’adonar-se que les «excep-
cions» eren quelcom més que això i que, de fet, hi ha moltes espècies en les quals 
la determinació del sexe no només té un component genètic sinó també ambiental, 
àdhuc podríem dir que essencialment ambiental. Per tant, d’alguna manera els clàs-
sics grecs no anaven tan errats quan deien que les condicions ambientals eren les 
determinants del sexe.
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Fig 1. Tipus de reproducció (TR) i mecanismes de determinació del sexe (MDS) en els 
vertebrats. Es fan servir els noms comuns dels cinc grans tipus, amb indicació del nombre 
d’espècies aproximat. Tanmateix, cada grup es mostra en el seu context evolutiu i s’indica 

l’aparició dels principals grups en Ma respecte al present. També s’assenyalen les tres 
duplicacions (R) del genoma, amb la tercera exclusiva dels teleostis, la qual cosa pot ajudar 

a explicar la seva gran diversitat de TR i MDS en comparació amb altres vertebrats. 
Abreviacions: GSD, determinació genètica del sexe; TSD, determinació del sexe segons la 

temperatura. La determinació del sexe exclusivament cromosòmica en aus i mamífers, 
amb l’absència de TSD, pot ser deguda al fet que les aus i els mamífers són homeoterms 
(fons vermell), mentre que la resta de vertebrats són poiquiloterms (fons blau). L’absència 

de l’hermafroditisme en els homeoterms poden ser degudes a restriccions imposades 
per la morfologia de l’aparell reproductor.

2.3. Tipus de reproducció en els vertebrats
Els cinc tipus de vertebrats segons la nomenclatura clàssica (peixos, amfibis, 

rèptils, aus i mamífers) presenten tres tipus de reproducció (figura 1). En primer 
lloc, el gonocorisme o sexes separats. En espècies gonocoristes, cada individu és, 
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exclusivament, mascle o femella al llarg de la seva vida. Aquí deixem a una banda 
els problemes de desenvolupament sexual, tractats al final, i que poden donar lloc 
a individus anomenats intersexes (sovint mal anomenats hermafrodites). En segon 
lloc, l’hermafroditisme. En l’hermafroditisme, la majoria dels individus d’una espècie 
de manera natural actuen com a mascles, i per tant produeixen esperma, i com a 
femelles, i per tant produeixen òvuls. Això ho poden fer de dues maneres: seqüen-
cialment (anomenat també consecutivament), o bé, simultàniament. En el tipus se-
qüencial, de primer es reprodueixen només com un sexe, mascle o femella, i després 
canvien de sexe i ho fan com en l’altre. Si primer es reprodueixen com a mascles i 
després com a femelles s’anomenen proteràndrics, i si és al revés, protoginis. Hi ha 
hermafrodites seqüencials que alternen el seu mode de reproducció i s’anomenen 
bidireccionals (figura 2). Hi ha un altre tipus d’hermafrodites en què un mateix indi-
vidu és capaç de donar, simultàniament o en un període molt curt de temps, ambdós 
tipus de gàmetes. Aquests tipus s’anomenen hermafrodites simultanis (figura 2). El 
canvi de sexe, doncs, és exclusiu dels hermafrodites seqüencials, no dels simultanis. 
I en tercer lloc, la unisexualitat, en què tots els individus són femelles. Per tant, no 
hi ha mascles en espècies unisexuals. Aquestes espècies es reprodueixen per par-
tenogènesi, tal com succeeix en algunes espècies de salamandres (per exemple, en 
Ambystoma maculatum). Les femelles d’aquesta espècie es reprodueixen per hibri-
dogènesi: s’empra l’esperma de mascles d’altres espècies per desbloquejar la meiosi 
II dels seus oòcits (Bogart et al., 2017). Cal remarcar que, al contrari del que es pot 
trobar en certa literatura, aquest tipus de reproducció segueix essent sexual, ja que 
implica l’existència de meiosi, i per tant de recombinació, encara que pot presentar 
alteracions diverses. No és a l’abast d’aquest article discutir els detalls de la repro-
ducció unisexual, però el lector interessat pot trobar-ne informació a Mable (2007). 

Els peixos són els únics vertebrats que presenten tots els tipus de reproducció i, 
en particular, l’únic grup on existeix l’hermafroditisme. Per contra, els homeoterms 
—aus i mamífers— en tenen d’un sol tipus, el gonocorisme. Es poden trobar exem-
ples d’espècies de peixos representatives de cada tipus de reproducció a la taula 2.

Els amfibis i els rèptils quedarien en una posició intermèdia. Pel que fa als amfibis, 
s’originaren en darrer terme a partir dels peixos sarcopterigis fa uns 365 Ma. Per tant, tot 
i que això sigui anterior a l’origen dels teleostis (uns 235 Ma), presenten molta menys 
variabilitat quant a la determinació del sexe. La majoria d’amfibis són gonocoristes, 
amb un sistema cromosòmic de tipus XX/XY, tot i que hi ha alguns llinatges que 
tenen el sistema ZW/ZZ. Els cromosomes sexuals són homomòrfics en la majoria 
d’espècies, i si hi ha diferenciació, aquesta és lleugera.

Els rèptils són, darrere dels peixos, el grup amb més diversitat de mecanismes de 
determinació del sexe dintre dels vertebrats. Així, hi ha espècies amb heterogàmia 
masculina i femenina en què els cromosomes sexuals poden ser homomòrfics o 
heteromòrfics, i també espècies en què el sexe depèn de les condicions ambientals.
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Fig 2. Animals amb sistemes i mecanismes de determinació del sexe poc comuns. 
A) Peix hermafrodita simultani amb fertilització encreuada, serrà (Serranus cabrilla); 

B) peix hermafrodita seqüencial en dues direccions, gòbid d’Okinawa (Trimma okina-
wae); C) amfibi, glandirana (Rana rugosa), algunes poblacions són XX/XY i d’altres ZW/

ZZ, geogràficament separades; D) peix hermafrodita simultani autofertilitzable, Kryptolebias 
marmoratus, E) rèptil, dragó barbut (Pogona vitticeps), amb GSD i TSD dins de la mateixa 

espècie; F) mamífer, rosegador cricètid (Ellobius tancrei), absència 
del cromosoma Y. (Fotografies obtingudes de Wikimedia Commons. No estan a escala).

579



16

Taula 2. Tipus de reproducció en els peixos amb alguns exemples representatius 

Tipus 
de reproducció

Subtipus Espècies representatives

Gonocorisme1 Diferenciats Salmó de l’Atlàntic (Salmo salar)

Llobarro (Dicentrarchus labrax)

Medaka (Oryzias latipes)

Tilàpia del Nil (Oreochromis niloticus)

Platy (Xiphophorus maculatus)

Truita irisada (Oncorhynchus mykiss)

Indiferenciats2 Anguila europea (Anguilla anguilla)

Guppy (Poecilia reticulata)

Peix zebra (Danio rerio)

Hermafroditisme Seqüencial Proteràndrics Orada (Sparus aurata)

Protoginis Pagell (Pagellus erythrinus)

Bidireccionals Gòbid d’Okinawa (Trimma okinawae) 

Simultani Serrà (Serranus cabrilla)

Unisexualitat Ginogènesi Molly de l’Amazones (Poecilia formosa)

Carpí daurat (Carassius auratus gibelio)

Hibridogènesi Guatopote (Poeciliopsis monacha-
lucida)

1 Anomenats també sexes separats. 

2 A vegades anomenats falsos hermafrodites o (de manera incorrecta) hermafrodites juvenils.
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3. MECANISMES DE DETERMINACIÓ DEL SEXE

La majoria de vertebrats presenten sexes separats (gonocoristes) i tenen dos tipus 
de mecanismes de determinació del sexe, segons si el factor principal és genètic o 
ambiental. En el primer tipus, la determinació genètica del sexe (GSD),1 el sexe del 
futur individu queda ja establert en el moment de la concepció, encara que el resul-
tat no sigui aparent fins més tard. Els factors genètics determinants del sexe poden 
ser un factor principal en un sol locus. Es pot tractar d’un gen sencer, d’una variant 
gènica o d’un polimorfisme de nucleòtid únic (SNP) que fins i tot pot trobar-se en 
una regió intergènica. També pot ser un factor principal acompanyat d’un o més 
factors secundaris (sistema multifactorial) o un grup de gens que actuen en conjunt 
sense haver-n’hi cap de principal (sistema poligènic). En el segon tipus, la deter-
minació ambiental del sexe (ESD), no hi ha diferències genètiques coherents entre 
sexes abans de la diferenciació de les gònades, i el sexe es determina després de 
la fertilització segons la magnitud d’una (o més d’una) variable ambiental (Penman 
i Piferrer, 2008). Aquesta classificació, que considera els dos mecanismes esmentats 
mútuament excloents, havia estat la dominant, i implicava que la determinació del 
sexe d’una espècie concreta havia d’estar governada per la genètica o per l’ambient, 
sense possibilitats intermèdies. Tanmateix, actualment es tendeix a abandonar aquesta 
classificació en compartiments separats i s’aposta per una visió en què GSD i ESD 
són simplement els dos extrems d’un contínuum, en el sentit que hi ha espècies 
en les quals la determinació del sexe depèn d’una combinació de factors genètics i 
ambientals, com es veurà més endavant (Sarre et al., 2004) (figura 3A).

Fig 3. Els dos grans tipus de determinació del sexe: genètica 
(GSD) i ambiental (ESD). A) Inicialment es pensava que eren 
mútuament excloents, de manera que una espècie es classifi-
cava com a GSD o TSD. Actualment s’accepta que les espècies 
pures GSD o ESD representen l’extrem d’un contínuum, amb 
possibilitat de situacions intermèdies. B) Fins i tot amb espècies 
considerades pures GSD, com Oryzias latipes, si la temperatura 
augmenta prou, alguns individus XX es desenvoluparan com a 
mascles quan el valor d’un tret de predisposició, per exemple, 
un enzim esteroidogènic sensible a la temperatura, supera un 
cert valor llindar (línia de punts). Així, mentre que a tempera-
tura baixa tots els XX es desenvolupen com a femelles i tots 
els XY com a mascles, a temperatura elevada els XY segueixen 
desenvolupant-se com a mascles, però una part (zona ratllada) 
dels XX també ho fan (anomenats sex-reversals, o amb el sexe 
revertit), i s’incrementa així el nombre de mascles en la població.

1 Es fan servir les sigles en anglès amb vista a facilitar les cerques bibliogràfiques per conceptes en bases 
de dades internacionals. Se’n pot trobar l’equivalència en català en el glossari del final.
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3.1. Determinació genètica

3.1.1. Determinació cromosòmica

Els cromosomes sexuals han evolucionat nombroses vegades en organismes 
pluricel·lulars i són la forma més comuna de determinació del sexe en els vertebrats. 
Sovint es caracteritzen per la reducció de la recombinació, perquè tenen un contingut 
gènic particular i perquè experimenten el que s’anomena compensació de dosi. És 
important tenir en compte que al llarg de l’evolució dels vertebrats la diferenciació 
dels cromosomes sexuals és variable, de manera que, en els mamífers, mentre que 
les femelles tenen dos cromosomes X iguals (sexe homogamètic), els mascles tenen 
un cromosoma X i un de Y (sexe heterogamètic). El cromosoma Y és clarament dife-
renciat i molt més petit que l’X, per la qual cosa es diu que els cromosomes sexuals 
dels mamífers són heteromòrfics. En canvi, en l’altre extrem hi ha els peixos, en què, 
fins i tot en espècies amb determinació cromosòmica, els cromosomes sexuals són 
majoritàriament homomòrfics. Hi ha dos sistemes cromosòmics molt habituals: d’una 
banda, XX/XY (femelles/mascles), en què el cromosoma Y porta el gen determinant 
del sexe, tal com passa en la majoria de mamífers, i en molts peixos i amfibis; i de 
l’altra, ZW/ZZ (femelles/mascles), en què el cromosoma Z té un factor codificant per 
un element que determina el sexe segons la seva dosi (el doble en mascles respecte 
de les femelles), tal com passa en les aus i molts rèptils. Pel que fa a les aus, l’he-
teromorfisme entre els cromosomes Z i W és molt variable: des d’inexistent, en les 
aus més primitives, fins a molt acusat, en les aus modernes, en què el cromosoma 
W es pot trobar molt degenerat (Pala et al., 2012).

Els mamífers tenen també un sistema GSD estricte, però en aquest cas amb hetero-
gàmia masculina (XY) en la majoria d’espècies. Entendre com s’ha produït l’evolució 
dels cromosomes dels mamífers ha representat un autèntic trencaclosques. Així, els 
mamífers més primitius —els prototeris (monotremes)— presenten múltiples cromo-
somes sexuals que no són homòlegs als cromosomes sexuals de la resta de mamífers, 
sinó que ho són als cromosomes ZW de les aus, originats per duplicacions (Wallis 
et al., 2008). L’ornitorrinc (Ornithorhynchus anatinus) presenta la particularitat de 
tenir cinc cromosomes X i cinc cromosomes Y que es fusionen i formen una cadena 
(X
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) durant la meiosi. 

3.1.2. Determinació poligènica

La determinació poligènica del sexe és un tipus de determinació genètica en 
què el nombre de gens implicats és gran i dels quals normalment es desconeix 
quina naturalesa tenen. Així, mentre que en la determinació genètica cromosòmica 
monofactorial normalment hi ha un factor principal determinant del sexe, i en la 
multifactorial n’hi pot haver diversos —pocs, però en qualsevol cas coneguts—, en 
la determinació poligènica el nombre és potser també limitat però necessàriament 
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desconegut i poden implicar la interacció epistàtica de diversos al·lels de determina-
ció del sexe que segreguen de manera independent. Tradicionalment s’ha considerat 
que els sistemes poligènics tenen poca estabilitat i hi ha hagut molta discussió sobre 
si representen un sistema transitori entre dos sistemes més estables (Bulmer i Bull, 
1982). En els vertebrats, els sistemes poligènics han estat poc estudiats i, en qual-
sevol cas, sembla que són poc abundants (McGaugh i Janzen, 2011). On han estat 
més ben caracteritzats és en peixos del gènere Xiphophorus, el peix zebra (Danio 
rerio) o el llobarro (Dicentrarchus labrax) (Vandeputte et al., 2007).

3.2. Determinació ambiental
En la determinació ambiental del sexe (ESD), el valor d’una variable ambiental 

durant les etapes inicials del desenvolupament és el que determina, en poblacions 
naturals i en condicions dins del rang viable per a una espècie, si un individu es-
devindrà mascle o femella. La precisió d’esmentar poblacions naturals i condicions 
habituals no és intranscendent, ja que emfatitza el fet que no es pot classificar una 
espècie com a ESD només basant-se en dades obtingudes al laboratori i probable-
ment en unes condicions ecològicament poc rellevants.

En principi, les variables ambientals determinants del sexe en els animals poden 
ser moltes, tant abiòtiques com biòtiques. En els vertebrats, però, l’ESD és present 
únicament en peixos i rèptils, absent en aus i mamífers i sovint tema de debat en 
amfibis. En els peixos i rèptils gonocoristes, els factors ambientals determinants del 
sexe són exclusivament abiòtics, amb la temperatura i el pH com els factors més 
estudiats (Valenzuela i Lance, 2004; Ospina-Álvarez i Piferrer, 2008). Hi ha altres 
factors, com la concentració d’oxigen i, notablement, la densitat, capaços d’alterar 
les proporcions de sexes en algunes espècies —peixos, la majoria—, però la seva 
rellevància en un context natural encara no és clara. Així, per exemple, elevades 
densitats en les fases inicials donen com a resultat un increment en les proporcions 
de mascles, la qual cosa sembla estar relacionada amb l’activació de la resposta per 
estrès (Ribas et al., 2017a; Valdivieso et al., 2019). En aquest sentit, cal tenir present 
la relació entre els enzims esteroidogènics responsables de la síntesi de corticoeste-
roides com el cortisol i la síntesi d’androgen, que sovint són els mateixos (figura 4). 
Per això, no és estranya l’associació entre l’estrès i la masculinització en els peixos 
(Ribas et al., 2017a). D’altra banda, en els peixos hermafrodites seqüencials, els fac-
tors ambientals desencadenants del canvi de sexe normalment són biòtics, sovint 
donats per l’avaluació de la presència, la mida i el comportament d’individus cones-
pecífics, que depèn de la integració d’informació sensorial en el cervell (Todd et al., 
2016 i 2019). Per tant, els factors ambientals determinants del sexe són abiòtics en 
el cas d’espècies gonocoristes amb ESD, i biòtics, en el cas d’espècies hermafrodites.

La temperatura, pels efectes que té en diferents àmbits, des del molecular fins a 
l’ecosistèmic, és el factor ambiental abiòtic més estudiant en relació amb la determi-

583



20

nació del sexe. Així, parlem de determinació del sexe segons la temperatura (TSD). 
El període durant el desenvolupament en què la temperatura pot influir en la de-
terminació del sexe s’anomena període termosensisble (TSP). En rèptils, coincideix 
amb el període de diferenciació sexual (o sia, que determinació i diferenciació estan 
sincronitzats), però, en peixos, el TSP acostuma a precedir el període de diferenciació 
sexual. Per exemple, en el llobarro, el TSP comprèn els primers dos mesos de vida, 
encara que la sensibilitat a la temperatura és màxima al principi i mínima al final, 
mentre que la diferenciació gonadal no comença fins al tercer mes (Navarro-Martín 
et al., 2009). Hi ha temperatures que afavoreixen la producció de femelles (FPT) i 
d’altres que propicien la producció de mascles (MPT). Les temperatures que donen 
una proporció igual de mascles i femelles s’anomenen pivotals (PvT). En els rèptils, 
un augment de la temperatura pot comportar una major producció de femelles o de 
mascles segons l’espècie (Valenzuela i Lance, 2004). Així, mentre que en algunes es-
pècies de llangardaixos i cocodrils un augment de la temperatura dona més mascles 
(patró Ib), en les tortugues origina més femelles (patró Ia). Hi ha espècies en què 
els mascles es produeixen a temperatures intermèdies, i les femelles, a temperatures 
extremes (patró II) (figura 5A). Cal veure els patrons Ia i Ib com a variacions del 

Fig 4. Ruta esteroidogènica simplificada. Hi ha un enllaç entre la síntesi de cortisol 
i la producció d’andrògens, particularment, els 11-hidroxigenats, molt importants perquè 

són els precursors d’11-cetotestosterona, l’androgen que té més efectes biològics 
en els peixos. Abreviacions: HSD, hidroxiesteroide-deshidrogenasa.

584



21

patró II en què l’organisme en qüestió no és viable a les temperatures més baixes 
o més altes, respectivament. En espècies de peixos sensibles a la temperatura, per 
contra, i malgrat que se n’havíen descrit tres, l’augment de la temperatura resulta 
sempre en una producció més gran de mascles, o sia que presenten un sol patró 
(Ospina-Álvarez i Piferrer, 2008). L’espècie de peix en la qual s’ha estudiat millor 
TSD és Menidia menidia (figura 5B).

Fig 5. Determinació del sexe ambiental: patrons de resposta de la proporció de sexes en 
funció de la temperatura. A) Rèptils, amb tres patrons: Ia (tortugues), Ib (llangardaixos 

i cocodrils) i II (tots els rèptils menys les serps). Actualment es pensa que el patró global 
per a rèptils és el II. B) Peixos, amb tres patrons inicialment proposats. Ospina-Álvarez 

i Piferrer (2008) van demostrar que només existeix el patró Ib, però una mateixa espècie 
pot tenir poblacions amb diferents mecanismes de determinació del sexe, GSD, TSD 

o una barreja dels dos.

Tot i que a vegades es troben afirmacions en sentit contrari, els amfibis no sem-
bla que tinguin espècies amb ESD estricte. Tanmateix, en algunes espècies com el 
tritó Triturus cristatus, individus XX poden desenvolupar-se com a mascles a alta 
temperatura, mentre que individus XY poden fer-ho com a femelles a baixa tempe-
ratura. Aquests individus amb sexe canviat per encreuament poden donar genotips 
YY i WW viables, testimoni de la baixa diferenciació dels cromosomes sexuals en 
els amfibis (Beukeboom i Perrin, 2014).

TSD es considera el sistema ancestral de determinació del sexe en rèptils, però 
cal esmentar que les serps són els únics rèptils que no presenten aquest tipus de 
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determinació sexual. Podria ser, però, que algunes serps, com les pitons, no ha-
guessin perdut del tot la capacitat de respondre a la temperatura, el que explicaria 
que els ous s’incubin en un rang de temperatures molt estret. Temperatures que, 
probablement, corresponen a la temperatura pivotal ancestral, i s’afavoreix així la 
producció de cries amb unes proporcions de sexes fisherianes.2 Seria bo provar en 
aquestes espècies quina proporció de sexes s’obté a temperatures més altes i més 
baixes que les típiques d’incubació.

No hi ha casos d’ESD en aus. S’ha argumentat que això és degut al caràcter d’ho-
meoterms. Aquesta explicació podria ser vàlida per als mamífers, però, ben mirat, 
el desenvolupament embrionari de les aus té lloc fora de la mare, per la qual cosa 
els ous estan, igual que els dels rèptils, exposats a fluctuacions ambientals. La incu-
bació dels ous de les aus a una temperatura més o menys constant podria evitar o 
eliminar la susceptibilitat als efectes de la temperatura sobre la proporció de sexes. 
Seria interessant saber què passaria si els ous d’una determinada espècie d’au s’in-
cubessin a una temperatura fora del rang habitual sense arribar a posar en perill la 
supervivència dels embrions. Es veuria afectada la proporció de sexes?

3.3. Gens determinants del sexe
Els gens implicats en processos bàsics com la segmentació i l’establiment del 

patró corporal estan conservats fins i tot entre grups molt distants, com ara els in-
vertebrats i els vertebrats. És el cas dels gens Hox. Aleshores, crida l’atenció que 
un aspecte tan fonamental com la determinació del sexe pugui dependre de gens 
principals que sovint no estan conservats entre espècies molt properes. Aquesta 
falta de conservació es dona a vegades dins del mateix gènere o fins i tot entre po-
blacions de la mateixa espècie. Són diversos els gens implicats en la determinació del 
sexe. En espècies GSD, hi pot haver un gen «màster» o principal determinant del sexe, 
així com un conjunt de gens secundaris quant a la funció i l’expressió temporal. A 
més, amb independència del gen principal o sistema (cromosòmic, poligènic, etc.), 
la determinació del sexe dona, en la majoria de casos, unes proporcions de sexes 
equilibrades, segons el principi de Fisher, a causa de les pressions exercides per la 
selecció natural (Fisher, 1930). 

Fins ara només es coneix, aproximadament, una dotzena de gens principals de-
terminants del sexe en els vertebrats. Si ens hi fixem bé, el desenvolupament sexual 
és un procés d’adquisició d’identitat sexual (determinació del sexe) i creixement go-
nadal (diferenciació sexual). Per tant, com en qualsevol procés de desenvolupament 
i creixement d’un teixit o òrgan, cal una regulació precisa de l’expressió gènica en un 

2 En essència, aproximadament, 1:1 (mascles:femelles). Basat en un model evolutiu aplicable a les es-
pècies de sexes separats que es reprodueixen sexualment i desenvolupat per Fisher en el seu llibre 
The genetical theory of natural selection (Fisher, 1930).
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context temporal i espacial molt concrets. No és estrany, doncs, que la majoria dels 
gens principals de determinació del sexe siguin derivats de factors de transcripció 
(proteïnes que controlen el nivell de transcripció d’un gen mitjançant la unió a una 
seqüència específica en la seva regió reguladora) o de factors de creixement (subs-
tàncies, normalment proteïnes o hormones esteroidals, que són capaces de controlar 
la proliferació o diferenciació cel·lular). La taula 3 indica els gens determinants del 
sexe més importants en vertebrats que s’han caracteritzat fins ara. Hi ha un gen que 
és derivat del receptor d’un dels darrers. 

Taula 3. Principals gens determinants del sexe coneguts en els vertebrats

Tipus Subtipus Gen  
d’origen

Mecanisme Gen   
determinant

Sistema Espècie

Factors de 
transcripció

Sox Sox3 Diversificació al·lèlica Sry XX/XY Mamífers teris

  sox3 Diversificació al·lèlica sox3-y XX/XY Oryzias dancena

sox2 Diversificació al·lèlica sox2-W ZW/ZZ Scophthalmus  
maximus

 Dmrt Dmrt1 Diversificació al·lèlica Dmrt1 ZW/ZZ Aus

   Duplicació gènica DM-W ZW/ZZ Xenopus laevis

   Diversificació al·lèlica dmrt1 ZW/ZZ Cynoglossus  
semilaevis

   Duplicació gènica dmrt1by/DMY XX/XY Oryzias latipes

   Duplicació gènica dmrt1by/DMY XX/XY Oryzias curvinotus

 IRF irf9 Duplicació gènica sdY XX/XY Oncorhynchus  
mykiss

Factors de 
creixement

TGF-β gsdf Diversificació al·lèlica gsdf-Y XX/XY Oryzias luzonensis

   Diversificació al·lèlica gsdf-Y XX/XY Anoplopoma fimbria

  gdf6 Diversificació al·lèlica gdf6-Y XX/XY Nothobranchius  
furzeri

  amh Duplicació gènica amhbY XX/XY Esox lucius

   Duplicació gènica amhY XX/XY Oreochromis niloticus

   Duplicació gènica amhY XX/XY Odontesthes hatcheri

Receptors Receptor   
serina/  
treonina-cinasa

amhR2 Diversificació al·lèlica amhr2-Y XX/XY Takifugu rubripes

Abreviacions (es fa servir el nom original en anglès): Sox, SRY-related high mobility group-box; Dmrt, 
doublesex and mab-3 related transcription factor; IRF, interferon-related factor; TGF-β, transforming 
growth factor-β; gsdf, gonad soma derived factor; gdf, growth-derived factor; amh, anti-Müllerian hor-
mone; amhR2, anti-Müllerian hormone receptor type 2.

En les aus, la determinació del sexe depèn de la dosi del gen Dmrt1, present només en 
el cromosoma Z i, per tant, amb dues còpies en els mascles i una en les femelles (Smith 
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et al., 2009). En canvi, a Xenopus laevis (ZW/ZZ) el gen determinant del sexe és parà-
leg de Dmrt1, associat al cromosoma W i anomenat Dm-W. Aquest gen s’originà per 
duplicació de Dmrt1, translocació i truncació, de manera que els mascles són ZdZd, i 
les femelles, ZdWt, on d indica la còpia duplicada, i t, la copia duplicada i truncada, 
respectivament, amb funció de dominant negatiu. Dm-W actua com un inductor del 
desenvolupament femení a través de la supressió transcripcional dels gens regulats 
per Dmrt1 i associats al desenvolupament testicular (Yoshimoto i Michihito, 2011).

En els mamífers, l’ornitorrinc no presenta el gen Sry i, tot i que Dmrt1 està lligat 
al sexe i localitzat en un dels cromosomes X, no sembla estar implicat en la seva 
determinació. D’altra banda, la majoria de mamífers metateris (marsupials) i euteris 
(placentats) tenen el mateix parell de cromosomes sexuals, X i Y, amb el gen Sry 
determinant del sexe (Beukeboom i Perrin, 2014), però, atès que els cromosomes 
sexuals de marsupials i placentaris són homòlegs a autosomes d’altres vertebrats, 
avui es creu que el gen Sry va evolucionar després de la divergència de marsupials 
i placentaris dels monotremes fa uns 166 Ma. Sry és un membre de la família Sox, 
originat a partir d’una diversificació al·lèlica de Sox3. En els humans, els cromoso-
mes X i Y són molt diferents, amb uns 1.300 gens el cromosoma X i només 45 l’Y. 
La regió específica del cromosoma Y (no homòloga a cap de l’X) conté només 27 
gens codificadors de proteïnes, la majoria relacionats amb l’espermatogènesi (Wallis 
et al., 2008), la qual cosa explica que individus XX transgènics per Sry es desenvo-
lupin com a mascles però sense ser fèrtils, al contrari del que passa en peixos. Les 
complicacions no s’acaben aquí, ja que dintre dels placentats moltes espècies de 
rosegadors tenen sistemes estranys de determinació del sexe. Així, algunes espècies 
de lèmmings de les tundres àrtiques, com Myopus schisticolor, tenen tres cromo-
somes sexuals que segreguen: X, Y i X*. Aquest darrer conté un al·lel feminitzant 
dominant, de manera que individus X*Y són femelles que, al damunt, tenen una 
forta desviació meiòtica, per la qual cosa només transmeten el cromosoma X* i, per 
tant, només donen lloc a femelles (Fredga, 1988). El catàleg de rareses no s’acaba 
aquí, ja que en Ellobius tancrei (figura 2F) els dos sexes són XX, el que indica que 
la diferenciació testicular és possible fins i tot en absència del cromosoma Y i del 
gen Sry, però el mecanisme encara és desconegut, tot i que possiblement passa per 
l’estabilització del sistema sox3 (Capel, 2017).

Cal emfatitzar dos aspectes. En primer lloc, malgrat la seva diversitat, tots els gens 
principals determinants del sexe identificats fins ara deriven o bé de tres factors de 
transcripció (Sox3, Dmrt1 i irf9), o bé de tres factors de creixement (gsdf, gdf6 i 
amh) o d’un receptor d’un dels darrers (amhR2). En segon lloc, és important cons-
tatar l’alta variabilitat en espècies molt properes, fins i tot del mateix gènere, com el 
cas del gènere Oryzias, on s’han trobat també tres gens principals diferents (taula 3).

Recentment, s’ha proposat que una variant al·lèlica de Bcar1 és el gen determi-
nant del sexe en el peix gat, Ictalurus punctatus (Bao et al., 2018), per la qual cosa, 
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si es confirma, seria el primer cop que una proteïna adaptadora de transducció de 
senyal d’aquest tipus s’associa a la determinació del sexe.

Sens dubte, el nombre de gens coneguts determinants del sexe augmentarà en 
els propers anys a mesura que s’examinin noves espècies. Caldrà veure si, quan 
d’aquí uns anys es miri en conjunt, aquest catàleg contindrà majoritàriament gens 
amb una funció gonadal coneguda —el que voldria dir que s’han cooptat com a de-
terminants del sexe—, o bé si, per contra, són gens com ara irf9 gdf6 i Bcar1 sense 
una funció gonadal prèvia. 

3.4. La determinació i la proporció de sexes en els humans
Com a mamífers que són, els humans tenen un determinisme del sexe genètic, 

cromosòmic i del tipus XX (femelles) - XY (mascles). Així mateix, i també igual que 
la resta de mamífers, el gen determinant del sexe és SRY, localitzat en el cromosoma 
Y. Per tant, els mascles determinen el sexe de la progènie.

Amb un sistema genètic fortament canalitzat, les influències ambientals en la pro-
porció de sexes en els humans haurien de ser ínfimes o nul·les. Tanmateix, aquest 
aspecte fàcilment es presta a confusió. Pel que fa als determinants zigòtics del sexe, 
les influències ambientals —si més no de la temperatura— sobre el sexe dels humans 
haurien de ser nul·les atès el seu caràcter d’homeoterms. D’una manera periòdica, 
però, surten estudis que, efectivament, mostren que certs factors ambientals poden 
alterar la proporció de sexes dels humans, com, per exemple, un estudi dut a terme 
a Finlàndia (Helle et al., 2009). Utilitzant dades obtingudes en registres públics als 
hospitals d’aquell país entre el 1865 i el 2003, es va analitzar la proporció de sexes 
dels nounats. Es van tenir en compte diversos factors ambientals, i es va comprovar 
que en els anys més calents hi havia un naixement més gran de nens que no pas de 
nenes. En primer lloc, cal esmentar que es va mesurar una anomalia respecte a un 
valor de referència mitjà de temperatura, amb un rang de 4 °C, de −2 a +2 °C. Doncs 
bé, si en el valor de referència (control) la proporció de mascles era de gairebé un 
51,3 %, amb una anomalia de −2 °C naixia un 51,2 % de nens, mentre que amb una 
anomalia de +2 °C en naixien un 51,4 %. Aquesta diferència de 0,2 % entre els dos 
extrems i de 0,1 %, aproximadament, respecte al valor de referència, sembla molt 
petita, i ho és, però a causa de la gran mida mostral és altament significativa. Un 
altre factor que es va demostrar que era capaç d’alterar la proporció de sexes en els 
humans en el mateix estudi fou la Segona Guerra Mundial. Per contra, no es va trobar 
cap relació amb la crisi econòmica, la fam o els efectes de la Guerra Civil finlandesa. 
Així mateix, no es va trobar cap relació entre la proporció de sexes i la mortalitat 
infantil (Helle et al., 2009). La causa d’aquestes desviacions no és coneguda, però tot 
apunta que deuen tenir el seu origen en l’afectació de l’expressió de gens parentals 
que influeixen sobre les proporcions de sexe, o bé determinants parentals del sexe, 
és a dir, canvis en els dos primers tipus esmentats en la secció 2.1.
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4. MECANISMES FISIOLÒGICS I ENDOCRINOLOGIA MOLECULAR 
DE LA DIFERENCIACIÓ DEL SEXE

4.1. Diferenciació del sexe gonadal 
La diferenciació sexual es defineix com el procés mitjançant el qual una gònada 

indiferenciada es transforma en un ovari o un testicle. La línia germinal és la prime-
ra línia cel·lular que es diferencia després de la fertilització. Durant la blastulació, 
algunes cèl·lules canvien l’expressió gènica i esdevenen les cèl·lules primordials 
germinals (PGC), les quals migren a la zona on posteriorment es formen les crestes 
gonadals, que colonitzaran per donar lloc a la gònada indiferenciada. Per tant, hi 
ha un període de desenvolupament agonadal, en què les gònades no existeixen, 
seguit d’un període indiferenciat on les gònades es formen però encara no estan 
diferenciades cap a cap sexe en concret. Amb la determinació del sexe, ja sigui de 
manera genètica, ambiental o amb una barreja d’ambdues, les gònades es comen-
cen a diferenciar sexualment. S’anomena desenvolupament sexual el conjunt de la 
determinació i diferenciació sexual. La relació entre determinació sexual i diferen-
ciació sexual pot portar a confusió si no es delimita bé de què es parla. Així, en una 
espècie de determinació sexual purament cromosòmica, la determinació del sexe 
es pot predir fins i tot abans de la fertilització si sabem si l’esperma que es fa servir 
conté el cromosoma X o Y. Per tant, una cosa és la determinació del zigot, que es 
produeix en el moment de la fertilització en un sistema cromosòmic, i una altra de 
ben diferent, la de les gònades de l’individu, que pot tenir lloc dies, setmanes o 
fins i tot mesos més tard, segons les espècies. En general, la diferenciació ovàrica 
precedeix la diferenciació testicular. En els peixos, per exemple, els primers signes 
de diferenciació ovàrica són l’allargament de les crestes gonadals per mitosi activa, 
replegament i formació de la futura cavitat ovàrica. Histològicament, els primers 
signes de diferenciació femenina estan marcats per la diferenciació de les PGCs en 
oogònies i l’entrada d’aquestes en meiosi per convertir-se en oòcits.

4.2. Aspectes morfològics
Les gònades dels vertebrats estan formades per tres tipus cel·lulars: cèl·lules ger-

minals, de suport i intersticials, que interactuen durant el procés de diferenciació se-
xual. En els mamífers, aquest procés es pot dividir en dos passos: regulació genètica 
i regulació endocrina. La regulació genètica provocada per Sry inicia la diferenciació 
de cèl·lules de Sertoli i de Leydig en els testicles i, en absència de Sry, indueix la 
diferenciació de cèl·lules de granulosa a l’ovari. Un cop establert el llinatge, cal la re-
gulació endocrina per a mantenir-los.

En els peixos també trobem la regulació genètica i endocrina del procés de di-
ferenciació sexual, però hi poden haver diferències interespecífiques importants. En 
medaka, la regulació genètica precedeix l’hormonal. El gen determinant del sexe, 
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dmrt1bY/dmy3 actua sobre les cèl·lules de suport i regula la diferenciació testicu-
lar inhibint la transició de les PGCs cap a divisions prèvies a l’entrada de meiosi. 
En absència de dmrt1bY/dmy, les cèl·lules intersticials inicien el desenvolupament 
en cèl·lules intersticials femenines i s’expressa aromatasa (vegeu-ho a continuació). 
No obstant això, la feminització de cèl·lules intersticials requereix la presència d’oò-
cits en meiosi. La pèrdua de les cèl·lules germinals no permet la diferenciació dels 
ovaris. Per contra, en el carpí daurat (Carassius auratus) el desenvolupament de 
les cèl·lules de suport condiciona les intersticials, atès que, quan apareixen cèl·lules 
germinals meiòtiques, ja s’ha iniciat la formació de la cavitat ovàrica, el que sugge-
reix una acció anterior del sistema endocrí (Nishimura i Tanaka, 2014). Per tant, la 
regulació hormonal té un paper més important en la formació de l’ovari en el carpí 
daurat que en medaka, i això permet explicar per què la gònada es pot desenvolupar 
en absència de cèl·lules germinals. A banda d’això, la diferenciació morfològica en 
el cas dels peixos gonocoristes pot ser des d’una gònada indiferenciada a testicle o 
ovari, tal com succeeix en la majoria d’espècies. Hi ha algunes espècies, com el peix 
zebra i l’anguila, en què el desenvolupament gonadal és del tipus indiferenciat. 
En aquest cas, tots els individus comencen a desenvolupar ovaris. Transcorregut 
un temps, i abans que el procés acabi, en aproximadament la meitat dels individus 
apareix l’apoptosi gonadal, es degrada l’incipient ovari i comença la diferenciació 
testicular (figura 6).

Fig 6. Patrons de diferenciació sexual en peixos. A) Espècies diferenciades (la majoria) 
i B) espècies indiferenciades, poques, com el peix zebra (almenys les soques de laboratori) 

i les anguiles. Figura modificada de De Falco i Capel (2009). 

3 Aquest gen fou independentment descobert pels equips dels doctors M. Schartl, a Alemanya, i Y. Na-
gahama, al Japó, l’any 2002. dmrt1bY i dmy són dues nomenclatures que s’han mantingut.
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4.3. Importància dels estrògens per a la diferenciació ovàrica
És convenient recordar que les gònades tenen dues funcions principals: produir gà-

metes i produir esteroides sexuals. Els esteroides sexuals, principalment els andrògens

Fig 7. Control endocrí de la diferenciació sexual. Actualització amb nova informació de la 
figura 4 de Piferrer (2011). Diagrama simplificat que il·lustra alguns gens i vies reguladores 
implicades, sense relacionar-se amb cap espècie en particular, però pensant en els vertebrats 
no mamífers. Codi de colors: groc, gens; morat, factors de transcripció o proteïnes; verd, en-
zims; blau, andrògens; vermell, estrògens. Codi de línies: sòlida, evidència provada; de punts, 
evidència suggerida. En futures femelles, el gen de l’aromatasa ovàrica (cyp19a1) s’expressa 
basalment (1). Això es tradueix en l’enzim aromatasa (cyp19a1) que se sintetitza, el que con-
verteix la testosterona (T) en estradiol (E

2
) (2). Així s’estableix un bucle de realimentació positiu 

(3) que implica el factor de transcripció foxl2 i, probablement, també sf-1. En futurs mascles 
—o femelles exposades a alta temperatura on s’hipermetila (MeCpG) el promotor de cyp19a1 
(4)— el factor de transcripció dmrt1, probablement ajudat per l’hormona anti-Mülleriana (amh) 
inhibeix la transcripció de cyp19a1, i resulta en menys enzim cyp19a1. Això, juntament amb una 
possible estimulació directa d’11β-hidroxilasa (cyp11b), i potser també d’11ß-hidroxiesteroide-
deshidrogenasa (hsd11b), resulta en la síntesi d’11-cetotestosterona (11-kT), un androgen típic 
de peixos capaç de masculinitzar gònades indiferenciades. La manca d’estrogen, essencial 
per a la diferenciació sexual femenina, permet la diferenciació sexual masculina (5). Així, la 
regulació de l’enzim esteroidogènic cyp19a1 i el factor de transcripció dmrt1 ocupen una po-
sició preeminent (ombrejat) en la diferenciació sexual dels peixos, que sembla conservar-se 
a través d’espècies. En les femelles, els estrògens són la causa i, per tant, són necessaris, per 
a la diferenciació ovàrica, mentre que en els mascles els andrògens es veuen com a conse-
qüència de la diferenciació testicular. 
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i els estrògens, són responsables de la diferenciació dels caràcters sexuals secun-
daris, però tenen també un paper clau en el procés de diferenciació sexual (figura 
4). Per tant, un dels principals productes de les gònades contribueix a la seva prò-
pia diferenciació. En conseqüència, els gens que codifiquen els enzims i receptors 
necessaris per a la síntesi i acció dels esteroides sexuals són rellevants. Ara bé, són 
importants els esteroides sexuals per a la diferenciació sexual en tots els vertebrats 
de la mateixa manera? Podem dir que ho són en tots els vertebrats que posen ous: 
els peixos, els amfibis, els rèptils, les aus i els mamífers prototeris. Així, el tractament 
amb estrògens és capaç de feminitzar individus que altrament s’haurien desenvolupat 
com a mascles, ja sigui perquè així ho determina un sistema GSD o un sistema ESD. 
Això és molt clar en peixos, i té aplicacions per al control de sexes en l’aqüicultura: 
el tractament d’individus XY amb estradiol-17β, el principal estrogen, dona lloc a 
femelles fenotípiques (Piferrer, 2001; Budd et al., 2015; Wang et al., 2019). Per tant,la 
regulació de l’enzim aromatasa, codificat pel gen cyp19a1, és d’una importància ex-
traordinària per a la diferenciació ovàrica de la majoria de vertebrats (figura 7). La 
primera prova que la síntesi d’estrògens és essencial per a la diferenciació de l’ovari 
fou obtinguda en el salmó del Pacífic (Piferrer et al., 1994), en què el tractament amb 
un inhibidor de l’aromatasa, l’enzim responsable de la síntesi d’estrògens, provocà 
que individus XX es desenvolupessin com a mascles perfectament fèrtils (neomascles). 
Posteriorment, resultats similars s’han obtingut en moltes altres espècies de peixos 
i de vertebrats ovípars. Fins i tot en mamífers metateris (marsupials) l’exposició a 
estrògens provoca també feminització de les gònades. Ara bé, en mamífers euteris 
(placentats) ja no és així. La raó sembla que és la necessitat d’haver desenvolupat 
un mecanisme de resistència als estrògens materns donat el desenvolupament uterí; 
d’una altra manera seria difícil la producció de mascles (Capel, 2017).

4.4. Relació entre sexe gonadal i determinació sexual al cervell
Al cervell és on hi ha la base del comportament sexual en els animals i, per tant, 

les preferències sexuals per individus normalment del sexe oposat. I, com a mínim 
en els humans, també la identitat sexual, és a dir, el sexe amb el qual hom s’iden-
tifica, que no ha d’estar necessàriament lligat al sexe gonadal. Per tant, durant el 
desenvolupament cal també una determinació o diferenciació sexual del cervell. El 
que se sabia fins ara és que per una qüestió de diferències temporals en la síntesi 
d’esteroides sexuals entre els sexes, durant el desenvolupament la testosterona dels 
mascles podia arribar al cervell, però els estrògens de les femelles no, pel fet de ser 
segrestats en la circulació perifèrica del fetus per alfa-fetoproteïna, una glicoproteïna 
d’unió a esteroides que té una gran afinitat per l’estradiol, però poca afinitat pels an-
drògens. Al cervell, la majoria de les àrees sexualment dimòrfiques contenen nivells 
elevats tant de l’enzim aromatasa com de receptors d’estrògens. Així, la conversió 
de la testosterona a estradiol és la responsable de la masculinització del cervell en 
els mascles, la qual cosa s’aconsegueix perquè l’estradiol evita la mort cel·lular pro-
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gramada de certs grups neuronals essencials per al cervell masculí. En les femelles, 
per contra, la falta d’arribada de testosterona no permet la síntesi d’estradiol. La seva 
absència té com a conseqüència la feminització del cervell. La causa són episodis 
localitzats d’apoptosi i l’aparició de diferències morfològiques en la distribució i 
abundància dels esmentats grups neuronals (Schwarz i McCarthy, 2008).

El coneixement de com es determina el sexe del cervell ha estat trasbalsat per 
nous descobriments. S’ha trobat que en els mamífers euteris, que —recordem-ho— 
són els únics que tenen gònades insensibles a l’estrogen en el moment de la seva 
diferenciació, el gen Sry determinant del sexe s’expressa també en algunes regions 
cerebrals i podria tenir una influència directa sobre la masculinització, independent-
ment de la seva influència en el desenvolupament gonadal (Czech et al., 2012). En 
la tortuga d’orelles vermelles (Trachemys scripta), temperatures masculinitzants o 
feminitzants porten a diferències en el desenvolupament del cervell que tenen lloc 
abans de la diferenciació de la gònada (Czerwinski et al., 2016). D’altra banda, s’ha 
observat que durant el canvi de sexe d’alguns peixos hermafrodites (Todd et al., 
2019) els canvis etològics són anteriors als gonadals. Tots aquests resultats sugge-
reixen una regulació de la determinació sexual del cervell independent de la de les 
gònades (Capel, 2017). 
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5. GRAN DIVERSITAT DE SISTEMES SEXUALS I MECANISMES DE 
DETERMINACIÓ DEL SEXE EN ELS PEIXOS

Dins dels peixos menys evolucionats trobem els mixinoïdeus i les llamprees, 
on la majoria són gonocoristes. Poc se sap d’aquestes espècies, per bé que moltes 
llamprees mostren proporcions de sexes no fisherianes i alguns estudis indiquen 
que poden tenir ESD, amb efectes de temperatura, pH i densitat (Docker, 2006). Cal 
esbrinar, però, si l’assignació d’ESD respon al que succeeix a la natura i no és fruit 
d’observacions esbiaixades o interpretacions de dades de laboratori no contrastades 
al medi natural. Els condrictis (taurons i rajades) són gonocoristes estrictes i alguns 
poden mostrar cromosomes sexuals, però poc o res es coneix de la seva determina-
ció sexual. Un estudi esporàdic ha descrit un tauró intersexe (animal amb gònades 
anormals i d’ambdós sexes), encara que s’hagi anomenat hermafrodita, cosa que no 
sembla correcta, ja que aquest no és el mode de reproducció habitual de l’espècie. Dins 
ja dels osteïctis trobem els sarcopterigis (dipnous i peixos pulmonats) i els actinopteri-
gis, amb aproximadament el 99 % de les espècies de peixos. Dins dels actinopterigis, 
els condrostis (esturions) són gonocoristes, no se’n coneix encara cap gen deter-
minant del sexe però experiments en els quals s’ha induït la ginogènesi de manera 
experimental indiquen que tant hi ha espècies XX/XY (Keyvanshokooh i Gharaei, 
2010) com ZW/ZZ (Eenennaam et al., 1999). El gran grup dels actinopterigis són els 
teleostis, que aparegueren fa uns 235 Ma i contenen més de 30.000 espècies, el que 
representa aproximadament la meitat de totes les espècies de vertebrats. En peixos 
és on, deixant de banda els mamífers, més s’ha investigat sobre la determinació del 
sexe en els vertebrats, tot i que els rèptils no es queden enrere.

Un sistema sexual es defineix com el patró de distribució de la funció masculina i 
femenina que existeix en una espècie donada, que pot tenir lloc en el mateix individu 
(hermafroditisme) o en individus separats (gonocorisme). Els teleostis presenten tots 
els sistemes sexuals presents en vertebrats: el gonocorisme, amb aproximadament el 
95 % de les espècies; l’hermafroditisme, amb aproximadament el 5 % de les espècies, 
i la unisexualitat, amb menys de l’1 % de les espècies. A la taula 4 es presenta un 
resum dels tipus de determinació del sexe en peixos. La determinació pot ser GSD o 
ESD. Dins la primera, l’herència del sexe pot implicar un sol locus bi- o multial·lèlic 
(sistema de factors majors o cromosòmics, amb presència d’un factor, per exemple, 
SNP o d’un gen principal) amb cromosomes sexuals homo- o heteromòrfics, o dife-
rents loci repartits en diferents cromosomes (sistemes multi- i polifactorials). En els 
sistemes cromosòmics, el sistema predominant és XX/XY, però els cromosomes se-
xuals heteromòrfics s’han documentat només en un 10-30 % de les espècies, segons 
com es compti (Devlin i Nagahama, 2002). La diversitat dels peixos es veu reflectida 
també en el fet que són el grup on s’han identificat més gens determinants del sexe, 
que, com s’ha esmentat més amunt, poden ser ben diferents fins i tot en espècies 
molt properes (taula 3). 
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Taula 4. Mecanismes de determinació del sexe en els vertebrats gonocoristes

Determi- 
nació  
del sexe

Herència   
del sexe  
basada en

Tipus    
de sistema

Nombre de  
cromosomes  
sexuals en  
un individu

Sexe 
hetero-  
gamètic

Cariotip  
(femella/ 
mascle)

Cromosomes 
sexuals

Exemples

GSD Factors majors 
(gen principal, 
sistema    
cromosòmic)

Monofactorial Parell únic XX/XY Homomòrfics Llenguado

Heteromòrfics Truita irisada

XX/XO Heteromòrfics Tricanthus  
brevirostris

Femella WZ/ZZ Homomòrfics Turbot

WZ/ZO Heteromòrfics Lepidocepha-
lichthys guntea

Parells   múl-
tiples

Mascle X1X1X2X2/
X1X2Y

Heteromòrfics Eigenmannia sp.

XX/X1X2Y Heteromòrfics Hoplias sp.

Femella W1W2Z/ZZ Heteromòrfics Apareidon 
affinis

Multifactorial Parell únic Ambdós  
sexes

XX, WX, 
WY/XY, YY

Homomòrfics Xiphophorus  
maculatus

Factors menors Polifactorial Sense    
cromosomes  
sexuals

n. a. n. a. n. a. Llobarro

ESD Diferències  
ambientals

Temperatura 
(TSD)

Sense    
cromosomes  
sexuals

n. a. n. a. n. a. Menidia   
menidia

  pH Sense    
cromosomes  
sexuals

n. a. n. a. n. a. Apistogramma 
sp.

Adaptat de Penman i Piferrer (2008). Nota: n. a. = ‘no aplicable’.

Hi ha moltes espècies de peixos GSD en les quals el sexe depèn d’un sol locus 
o gen principal. És el cas de moltes espècies del gènere Oryzias (taula 3) (Herpin 
i Schartl, 2015). Altres casos amb mecanismes que depenen de l’acció d’un gen 
principal són els salmònids —la truita irisada, Oncorhynchus mykiss, i el salmó de 
l’Atlàntic, Salmo salar, per exemple) (Guiguen et al., 2019)— o alguns peixos plans 
com el turbot, Scophthalmus maximus (Martínez et al., 2014). Tot i així, sovint poden 
aparèixer loci secundaris que, juntament amb el locus principal, contribueixen a la 
determinació del sexe. Aquests loci poden trobar-se en els autosomes o fins i tot en 
uns cromosomes especials anomenats cromosomes B. Aquesta és la situació en els 
cíclids (tilàpies), una de les famílies més estudiades —i alhora més complexes— que 
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conté algunes de les espècies més importants per a l’aqüicultura mundial, com ara 
la tilàpia del Nil, Oreochromis niloticus (Baroiller i D’Cotta, 2019).

Les espècies descrites amb sistemes multi- i polifactorials són encara poques, però 
la seva relativa baixa abundància no s’hauria de prendre com un reflex del que ocor-
re a la natura. Segons la teoria evolutiva, aquests sietemes són menys estables que 
els cromosòmics, però potser la seva poca abundància s’hauria d’interpretar com una 
manca de la nostra capacitat per a saber-los identificar, atesa la dificultat a l’hora de 
caracteritzar-los. Aquest és el cas, per exemple, de les soques de laboratori del peix 
zebra (Liew et al., 2012), que han perdut, durant el procés de domesticació per a 
convertir-lo en un model de recerca en biologia, una part telomèrica del cromosoma 
4. Aquest allotja en les poblacions salvatges el gen determinant del sexe, encara per 
caracteritzar, però basat en un sistema ZW/ZZ (Wilson et al., 2014). Les soques de 
laboratori són sensibles als efectes de la temperatura amb l’existència d’interaccions 
genotip-ambient en el sentit que diferents famílies responen de manera diferent a 
temperatures elevades (Ribas et al., 2017b). Emprant aquest model de laboratori, fou 
possible el descobriment d’una nova forma de plasticitat sexual en peixos (figura 8). 
Així, com a resultat de l’exposició a temperatures elevades, s’obtingueren neomascles 
—animals genèticament femelles, però fenotípicament mascles— i, com a novetat, les 
anomenades pseudofemelles —femelles amb ovaris, però amb el transcriptoma típic de 
mascles, el que representa un desacoblament entre forma i funció (Ribas et al., 2017b).

Fig 8. Una nova forma de plasticitat fenotípica trobada emprant el model zebra (soca AB) 
amb peixos exposats a temperatures elevades durant el període crític de diferenciació 

sexual. A) Fenotips obtinguts a cada temperatura i B) dissociació entre forma i funció en 
les anomenades pseudofemelles. Basat en les observacions de Ribas et al., 2017b).
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Es troba també un sistema de determinació del sexe poligènic en el llobarro (fi-
gura 9A), on el sexe es determina, si fa no fa a parts iguals, per la contribució de 
factors genètics i ambientals (Vandeputte et al., 2007), en concret, la temperatura a 
què estan exposats els individus durant aproximadament els primers dos mesos de 
vida, de manera que si aquesta és inferior a 17 °C, la proporció de sexes en una 
posta està genèticament controlada, si bé la proporció de femelles pot variar entre, 
aproximadament, el 10 % i el 90 %, segons quins siguin el mascle i la femella que 
han donat lloc als espermatozoides i els ous, respectivament. D’altra banda, amb 
temperatures >17 °C durant els primers dos mesos de vida, el nombre de mascles 
pot augmentar fins al 100 % (Navarro-Martín et al., 2009). Actualment se sap que el 
nombre de factors (gens) determinants del sexe en el llobarro és de tres o més, però 
la seva naturalesa és encara desconeguda (Vandeputte i Piferrer, 2019).

Fig 9. Determinació del sexe poligènica en el llobarro (Dicentrarchus labrax). A) Fotografia 
d’un adult (obtinguda de Wikimedia Commons) i B) test epigenètic capaç de predir el sexe, 

basat en l’estudi d’Anastasiadi et al. (2018b).
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La incidència de TSD en peixos, tot i que està ben documentada, és motiu de 
controvèrsia, ja que, d’una banda, moltes de les espècies a les quals s’havia atribuït 
aquest tipus de determinació del sexe de fet no el tenien, atès que les dades s’havi-
en obtingut en condicions de laboratori que no reflectien el que succeïa a la natura, 
segons el que van demostrar Ospina-Álvarez i Piferrer (2008). De l’altra, avui es re-
coneix que espècies GSD i TSD pures, si és que existeixen, representen només els 
dos extrems d’un contínuum (figura 3A), motiu que fa que una distinció tan clara 
amb l’objectiu de poder classificar espècies en un tipus o l’altre perdi sentit. A més, 
cal tenir en compte que espècies GSD poden actuar com a TSD. Això pot passar 
si, per exemple, en condicions extraordinàries, el canvi de temperatura és prou im-
portant o bé si algunes poblacions han desenvolupat, a causa d’un canvi genètic 
en algun dels gens implicats en la diferenciació sexual, una sensibilitat atípica a la 
temperatura (figura 3B).
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6. CANVIS DE PARADIGMA

6.1. Epigenètica i sexe 
L’abast de l’epigenètica és, avui més que mai, motiu de grans debats. Aquí uti-

litzarem la definició proposada per Deans i Maggert (2015): «l’estudi de fenòmens i 
mecanismes que provoquen canvis hereditaris en l’expressió gènica i que no depe-
nen de canvis en la seqüència de DNA». D’una manera significativa, aquests canvis 
o epimutacions es poden heretar no només durant la mitosi des de la cèl·lula mare a 
les cèl·lules filles, sinó també a través de la meiosi dels pares als fills (Dupont et al., 
2009; Barrachina et al., 2018). L’epigenètica s’ha convertit en una poderosa disciplina 
en l’estudi de la integració d’informació genòmica i ambiental per a aconseguir un 
fenotip específic (Turner, 2009; Vogt, 2017).

Els mecanismes epigenètics comunament acceptats per a la regulació de l’expressió 
gènica són la metilació de DNA, les modificacions d’histones i els RNA no codificants. 
L’epigenètica permet als organismes establir i mantenir les diferències entre els pro-
grames d’expressió gènica dels diversos tipus cel·lulars (Anastasiadi et al., 2018a), així 
com integrar informació genòmica i ambiental per modificar l’activitat dels seus gens 
i generar un fenotip particular. Per tant, aquestes modificacions són crucials per a la 
determinació i la diferenciació del sexe en què, d’una banda, hi ha obvis processos 
d’adquisició i manteniment de la identitat cel·lular i, de l’altra, s’integra informació 
genòmica i ambiental, com és fàcil de veure especialment en les espècies TSD (Pi-
ferrer, 2013). En el llobarro es demostrà per primer cop que temperatures elevades 
durant l’inici del desenvolupament resultaven en una hipermetilació del promotor de 
l’aromatasa en femelles, amb una supressió concomitant de la seva expressió gènica, 
una producció inferior d’estradiol i la masculinització d’animals que a temperatures 
més baixes haurien donat femelles atesa la seva constitució genètica (Navarro-Martín 
et al., 2011). Un mecanisme similar s’ha trobat en altres espècies de peixos i rèptils 
sensibles a la temperatura i, també, en peixos hermafrodites durant el procés de can-
vi de sexe, per la qual cosa sembla que la regulació epigenètica de l’aromatasa és 
crucial en la diferenciació sexual dels vertebrats (Piferrer, 2019; Piferrer et al., 2019).

Una prova de com la regulació epigenètica participa en la diferenciació del sexe 
ve donada per l’observació que el tractament del peix zebra amb 5-aza-desoxicitidina, 
un inhibidor de la DNA-metiltransferasa, l’enzim necessari per a la correcta metilació 
del DNA, resulta en un augment de la proporció de femelles (Ribas et al., 2017c). 
Tot i que es van observar canvis en el transcriptoma gonadal dels peixos exposats, 
el mecanisme molecular que lliga els canvis epigenètics durant el desenvolupament 
i la diferenciació d’un sexe determinat encara no és conegut. Altrament, l’epigenè-
tica pot ajudar a entendre l’etiologia de diversos trastorns de desenvolupament se-
xual (vegeu-ho més endavant). També podria i ajudarà a reconèixer les influències 
ambientals versus les genètiques sobre la determinació del sexe en espècies ESD 
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(Piferrer, 2013), així com la capacitat de mitigació de canvis sobtats en les condi-
cions ambientals (Piferrer, 2016). Darrerament, utilitzant el llobarro com a model, s’ha 
pogut comprovar que augments de la temperatura de l’aigua de mar de la magnitud 
predita pels darrers models de canvi climàtic són capaços d’alterar la metilació global 
del DNA, particularment si l’exposició a una temperatura elevada s’esdevé durant 
l’etapa larvària del desenvolupament, i que aquests canvis tenen conseqüències en 
l’expressió d’una sèrie de gens importants per al desenvolupament, el creixement i 
la supervivència (Anastasiadi et al., 2017). Així mateix, l’anàlisi dels canvis de metila-
ció de gens relacionats amb el desenvolupament sexual, com ara cyp19a1a, dmrt1, 
foxl2 i amh permet el diagnòstic del sexe dels llobarros en gairebé un 90 % dels 
casos (Anastasiadi et al., 2019) (figura 9B). Una revisió dels estudis duts a terme fins 
ara sobre els canvis epigenètics a les gònades de vertebrats, tant gonocoristes com 
hermafrodites i unisexuals (o sia, fonamentalment, en peixos), pot trobar-se a Piferrer 
(2019). Recentment, s’ha proposat el model conservat de la regulació epigenètica del 
sexe, el qual sosté que les relacions entre les modificacions epigenètiques i un deter-
minat programa d’expressió gènica depenen més del fenotip sexual al qual s’arriba 
—per exemple, un testicle— que no de com s’hi arriba —per exemple, mitjançant 
la diferenciació sexual normal en un gonocorista o a través del canvi de sexe en un 
hermafrodita (Piferrer et al., 2019). 

6.2. El sexe com a caràcter llindar i el desdibuixament   
de les fronteres

El terme dicotomia de llindar es refereix a fenotips oposats que tenen el seu 
origen en múltiples gens amb efectes quantitatius que estan dividits per un llindar 
fisiològic (Martínez et al., 2014). Aquest concepte fou aplicat a la determinació del 
sexe per Mittwoch (2006) per primer cop per suggerir que fins i tot en els mamífers 
la determinació del sexe és una combinació d’influències genètiques i ambientals, 
de manera que en absència del cromosoma Y el sistema es decanta pel desenvolu-
pament femení, mentre que en la seva presència es minimitza el «soroll» tant genètic 
com ambiental en embrions XY, amb la qual cosa l’herència del sexe s’assembla als 
efectes d’un sol gen (Mittwoch, 2006). El caràcter llindar del sexe és, doncs, aplicable 
independentment del mecanisme, fins i tot en espècies GSD subjectes, per exemple, 
a temperatures anormalment altes. Si l’entramat de gens responsables conté almenys 
un gen, proteïna, enzim, receptor, etc. prou sensible, el genotip XX també produirà 
un cert nombre de mascles (figura 3B). Aquest sembla ser el cas del dragó barbut, 
Pogona vitticeps (figura 2E), una espècie de rèptil originari de les regions desèrti-
ques d’Austràlia on es descobrí per primer cop la coexistència de GSD i TSD en la 
mateixa espècie. Té un sistema cromosòmic ZW/ZZ, però a la natura a temperatures 
baixes els ZZ es desenvolupen com a mascles, mentre que a temperatures altes un 
20 % ho fan com a femelles (Holleley et al., 2015). Sembla clar, doncs, que existeix 
un gradient d’influències genètiques i ambientals en la determinació del sexe.
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6.3. D’un sistema jeràrquic a un sistema en xarxa 
La identificació de gens principals, és a dir, al capdamunt d’una cascada d’activa-

ció i repressió de l’activitat gènica en els mamífers, les aus, alguns peixos, així com 
en alguns organismes model, va contribuir a estendre la visió de la determinació del 
sexe com un procés perfectament organitzat de dalt a baix (Herpin i Schartl, 2015). 
Tant se val si, en algunes espècies, el commutador o interruptor inicial era el valor 
d’una variable ambiental enlloc d’un factor genètic (figura 10A). El cas és l’elevada 
variabilitat interespecífica quant a la identitat del commutador inicial. Actualment, 
però, s’ha passat a una visió en què factors de naturalesa diversa, abans vistos com 

Fig 10. Determinació i diferenciació del sexe: de la cascada jeràrquica al treball en xarxa. 
Actualització de la figura 1 de Piferrer i Guiguen (2008) amb la nova perspectiva 

del determinisme del sexe en animals. Es poden trobar diagrames semblants a Crews i Bull 
(2009) i Capel (2017) per si es vol complementar l’explicació. A) En la visió clàssica 
o jeràrquica, els mecanismes diferien en el commutador o interruptor inicial. Aquest 

(representat pel punt vermell) podria ser intern a l’organisme (representat pel cercle verd) 
o extern; per exemple, un gen principal o la temperatura, respectivament. El commutador 

activava de manera seqüencial una cascada de gens determinants del sexe que, al seu torn, 
iniciaven la diferenciació sexual. B) En la visió actual, un conjunt de factors de naturalesa 

diversa, abans vistos com a mútuament excloents, poden actuar de manera aïllada o 
conjunta, segons l’espècie i la circumstància, i modifiquen l’expressió espacial i temporal 

de grups de gens interconnectats, alguns dels quals formen part de vies mútuament 
antagòniques que inicien la diferenciació sexual. Aquestes xarxes, al seu torn, actuen 
sobre diversos components i afecten trets morfològics, fisiològics i conductuals propis 

de cada sexe. 
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a mútuament excloents, poden actuar de manera aïllada o conjunta, segons l’espè-
cie i la circumstància, i modifiquen l’expressió espacial i temporal de grups de gens 
interconnectats, alguns dels quals formen part de vies mútuament antagòniques que 
inicien la diferenciació sexual (Uller i Helanterä, 2011; Capel, 2017). Aquestes xarxes, 
al seu torn, actuen sobre diversos components i afecten trets morfològics, fisiològics 
i conductuals propis de cada sexe i, per tant, més diferents. Els gens principals de 
les esmentades xarxes són els implicats en la diferenciació sexual (figura 10B).
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7. NOVES EINES EN BIOLOGIA APLICADA

L’estudi dels mecanismes de determinació del sexe no només tenen un interès 
bàsic per la genètica, la biologia del desenvolupament, la fisiologia i la biologia evo-
lutiva, sinó que també tenen un evident interès pràctic. A continuació es mostren 
aplicacions derivades del coneixement dels mecanismes de determinació del sexe. Es 
proporciona un exemple corresponent a cada un dels tres principals àmbits aplicats del 
coneixement en biologia seguint la classificació de la Societat Catalana de Biologia en 
commemorar el seu centenari (Societat Catalana de Biologia, 2012): 1) salut humana, 
2) recursos naturals i agroalimentació, 3) medi natural i canvi climàtic.

7.1. Trastorns del desenvolupament sexual en els humans
El 19 de juliol de 1990, Ann McLaren, reputada biòloga britànica, va publicar l’ar-

ticle «What makes a man a man?» a la revista Nature (McLaren, 1990) coincidint amb 
la publicació en aquell mateix número de la notícia de la descoberta d’SRY, el gen 
determinant del sexe en mamífers. Amb aquella fita potser es creia que tot el que 
feia que un home fos un home ja estava dit, però que lluny de la realitat. Gairebé 
trenta anys després, les incerteses segueixen planejant.

Els trastorns del desenvolupament del sexe (DSD), tal com es defineixen a la De-
claració de consens del 2006, són condicions congènites en què el desenvolupament 
del sexe cromosòmic, gonadal o anatòmic és atípic. En els humans, hi ha més de 
trenta DSD coneguts i poden ser de diversos tipus: d’origen cromosòmic, si afecten 
un o ambdós cromosomes sexuals, o si n’hi ha de supernumeraris; purament genètics, 
si afecten el gen SRY determinant del sexe o alguns dels gens principals implicats 
en la diferenciació sexual; o fisiològics o hormonals, si afecten la producció o acció 
d’alguna hormona, notablement els esteroides sexuals (Wilson i Goldstein, 1975; 
Ono i Harley, 2013; Adam et al., 2017). Un resultat freqüent d’aquests trastorns és la 
presència de genitals ambigus, poc o mal definits. Les persones que presenten aquest 
tipus de genitals s’havia dit que eren hermafrodites, però actualment es prefereix 
el terme intersexe, atès que, com s’ha explicat més amunt, el terme hermafrodita 
s’aplica només a un organisme que pot donar gàmetes d’ambdós sexes, ja sigui de 
manera simultània o seqüencial. En qualsevol cas, actualment hi ha una controvèrsia 
important al voltant dels DSD —és discuteix fins i tot si realment aquesta és la millor 
denominació— per les connotacions negatives que socialment encara poden tenir i 
els possibles efectes danyosos sobre les persones que els experimenten. La incidència 
dels DSD és també motiu de debat ja que en diferents fòrums es poden classificar de 
manera diferent. Per tant, la magnitud de la seva incidència depèn de la consideració 
que se’n faci, però està en el rang d’1/5.000 a 1/200.000 naixements i es calcula que, 
en conjunt, afecten aproximadament un 1,5 % de la població (Adam et al., 2017). A 
més, s’ha de tenir en compte que hi ha diferents nivells quant al sexe d’una persona: 
el sexe cromosòmic (normalment XX o XY, encara que es poden observar diferents 
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trisomies), el sexe genètic (presència o absència dels gens principals determinants 
del sexe), el sexe gonadal (ovaris, testicles) i genitals interns (conductes associades 
a les gònades), el dels genitals externs (clítoris, vulva, escrot, penis), el sexe del 
cervell (biològic: masculí, femení), el gènere (social: masculí, femení), la identitat se-
xual (de quin sexe un se sent) i l’orientació sexual (per quin sexe o sexes un se sent 
atret). Hi ha un intent per distingir de manera ben clara, almenys el sexe biològic, 
el gènere social i l’orientació sexual, per tal de reduir les possibles confusions entre 
ser un intersexe, un transsexual o un gai/lesbiana. La taula 5 mostra els DSD més 
comuns observats en humans i fan referència principalment al sexe biològic. En la 
majoria de les persones hi ha una consonància entre aquests nivells, de manera que, 
per exemple, un individu que genèticament sigui XY, el seu cromosoma Y contindrà 
una còpia funcional del gen SRY, els seus primordis gonadals es diferenciaran com 
a testicles, tindrà una aparença d’home, se sentirà home i normalment es veurà atret 
per individus del sexe contrari. En canvi, hi ha casos en què, a causa de la presència 
de DSD, algun d’aquests nivells pot tenir elements poc definits o ambigus, com en el 
cas dels genitals d’alguns intersexes, o directament propis del sexe contrari, com, per 
exemple, una diferenciació sexual del cervell pròpia de femella en un individu XY. 

Taula 5. Alguns trastorns del desenvolupament sexual en els humans

Trastorn Causa Conseqüències Incidència

Síndrome  
de  
Turner

Femelles amb falta d’un 
cromosoma X o amb  
un cromosoma X afectat. 
Cariotip: 45, XO.

Estatura baixa, coll curt,   
infertilitat a causa del   
desenvolupament  ineficient  
dels ovaris, obesitat, amenorrea.

1/2.000 a 1/5.000  
dones

Síndrome  
de  
Klinefelter

Cariotip: 47, XXY.   
Mascle amb, almenys,  
un cromosoma femení  
extra

Des de cap efecte a   
ginecomàstia, hipogonadisme  
i micropenis, subfertilitat o   
infertilitat. Absència de pèl facial

1/500 a 1/1.000   
homes

Deficiència  
de  
5α-reductasa

Mutació recessiva   
en el gen autosòmic  
de la 5α-reductasa   
de tipus II

Genitals ambigus o feminitzats,  
que poden donar lloc a confusió 
sobre el sexe del nounat

Condició extremament 
rara, però que pot ser 
molt abundant en un 
lloc concret, com   
en una vila de la   
República Dominicana 

Hiperplàsia 
adrenal   
congènita

Diverses etiologies, la  
més comuna és una  
duplicació del gen   
21-hidroxilasa, amb  
una còpia funcional  
i un pseudogèn

Excés de producció d’andrògens, 
que poden masculinitzar  
femelles fins al punt de no tenir 
vagina, però si penis

1/10.000
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Des del 2009 ha tingut molta repercussió el cas de l’atleta sud-africana Caster 
Semenya, or en 800 m al Campionat Mundial d’Atletisme de Berlín el 2009, Daegú 
el 2011 i Londres el 2017, i als Jocs Olímpics de Londres 2012 i de Rio de Janeiro el 
2016 (figura 11). S’ha especulat molt sobre la seva naturalesa sexual. Els nivells de 
testosterona a la sang en el 95 % de la població varien de 0,7 a 2,8 nM·l−1 en dones i 
de 6,9 a 34,7 nM·l−1 en homes. El nivell elevat de testosterona de Semenya en com-
paració amb el d’altres dones (però menor que el dels homes) ha fet que l’Associació 
Internacional de Federacions d’Atletisme (IAAF), malgrat les proves a què l’ha sotmesa, 
hagi anat canviant d’opinió sobre si obligar-la a medicar-se o no. L’IAAF recomana 
medicació per a aquelles dones que tenen un nivell de testosterona per sobre dels 
5 nM·l−1, normativa que Semenya va apel·lar. Recentment, el Tribunal d’Arbitratge 
Esportiu (TAS, per les seves sigles en francès) ha acceptat per unanimitat que el re-
glament de la IAAF és discriminatori, però troba «necessari, raonable i proporcionat 
que les atletes amb hiperandrogenisme s’han de medicar per preservar la integritat 
de l’atletisme femení», resolució que Semenya ha tornat a apel·lar. Aquest és només 
un cas —molt mediàtic, si es vol, atesa la rellevància esportiva de la persona impli-
cada— dels molts que hi deuen haver. Sembla prudent, doncs, una actualització de 
certes normatives tenint en compte l’evidència científica.

Fig 11. Caster Semenya, atleta sud-africana amb hiperandrogenisme natural, 
als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro el 2016, on va guanyar l’or a la prova 

de 800 metres llisos. Imatge obtinguda de Skysport.com

Si es mira bé, la definició del que biològicament és un mascle i el que és una fe-
mella (productors d’espermatozous i òvuls, en la definició canònica) no és tan clara 
o fàcil, ateses les alteracions que es poden observar en els diferents nivells esmentats 
més amunt. Per tant, una comprensió profunda dels diferents aspectes relacionats amb 
el desenvolupament sexual és essencial per a entendre l’etiologia i fer un diagnòstic 
correcte dels DSDs, si és que es poden seguir denominant així. En qualsevol cas, basat 
en el nou coneixement, la distinció purament binària de la sexualitat ja no és aplicable 
al 100 % dels individus de la població, no només als peixos, per esmentar el grup 
sexualment més plàstic en vertebrats, sinó també a la població humana en conjunt.
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7.2. Efectes de disruptors endocrins sobre el desenvolupament 
sexual 

Els disruptors endocrins (EDC) són agents exògens que interfereixen amb la 
síntesi, secreció, transport, metabolisme, acció o eliminació d’hormones naturals 
presents en el cos i que són responsables de l’homeòstasi, la reproducció i el des-
envolupament (Diamanti-Kandarakis et al., 2009). Els EDCs inclouen principalment 
fungicides, pesticides, herbicides, plastificants i retardants de flama (Wuttke et al., 
2010). La presència d’EDCs, especialment en el medi aquàtic, on tendeixen a acumu-
lar-se, pot afectar el desenvolupament sexual dels animals. Els efectes de l’exposició 
a aquests EDCs s’han observat en tots els tipus de vertebrats i poden ser de diversa 
mena, però aquí ens centrarem en els que tenen a veure amb la reproducció. Els 
EDCs tenen el seu màxim efecte si l’exposició es duu a terme després de la fer-
tilització i durant el desenvolupament embrionari (Frye, 2014). En conseqüència, 
els EDCs poden afectar el desenvolupament i la diferenciació de les gònades, de 
manera que, depenent del grau d’exposició, els efectes poden representar des d’un 
canvi de la fertilitat fins a una reprogramació de la gònada, passant per la produc-
ció d’intersexes. L’acció dels EDCs afecta principalment la síntesi o el mode d’acció 
dels esteroides sexuals. És a dir, es bloqueja un enzim de la ruta esteroidogènica o 
un receptor d’esteroides sexuals. Entre aquests darrers, el receptor d’estrògens és 
el menys selectiu en comparació amb el d’andrògens o progestàgens i pot unir-se 
a una considerable quantitat de compostos químics amb una estructura molecular 
similar al lligand natural, l’estradiol-17β. Així, per exemple, el bisfenol A (figura 12), 
un plastificant abundantment emprat i present en molts objectes quotidians, s’uneix 
al receptor d’estrògens i pot feminitzar diferents grups d’animals, incloent-hi els 
mamífers. En peixos s’han dut a terme nombrosos estudis en els quals es posa de 
manifest que la presència d’EDCs en el medi aquàtic inclou pèrdua de fertilitat, 
producció d’intersexes i feminització (Jobling et al., 2002; Solé et al., 2003). Per 
tant, la caracterització dels EDCs i els seus mecanismes d’acció es beneficia d’un 
coneixement del procés de desenvolupament sexual en condicions normals o de 
referència per a poder avaluar-ne correctament els seus efectes.

Fig 12. Comparació de l’estructura molecular 
del bisfenol A, un plastificant molt utilitzat, 
i l’estrogen natural estradiol-17ß.   
Ambdós compostos són capaços d’unir-se  
al receptor d’estrògens i provocar respostes 
fisiològiques.
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7.3. Efectes del canvi climàtic sobre la determinació del sexe
Les espècies de vertebrats que presenten determinisme del sexe ambiental segons 

la temperatura (TSD) són particularment vulnerables als efectes d’un escalfament 
global. Com es recordarà, TSD es dona en algunes espècies de peixos i bastants de 
rèptils. El perill rau en el fet que augments de la temperatura mitjana afectin les eta-
pes inicials del desenvolupament i que, en conseqüència, les proporcions de sexe es 
vegin afectades. Tot i que s’han fet algunes prediccions, encara són pocs els estudis 
que mostren uns efectes clars. Així, per exemple, s’han simulat escenaris basats en 
els darrers models de canvi climàtic i s’han vist desviacions a vegades importants de 
les proporcions de sexes (Pen et al., 2012). Un problema comú a molts estudis és 
l´ús de temperatures de simulació constants, mentre que a la natura sempre hi ha 
fluctuacions, com les de dia i nit o les estacionals. Altrament, és important entendre 
quines són les etapes del desenvolupament més sensibles en cada espècie o tipus 
d’espècie i com els senyals ambientals s’integren per originar un determinat fenotip 
sexual, un aspecte en què l’epigenètica tindrà un paper cada cop més rellevant en 
els propers anys (Piferrer, 2016).

Fig 13. Efectes de les condicions ambientals sobre el transcriptoma gonadal del peix zebra. 
A) Diagrama de dispersió dels valors de canvi dels 1.269 gens comuns expressats 

diferencialment (DEG) a causa de l’estrès per alta densitat de població (eix x) i temperatura 
elevada (eix y). B) Gràfic d’intensitat de colors dels valors dels 1.269 DEG agrupats segons 

la direcció de canvi. Els gens del grup A (sobreexpressats) i del grup D (subexpressats) 
són els més informatius, atès que el seu comportament és independent del factor. 

El valor de n indica el nombre de gens trobats per a cada conjunt. El color de la clau 
(puntuació de la fila Z) representa el nivell d’expressió de cada gen (verd: subexpressats; 

vermell: sobreexpressats). (Basat en el treball de Valdivieso et al., 2019).

En el nostre laboratori hem simulat condicions d’augment de temperatura de l’aigua 
de mar d’acord amb els darrers informes del Grup Intergovernamental d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic (IPCC), els quals prediuen increments de fins a 2-4 °C en algunes 
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zones litorals. Exposant llobarros a aquests augments, hem pogut comprovar efectes 
sobre la metilació global del DNA i l’expressió de gens rellevant per al desenvolu-
pament, el creixement i la supervivència, tant en larves com en juvenils (Anastasiadi 
et al., 2017). D’una manera significativa, aquests efectes poden perllongar-se com a 
mínim fins a tres anys després, ja en plena vida adulta (Anastasiadi i Piferrer, dades 
no publicades). Així mateix, emprant el model peix zebra, hem desenvolupat mar-
cadors transcriptòmics que permeten esbrinar si animals adults han estat exposats a 
temperatura o estrès durant les etapes sensibles del desenvolupament sexual (figura 
13), la qual cosa pot comprometre la seva fertilitat, encara que aparentment no hi 
hagi canvis evidents en la morfologia gonadal (Valdivieso et al., 2019).

7.4. Control de la proporció de sexes en la producció animal
En l’àmbit mundial, el 95 % de la producció de ramaderia per al consum humà 

se circumscriu a unes poques espècies de mamífers (vaca, porc, ovella, cabra, 
les principals) i d’aus (gallina, fonamentalment). Per als mamífers, tècnicament és 
possible la selecció de sexes mitjançant l’ús de mètodes que permeten separar els 
espermatozoides portadors del cromosoma Y, amb el gen Sry determinant del sexe, 
dels X, que no el porten. Això s'aconsegueix a través de la separació mecànica 
d’ambdós tipus de gàmetes mitjançant centrifugació amb gradients de Percoll o amb 
l’ajuda de sondes moleculars combinades amb la citometria de flux (Jacobson, 2000). 
Això ha permès la selecció de sexes en algunes circumstàncies, però no és una tèc-
nica massa estesa (Rath et al., 2013). Per contra, la major part de la producció aquà-
tica està repartida en un major nombre d’espècies, cap al centenar, igual com passa 
en agricultura (FAO, 2016), i la selecció del sexe és una pràctica comuna. Així, en 
moltes espècies de peixos i crustacis un sexe o bé creix més que l’altre —per exemple, 
les femelles en els peixos plans, el llobarro i el salmó del Pacífic; o els mascles, en les 
tilàpies (figura 14)—, madura més tard (les femelles en la truita irisada), o produeix 

Fig 14. Tilàpia del Nil (Oreochromis niloticus) de la mateixa posta i de la mateixa edat, 
on es veu el creixement diferencial clarament a favor dels mascles (a l’esquerra). 
En aquesta espècie es duu a terme rutinàriament el control del sexe per a produir 

poblacions només formades per mascles. (Fotografia gentilesa del doctor Jean François 
Baroiller, Institut de Ciències de l’Evolució de Montpeller, França).
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un producte (per exemple, el caviar de l’esturió) que fa que sigui molt desitjable el 
seu cultiu preferencial. Així, en peixos cultivats, el control de la proporció de se-
xes —per a afavorir el sexe de major creixement— i de la maduració sexual —per 
a evitar-la atesos els problemes que comporta— s’aplica comercialment i es basa 
molt en teràpia endocrina (Piferrer, 2001; Budd et al., 2015; Wang et al., 2019), com 
també en la inducció a la triploïdia per manipulació de jocs sencers de cromosomes 
(Piferrer et al., 2009). En la taula 6 es pot observar un resum dels objectius perseguits. 

Darrerament, s’han començat a desenvolupar mètodes basats en l’edició de gens 
per mitjà de l’aplicació d’eines com CRISPR-Cas 9 (Gao i Draper, 2019; Levy et al., 
2019). Per a un tractament sobre l’estat actual del control de sexe en aqüicultura es 
pot consultar Wang et al. (2019). Atesa la no conservació del gen determinant del 
sexe en els peixos i altres animals aquàtics que són objecte de cultiu, tal com s’ha 
vist més amunt, i la continuada diversificació de les espècies en aqüicultura, cal un 
millor coneixement dels mecanismes de determinació del sexe per a dur-ne a terme 
un control efectiu. 

Taula 6. Objectius perseguits per al control de sexe en la producció aqüícola

Objectiu Sexe desitjat Exemples

Millor creixement Femelles Turbot, llobarro, llenguado, anguila,   
crustacis, carpes

Millor creixement Mascles Tilàpia, peix gat

Valor dels gàmetes Femelles Esturió, llissa

Qualitat del producte Cap (estèril) Truita irisada

Coloració Mascle Bluegill

Contenció genètica Cap (estèril) Salmó de l’Atlàntic

Reducció agressivitat Femelles Cranc vermell

Gestió reproductors Mascles/femelles Orada, mero

Valor ornamental Mascles Guppy

Control de població Mascles Espècies amb sistema XX/XY o ZW/ZZ
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8. SÍNTESI: UNIÓ DE LES TRANSICIONS EVOLUTIVES 
DELS MECANISMES DE DETERMINACIÓ DEL SEXE 

I DELS SISTEMES SEXUALS A TRAVÉS DE VARIACIONS 
EN LA PLASTICITAT FENOTÍPICA CONTROLADA 

EPIGENÈTICAMENT

Per a descriure la sexualitat dels vertebrats s’han emprat tradicionalment dues es-
cales de classificació: 1) els mecanismes de determinació sexual que, com hem vist, 
poden ser essencialment genètics i ambientals, i 2) els sistemes sexuals: unisexualitat, 
gonocorisme i hermafroditisme. Aquestes classificacions no es podien sobreposar 
fins ara. No almenys d’una manera completa. Així, per exemple, era aparent que en 
les espècies gonocoristes (sexes separats) la determinació del sexe podria dependre 
de factors genètics, amb diverses possibilitats, o ambientals. Però què passava en 
parlar d’espècies hermafrodites, que molts cops determinen el sexe segons el context 
social? Com s’aplicava el concepte de gen determinant del sexe a una espècie que 
expressa els dos sexes? Què té en comú una espècie de determinació del sexe se-
gons la temperatura amb una d’hermafrodita en què el context social és determinant?

Cal tenir en compte els sis punts següents:

1. L’apreciació sorgida principalment del laboratori del doctor Arthur Georges, de 
l’Institut d’Ecologia Aplicada de la Universitat de Canberra, segons la qual la 
distinció tradicional entre determinació genètica del sexe (GSD) i ambiental 
(ESD) no és vàlida ateses les noves troballes. Proposen, per contra, veure-la 
com una variació a través d’un gradient continu en què GSD i ESD representen 
costats oposats d’aquest gradient, amb moltes combinacions intermèdies possi-
bles (Sarre et al., 2004). I, encara més, cal acceptar que pràcticament totes les 
espècies tenen elements de la maquinària responsable de la determinació del 
sexe susceptibles a variacions ambientals (figures 3B i 10B). Una altra cosa és 
que, malgrat això, altres elements de més pes de l’esmentada maquinària siguin 
prou robusts, de manera que a la pràctica aquestes influències ambientals no 
es manifestin o siguin imperceptibles.

2. El plantejament d’especialistes en biologia evolutiva, com el doctor Tobias 
Üller de la Universitat de Lund (Suècia), segons el qual les transicions entre 
diferents mecanismes de determinació del sexe no només són possibles sinó 
que ocorren amb més freqüència de la que hom podia pensar. Es poden do-
nar transicions d’un sistema cromosòmic GSD, per exemple, XX/XY, a un altre 
GSD, per exemple, ZW/ZZ, amb o sense sistemes ESD intermedis, depenent del 
grup o taxa considerats (Üller i Helantera, 2011). Així, en els amfibis es pensa 
que el sistema ancestral és ZW/ZZ amb múltiples transicions cap a XX/XY. Les 
transicions són freqüents i es poden veure en «temps real», atès que poblacions 
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de glandirana, Rana rugosa, del Japó (figura 2C) presenten el tipus XX/XY, 
mentre que d’altres, el ZW/ZZ, amb diferents graus de transició. Es creu que 
la transició del sistema ZW/ZZ a XX/XY ha ocorregut almenys dues vegades 
de manera independent (Miura, 2008). En general, aquestes transicions poden 
ser independents del reclutament de nous gens per al determinisme sexual, 
de l’existència de diferències al·lèliques o canvis en el llindar de sensibilitat a 
un factor ambiental (Sarre et al., 2011). L’ESD no és, en principi, possible en 
homeoterms però sí que ho és en tota la resta de vertebrats.

3. La proposta de la doctora Janet Leonard, de l’Institut de Ciències del Mar de 
la Universitat de Califòrnia (Santa Cruz), segons la qual en els metazous els 
diferents sistemes sexuals es poden veure com si estiguessin situats al llarg 
d’un gradient de plasticitat fenotípica, des d’un gonocorista, amb un mínim 
de plasticitat sexual, a un hermafrodita simultani, amb el màxim de plasticitat 
fenotípica. Llavors, les transicions evolutives entre diferents sistemes o patrons 
sexuals, concretament entre gonocoristes i hermafrodites simultanis, es donen 
gràcies a estadis intermedis amb espècies hermafrodites seqüencials i espècies 
amb ESD (Leonard, 2018).

4. L’apreciació que l’antiga dicotomia entre determinació i diferenciació sexual no 
pot ser ja més vàlida en vista de noves dades de transcriptòmica. Aquestes dades 
sobre variacions en l’expressió de gens indiquen que hem de canviar la nostra 
visió d’un sistema jeràrquic a un sistema en xarxa, amb mòduls d’expressió 
gènica d’efectes oposats pel que fa al desenvolupament sexual (Piferrer i Gui-
guen, 2008; Capel, 2017; Piferrer, 2018).

5. L’existència d’una regulació epigenètica del sexe, de manera que els mecanismes 
epigenètics com la metilació del DNA contribueixen a la regulació gènica durant 
el desenvolupament sexual. Primer ajudant les cèl·lules de la gònada a adquirir 
la seva identitat transcriptòmica i després contribuint a mantenir-la (Piferrer, 
2013). Així, una sèrie de patrons epigenètics estan associats a uns determinats 
fenotips sexuals, independentment de com s’hagi arribat als esmentats feno-
tips. Aquesta premissa constitueix la base del model conservat de la regulació 
epigenètica del sexe (CERS) proposada pel nostre grup (Piferrer, 2019; Piferrer 
et al., 2019).

6. La proposta del grup del doctor Étienne Danchin, del centre mixt CNRS-
Universitat de Tolosa de Llenguadoc, argumentant que canvis en la manera 
com la informació passa de pares a fills al llarg de generacions permet l’encaix 
progressiu entre les taxes de canvi ambiental i de l’herència de la corresponent 
resposta. Així, quan els canvis ambientals romanen estables durant un nom-
bre suficient de generacions, els sistemes d’herència de la informació passen 
gradualment d’uns que són relativament làbils a uns de més fidels i persistents 
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que, atenció, poden ser fixats com a variants genètiques. Per a assolir aquests 
canvis es recorre a les modificacions epigenètiques com la metilació del DNA 
(Danchin et al., 2019), atesa la coneguda hipermutabilitat de canvis epigenètics 
com la 5-metil-citosina, que al cap d’unes generacions poden esdevenir canvis 
genètics. L’evidència d’aquesta possibilitat s’ha demostrat recentment durant 
la domesticació dels animals (Pertille et al., 2019; Anastasiadi i Piferrer, 2019). 
La domesticació, ben mirat, no deixa de ser un procés evolutiu controlat per 
l’home.

Doncs bé, aquí desitjaria avançar un plantejament que integri els esmentats sis 
punts en un mateix marc conceptual, el que podríem dir que constitueix el nucli i 
principal missatge d’aquesta memòria.

Podríem dir que Janet Leonard (Leonard, 2018) ja avança la feina integrant els 
tres primers. De la mateixa manera que els mecanismes de determinació del sexe 
es mouen en un gradient continu amb GSD i ESD en els dos extrems (punt #1 dels 
esmentats a dalt), ella pren en consideració les possibilitats de les transicions (#2) i 
considera també el gonocorisme i l’hermafroditisme simultani com dos extrems al llarg 
d’un gradient de plasticitat fenotípica amb ESD i l’hermafroditisme seqüencial com 
a passos intermedis (#3). Aquest gradient és paral·lel o el mateix que el gradient 
GSD-ESD, la qual cosa permet unir dues classificacions abans impossibles de casar. 
Més enllà de Leonard (2018), però, cal adornar-se que, igual que el factor primari 
del determinisme del sexe pot ser intern (GSD, un gen «màster», per exemple) o 
extern (ESD, la temperatura, per exemple) (Capel, 2017; Piferrer, 2018), els factors 
ambientals determinants del sexe poden ser abiòtics (ESD, la temperatura acabada 
d’esmentar) o biòtics (hermafroditisme seqüencial; presència d’altres individus de 
la mateixa espècie).

Vist així, tenim un panorama unificat que explica tots els sistemes sexuals i me-
canismes de determinació del sexe sota un mateix prisma. Aquesta integració no té 
en compte, però, els mecanismes subjacents que fan possible aquestes transicions 
evolutives, que és el que tracten i aporten els punts #4-6.

Aquí m’agradaria proposar que els mecanismes epigenètics fan possible aquestes 
transicions propiciant i regulant la plasticitat fenotípica (figura 15). Els gonocoristes i 
hermafrodites simultanis, en tant que són estratègies evolutives estables (segons el 
concepte de Maynard Smith, 1978), representarien situacions en què les condicions 
ambientals s’han perllongat durant un nombre suficient de generacions perquè va-
riacions epigenètiques que els han conduït fins a aquests sistemes s’hagin integrat 
en el genoma en forma de mutacions. La no distinció estricta entre determinació i 
diferenciació sexual (#4) elimina el fet d’haver de considerar distincions temporals 
i jerarquies entre els diferents elements de les xarxes gèniques pro mascle i pro fe-
mella (ara els processos ocorren pràcticament de manera simultània). Aquesta no 
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distinció no és capriciosa, sinó que està basada en la constatació que, com està 
ben demostrat en els peixos,4 el fenotip sexual, fins i tot les espècies gonocoristes, 
és làbil atès que conserven la capacitat de reversió durant tota la vida si es donen 
les condicions apropiades (Baroiller i D’Cotta, 2019). Facilita, a més, que les influ-
ències ambientals puguin ser d’una naturalesa física més àmplia i que tinguin una 
finestra d’actuació no necessàriament circumscrita al període de labilitat sexual, el 
qual acostuma a coincidir amb la diferenciació sexual.

La regulació epigenètica de l’adquisició de la identitat sexual (#5) mostra l’exis-
tència d’alguns gens com ara cyp19a1a, dmrt1 i amh amb patrons de metilació i 
expressió d’una relació conservada en diverses espècies. El fet que aquestes incloguin 
tant espècies gonocoristes com també hermafrodites, tant seqüencials com simultà-
nies, ajuda a comprendre que els diferents sistemes i mecanismes de determinació
sexual llisquen, efectivament, al llarg d’un gradient comú. Així, els mecanismes epi-

Fig 15. Síntesi: integració dels sistemes sexuals i mecanismes de determinació del sexe 
en un gradient comú de plasticitat fenotípica. Les transicions entre diferents sistemes 

o mecanismes es poden fer gràcies a aquesta plasticitat fenotípica, alhora feta possible 
gràcies a la participació dels mecanismes epigenètics reguladors de l’expressió gènica.

4 Fins i tot en mamífers l’activitat continuada de cyp19a i dmrt1 és essencial per al manteniment del 
fenotip sexual, atès que el seu bloqueig en adults porta a la pèrdua del fenotip sexual original.

614



51

genètics tindrien una doble funció: 1) la regulació del desenvolupament sexual, tant 
adquirint la identitat masculina o femenina un cop a la vida (espècies gonocoristes), 
com adquirint-les totes dues en un mateix individu, ja sigui alhora (hermafrodites 
simultanis) o primer una i després l’altra (hermafrodites seqüencials), i 2) la facilita-
ció de l’allunyament del sistema sexual vigent si les condicions ambientals canvien, 
proporcionant la plasticitat fenotípica necessària per a dur a terme aquesta maniobra 
i, si el canvi perdura durant prou de temps, facilitar l’assimilació en canvis genètics 
que estabilitzin el nou sistema sexual. Hi ha, doncs, dos eixos d’actuació dels meca-
nismes de regulació epigenètica del sexe: un dins d’una mateixa generació, contri-
buint a l’adquisició de la identitat sexual (única, doble o alternada); i un altre entre 
generacions, facilitant els canvis, ja sigui d’un mecanisme de determinació del sexe 
a un altre, o d’un sistema sexual a l’altre. En resum, aquestes consideracions porten 
a creure que la regulació epigenètica proporciona la plasticitat fenotípica necessària 
per a assolir aquestes transicions. 
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9. CONCLUSIONS

La comprensió del determinisme del sexe ha fascinat des de sempre i a diferents 
civilitzacions. Avui dia, els estudis de camp i de laboratori es veuen ajudats per les 
potents eines de la genòmica. Sens dubte, en els propers anys es trobaran nous gens 
determinants del sexe. Encara hi ha molt per fer en la majoria de grups de vertebrats 
i el descobriment d’aquests nous gens podrà confirmar si la seva diversitat estructural 
i funcional segueix constituint una paradoxa de la biologia del desenvolupament. 
Entendre com l’ambient es conjuga amb la informació genòmica per donar certs 
fenotips serà una àrea molt activa, així com les transicions d’un sistema de determi-
nació a un altre. En tot plegat l’epigenètica hi tindrà un paper fonamental que ens 
ajudarà a entendre no només el mateix desenvolupament sexual, sinó també les 
transicions d’un sistema o mecanisme a un altre. Aquests coneixements fonamentals 
suposaran la base científica per a avaluar els efectes sobre els organismes en un 
context de canvi global.
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Abreviacions emprades

CERS conserved epigenetic regulation of sex, ‘model conservat de la regulació 
epigenètica del sexe’

DSD  disorders of sexual development, ‘trastorns del desenvolupament sexual’

EDC  endocrine disrupting chemicals, ‘disruptors endocrins’

ESD  environmental sex determination, ‘determinació ambiental del sexe’

FPT female-producing temperature, ‘temperatura productora de femelles’

GSD  genetic sex determination, ‘determinació genètica del sexe’

IAAF International Association of Athletics Federations, ‘Associació Internacional 
de Federacions d’Atletisme’

IPCC International Panel on Climate Change, ‘Grup Intergovernamental d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic’

Ma  million years, ‘milions d’anys’ 

MPT  male-producing temperature, ‘temperatura productora de mascles’

PGC  primordial germ cells, cèl·lules primordials germinals’

PvT pivotal temperature, ‘temperatura neutra o central’

TAS Tribunal Arbitral du Sport, ‘Tribunal d’Arbitratge de l’Esport’

TSD  temperature-dependent sex determination, ‘determinació del sexe segons 
la temperatura’
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RESUM

Aquesta memòria comença descrivint què és la reproducció sexual, quan va apa-
rèixer i quins avantatges evolutius presenta. A continuació s’expliquen els principals 
tipus de sistemes sexuals (sexes separats, hermafroditisme i unisexualitat), així com 
els principals mecanismes de determinació del sexe, centrant-se en el que succeeix 
en els vertebrats. Aquests mecanismes s’han classificat tradicionalment com a genè-
tics i ambientals. Es descriuen els gens determinants del sexe coneguts fins ara i es 
menciona que la seva diversitat constitueix una de les grans paradoxes dins de la 
biologia del desenvolupament. Seguidament, es parla de la determinació del sexe 
per mitjà de factors ambientals, notablement, la temperatura. Es descriu després el 
procés de diferenciació sexual i com els estrògens tenen una importància cabdal en 
la majoria de vertebrats. Seguidament, es parla amb una mica de detall de la situació 
en els peixos, ja que és el grup de vertebrats amb més diversitat de sistemes sexuals 
i mecanismes de determinació del sexe. Es presenten uns canvis de paradigma que 
inclouen principalment: 1) assimilar el sexe a un vessant més de la plasticitat fenotí-
pica i com l’epigenètica serveix per a estudiar la integració de la informació genètica 
i ambiental en la construcció del fenotip sexual, 2) entendre els dos grans tipus de 
mecanismes de determinació del sexe com a variacions dins d’un gradient continu 
de possibilitats més que no pas com dos tipus mútuament exclusius, i 3) eliminar 
la distinció entre determinació i diferenciació sexual, passant d’un sistema jeràrquic 
a un en xarxa pel que fa a les relacions dels gens implicats en la regulació del des-
envolupament gonadal. A continuació es mencionen les aplicacions de l’estudi de 
la determinació del sexe, les quals inclouen la diagnosi i comprensió dels trastorns 
del desenvolupament sexual en els humans, el control de la proporció de sexes en 
la producció animal i els efectes que la pol·lució i el canvi climàtic poden tenir o ja 
tenen en la determinació del sexe en els vertebrats. Finalment, es presenta a manera 
de síntesi la idea que els mecanismes epigenètics fan possible les transicions, tant 
entre diferents sistemes sexuals com entre mecanismes de determinació del sexe, 
propiciant i regulant la plasticitat fenotípica.
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RESUMEN

Esta memoria comienza describiendo qué es la reproducción sexual, cuando apa-
reció y qué ventajas evolutivas presenta. A continuación, se explican los principales 
tipos de sistemas sexuales (sexos separados, hermafroditismo y unisexualidad), así 
como los principales mecanismos de determinación del sexo, centrándose en lo que 
sucede en los vertebrados. Estos mecanismos se han clasificado tradicionalmente como 
genéticos y ambientales. Se describen los genes determinantes del sexo conocidos 
hasta ahora y se menciona que su diversidad constituye una de las grandes paradojas 
dentro de la biología del desarrollo. Seguidamente, se habla de la determinación del 
sexo por medio de factores ambientales, notablemente, la temperatura. Se describe, 
después, el proceso de diferenciación sexual y como los estrógenos tienen una im-
portancia capital en la mayoría de vertebrados. Seguidamente, se habla con un poco 
de detalle de la situación en los peces, al ser el grupo de vertebrados con más diver-
sidad de sistemas sexuales y mecanismos de determinación del sexo. Se presentan 
unos cambios de paradigma que incluyen principalmente: 1) asimilar el sexo a una 
vertiente más de la plasticidad fenotípica y como la epigenética sirve para estudiar 
la integración de la información genética y ambiental en la construcción del fenotipo 
sexual, 2) entender los dos grandes tipos de mecanismos de determinación del sexo 
como variaciones dentro de un gradiente continuo de posibilidades más que como dos
tipos mutuamente exclusivos, y 3) eliminar la distinción entre determinación y diferen-
ciación sexual, pasando de un sistema jerárquico a uno en red en cuanto las relaciones 
de los genes implicados en la regulación del desarrollo gonadal. A continuación, se 
mencionan las aplicaciones del estudio de la determinación del sexo. Estas incluyen 
la diagnosis y comprensión de los trastornos del desarrollo sexual en los humanos, 
el control de la proporción de sexos en la producción animal y los efectos que la 
polución y el cambio climático pueden tener o ya tienen en la determinación del 
sexo en los vertebrados. Finalmente, se presenta a modo de síntesis la idea de que 
los mecanismos epigenéticos hacen posible las transiciones, tanto entre diferentes 
sistemas sexuales como entre mecanismos de determinación del sexo, propiciando 
y regulando la plasticidad fenotípica.
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SUMMARY

This memory begins by describing what sexual reproduction is, when it appeared 
and what evolutionary advantages it presents. Next, the main types of sexual systems 
(separated sexes, hermaphroditism and unisexuality) are explained, as well as the 
main sex determination mechanisms, focusing on the situation in vertebrates. These 
mechanisms have traditionally been classified as genetic and environmental. The 
sex-determining genes known to date are described and it is mentioned that their 
diversity constitutes one of the great paradoxes in developmental biology. Next, we 
talk about the determination of sex by environmental factors, notably temperature. 
The process of sexual differentiation is described, emphasizing that estrogens are 
of paramount importance for most vertebrates. Next, we focus on the situation in 
fishes, being the vertebrate group with the most diversity of sexual systems and sex 
determination mechanisms. Some paradigm changes are presented, which mainly 
include: 1) assimilating sex as one aspect of phenotypic plasticity and how epigene-
tics serves to study the integration of genetic and environmental information in the 
construction of the sexual phenotype, 2) understanding the two large types of sex 
determination mechanisms as variations within a continuous gradient of possibili-
ties rather than as two mutually exclusive types, and 3) eliminating the distinction 
between sexual determination and differentiation, moving from a hierarchical to a 
network system in terms of relationships of the genes involved in the regulation of 
gonadal development. Next, the applications of the study of sex determination are 
mentioned. These include the diagnosis and understanding of the disorders of se-
xual development in humans, the control of the sex ratio in animal production and 
the effects that pollution and climate change may have or already have on the sex 
determination in vertebrates. Finally, as a sort of synthesis, the idea is presented that 
epigenetic diferent mechanisms make transitions possible, both between different 
sexual systems and between different mechanisms of sex determination, favoring 
and regulating phenotypic plasticity.
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DISCURS DE RESPOSTA PER L’ACADÈMIC NUMERARI
EXCM. SR. DR. XAVIER BELLÉS I ROS

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssimes Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i Senyors:

És un plaer respondre al discurs que ha impartit el doctor Francesc Piferrer i Cir-
cuns, car m’uneixen amb ell llaços d’amistat, a més d’estretes afinitats temàtiques i 
professionals. Vaig conèixer el doctor Piferrer la primavera del 1989, fa doncs més 
de trenta anys, amb ocasió d’un congrés internacional d’endocrinologia comparada, 
on ell parlava de peixos i jo d’insectes. Tot i la diferència d’edat, ell molt jove, jo no 
tant, vam congeniar de seguida, i des de llavors hem mantingut una bona relació 
professional i personal que el temps no ha fet més que millorar. És per aquesta llarga 
relació, durant la qual he seguit de prop els seus progressos, que em sento justificat 
per fer aquest discurs de resposta, i presentar alguns trets de la seva biografia, en 
especial de les seves aportacions científiques.

Francesc Piferrer va néixer a Malgrat de Mar, al Maresme, l’any 1960. Convençut 
des de petit que volia ser metge, va decidir estudiar biologia gràcies a la contagiosa 
motivació d’una professora de l’època del batxillerat. Abans de començar els seus 
estudis universitaris, durant uns estius va treballar de voluntari a l’Institut d’Inves-
tigacions Pesqueres de Blanes (CSIC), amb el doctor Manel Rubió, un gran natu-
ralista. Molt després, el juny del 1982, Francesc Piferrer es llicenciaria en biologia 
a la Universitat de Barcelona, en l’especialitat de zoologia. El 1984 guanyà una de 
les quaranta beques de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica 
(CAYCIT), per prendre part en el Curs de Formació Superior en Aqüicultura, fet en 
règim intern al Pazo de Mariñán a la Corunya. Aquest curs possiblement marcaria 
en gran manera el seu desenvolupament científic i professional posterior, situat a 
l’entorn de l’aqüicultura. Prova d’això és que bona part de l’any 1985 el passà 
a l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal, del CSIC, amb els doctors Manuel Carrillo 
i Silvia Zanuy. Fruit d’aquella estada fou el seu primer article, publicat a la revista 
Investigación Pesquera, revista que després esdevindria Scientia Marina.

A l’Institut d’Aqüicultura va decidir fermament que volia dedicar-se a la fisiologia 
de la reproducció dels peixos, en particular, a entendre el procés de determinació 
sexual, la qual cosa podia oferir possibilitats de controlar la proporció de sexes en 
espècies importants en aqüicultura. Sempre inquiet i despert, Francesc Piferrer va 
assabentar-se que l’investigador que feia la recerca més innovadora en aquest sentit 
era el doctor Edward M. Donaldson, al Canadà. Sense més preàmbuls, li va escriure ex-
plicant-li allò que volia fer, i Donaldson l’acceptà al seu grup. Així, doncs, entre 1985 
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i 1988 acomplí la seva formació doctoral al Center of Excellence for Biotechnology 
and Genetics in Aquaculture (Department of Fisheries and Oceans, West Vancouver), 
sota la direcció del doctor Donaldson i amb la codirecció del doctor Manuel Carri-
llo. Com estava previst, el tema de la tesi fou l’estudi de la regulació hormonal del 
procés de diferenciació sexual, emprant el salmó del Pacífic com a espècie d’estudi, 
i els efectes de la inducció a la triploïdia sobre la fisiologia reproductiva. Tot ente-
nent que la recerca bàsica podia tenir interès pràctic, en aquest període començà la 
cooperació amb empreses de cultius marins. Posteriorment, entre 1991 i 1992, feu 
una estada postdoctoral al Departament de Biologia de la Universitat de Boston, 
sota la direcció de la doctora Gloria Callard, amb qui estudià la interacció entre el 
sistema reproductiu (la regulació de l’espermatogènesi) i el sistema immunitari en 
peixos elasmobranquis. Aquesta estada anà seguida d’una altra, entre 1993 i 1994, al 
Departament de Medicina Reproductiva de la Universitat de Califòrnia, a San Diego, 
sota la direcció del doctor Gregory Erickson, investigant la regulació de l’oogènesi 
per factors de creixement, en aquest cas utilitzant rates com a espècie model.

El juny de 1994 va tornar a Espanya, amb una plaça de científic del CSIC, i s’in-
corporà a l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal, on va desenvolupar mètodes de 
control del sexe en el llobarro. El setembre de 1997, es traslladà a l’Institut de Ciències 
del Mar del CSIC, a Barcelona, i va formar el Grup de Biologia de la Reproducció, 
dedicant-se a un tipus de recerca més bàsica. El 2005 formà el Grup de Recerca Con-
solidat de la Generalitat de Catalunya «Fisiologia i Genòmica de Peixos», que encara 
coordina. Avui dia, Francesc Piferrer és professor d’investigació del CSIC a l’Institut de 
Ciències del Mar, i la seva línia de recerca es centra en l’estudi del desenvolupament 
sexual del peixos, amb atenció a les influències genètiques i ambientals en els tipus 
de reproducció i proporció de sexes. Quant al Grup de Biologia de la Reproducció, 
la seva recerca es focalitza en l’evolució dels tipus de reproducció en els peixos, la 
regulació epigenètica, endocrina i transcripcional de la diferenciació gonadal, amb 
especial atenció als efectes de factors ambientals com la temperatura i l’estrès, així com 
en els canvis de l’epigenoma deguts a l’envelliment i als processos de domesticació.

Des del punt de vista científic, la trajectòria de Francesc Piferrer ve avalada per 
més de dos-cents articles, cent trenta dels quals han estat publicats en revistes inter-
nacionals incloses en el Science Citation Index, dels quals gairebé un 70 % ho han 
estat en revistes del primer quartil, que han rebut més de 5.700 citacions, i per un 
índex h de 45, segons la Web of Science. Quant a tesis doctorals, n’ha dirigit tretze, 
deu de les quals ja han estat defensades (una amb Premi Extraordinari de doctorat), 
una està an a punt d’acabar-se, i dues es troben en curs. Tota aquesta feina ha pogut 
fer-la gràcies al finançament obtingut en un total de quaranta-vuit projectes de recerca 
en què Francesc Piferrer ha participat, en vint-i-dos dels quals ha estat l’investigador 
principal. També ha estat molt actiu en el camp de la transferència de coneixement, 
havent participat en tretze contractes d’R+D, en set dels quals ha estat l’investigador 

630



67

principal, i que impliquen empreses espanyoles i estrangeres (Canadà, Singapur o 
Portugal). Les seves activitats de transferència inclouen l’autoria de dues patents, 
una que desenvolupa un sistema per al control tèrmic de la proporció de sexes en 
el llobarro, i l’altra que proposa un mètode per a la predicció epigenètica del sexe 
en peixos. Francesc Piferrer ha fet també tasques de gestió, com, per exemple, com 
a membre de la Delegació Espanyola en el comitè permanent del Consell d’Europa a 
Estrasburg sobre la convenció per a la protecció d’animals (peixos) objecte de cultiu, 
i l’establiment de condicions apropiades per a aquest (2003-2004); com a membre 
del grup de treball del Consell d’Europa a Estrasburg encarregat de la redacció d’una 
proposta sobre mètodes acceptables de sacrifici per a peixos de cultiu (2005-2007); 
com a coordinador de l’Àrea de Reproducció, en el Projecte Aquagenomics del Pro-
grama Consolider-Ingenio 2010 del MINECO (2008-2014); com a col·laborador de la 
Subdirecció General de Projectes de Recerca del MINECO en la gestió del Programa 
de Recerca Fonamental del Pla Nacional d’R+D+i en l’àrea temàtica de Ramaderia, 
Aqüicultura i Pesca (2011-2015); i com a membre electe del «High Level Advisory 
Group» sobre «Food from the Oceans», vinculat al SAPEA (Science Advice for Policy 
by European Academies) (2017).

Quant a reconeixements, val a dir que el seu treball ha estat divulgat en ràdio, 
televisió i premsa —nacional i estrangera (The Globe and Mail, National Geographic, 
CNN, Time magazine), i que ha rebut, entre d’altres, el XII Premi Jacumar d’Inves-
tigació en Aqüicultura pel treball «Epigenètica de la determinació del sexe en els 
peixos», atorgat el 2013 per la Secretaria General de Pesca, Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient. Prova del reconeixement que gaudeix, són les nom-
broses vegades que ha estat invitat a congressos internacionals, en dotze dels quals 
ha impartit conferències plenàries o inaugurals.

De les nombroses aportacions científiques de Francesc Piferrer, és difícil desta-
car-ne les més rellevants. Si ens fixem, a part dels inevitables criteris personals, en 
el nombre de vegades que han estat citats els diferents treballs, que és una manera 
d’esbrinar quantitativament l’interès que han despertat entre els seus col·legues, po-
dem subratllar les següents, en ordre cronològic.

El 1994, en una article publicat al Journal of Experimental Zoology, mostra que l’en-
zim citocrom P450 aromatasa (o estrogen sintetasa) és essencial per a la diferenciació 
ovàrica en peixos. Aquesta troballa, juntament amb d’altres similars fetes en altres 
espècies de peixos (i també en ocells i rèptils) emprant la mateixa tècnica, mostrà 
que els estrògens són imprescindibles per a la diferenciació sexual de les femelles 
en tots els vertebrats no placentats.

Un article publicat a PLoS One el 2008 clarifica la incidència i distribució de la 
determinació del sexe en els peixos en funció de la temperatura, i estudia els patrons 
de resposta a aquesta. El tema és rellevant perquè hom pensava que aquest tipus 
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de determinació del sexe era molt estesa en els peixos, però els resultats del grup 
de Piferrer mostraren que no ho és tant. A més, a diferència dels rèptils, en què hi 
ha tres patrons de resposta de la proporció de sexes a la temperatura, en peixos no-
més n’hi ha un (més proporció de mascles a mesura que augmenta la temperatura). 
L’estudi prediu que l’escalfament i unes temperatures anormalment altes podrien 
portar algunes espècies al caire de l’extinció. En el cas de l’espècie sud-americana 
Odontesthes bonariensis (coneguda popularment com a pejerrey), la predicció es va 
confirmar en comprovar-se que en anys molt càlids gairebé no es produeixen femelles.

El 2011, en un article aparegut a PLoS Genetics, Piferrer i el seu grup feren la pri-
mera demostració de l’existència d’un lligam epigenètic entre la temperatura ambient i 
el desenvolupament gonadal en un poiquiloterm. Aquest lligam mai no s’havia pogut 
observar abans, malgrat els molts esforços esmerçats, particularment en rèptils, quant 
a la determinació del sexe segons la temperatura. La prestigiosa revista Science es 
va fer ressò de l’article a la secció «Editor’s choice», la qual cosa dona una idea de la 
rellevància d’aquesta troballa. 

L’any 2017, el grup de Piferrer descobreix que, com a resposta a la temperatura, 
es produeix una dissociació entre la forma de les gònades i la seva funció. Era la 
primera vegada que això s’observava en un animal, i els resultats foren publicats 
als Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
Anteriorment, s’havia descobert una dissociació entre genotip i fenotip (freqüent en 
relació amb el sexe dels peixos). En aquest cas, per contra, hom trobà una nova for-
ma de plasticitat sexual en peixos, les anomenades pseudofemelles, i hom demostrà 
la primera dissociació entre forma i funció.

Un any després, el 2018, i treballant amb el llobarro, Piferrer i el seu grup identi-
ficaren una sèrie de marcadors epigenètics capaços de predir el sexe. Era la primera 
vegada que s’havien pogut obtenir aquests resultats en un model animal, i foren 
publicats a la revista Epigenetics. Els marcadors epigenètics, igual que els transcrip-
tòmics, poden tenir poder de diagnosi. Però a diferència dels transcriptòmics, a més, 
poden tenir poder de prognosi. Com a estratègia tècnica, els autors van examinar 
l’estat de metilació de loci concrets del genoma, per bé que també van emprar els 
innovadors machine learning procedures.

A partir d’aquí, tot i seguir treballant en peixos, Francesc Piferrer s’endinsa en 
temes més relacionats amb la domesticació i amb l’envelliment, la qual cosa repre-
senta una aplicació dels seus coneixements sobre epigenètica a dos camps en els 
quals mai no havia treballat. Val la pena destacar-los també, no tan sols pel seu inte-
rès, sinó també per subratllar l’amplitud dels interessos científics del doctor Piferrer.

El 2019, la comparació de l’epigenoma de peixos salvatges amb peixos en etapes 
inicials de cria en captivitat li aportà la primera prova empírica que fonamenta la influ-
ència de l’epigenètica en la fixació de variants associades al procés de domesticació. 

632



69

Les conclusions es basaren a observar canvis en gens relacionats amb la migració i 
diferenciació de cèl·lules de la cresta neural. Després, van confirmar aquestes ob-
servacions en set models de vertebrats domesticats, i van veure que s’associava a la 
síndrome de domesticació, fenomen descobert per primer cop per Charles Darwin. 
El treball fou publicat a Molecular Biology and Evolution, i contribueix a mostrar com 
les condicions ambientals durant el desenvolupament primerenc donen lloc a can-
vis epigenètics que es transmeten d’una generació a la següent i que poden acabar 
convertint-se en variants genètiques. El treball, en definitiva, descriu un mecanisme 
epigenètic que explica la síndrome de domesticació i que proporciona un sòlid su-
port empíric a la teoria de Wilkins, la qual basa els canvis que es produeixen durant 
la domesticació en alteracions en els gens de la cresta neural.

El darrer treball que voldria destacar és el desenvolupament del primer rellotge 
epigenètic en peixos, el qual està a punt de ser publicat en el moment en què escric 
aquest discurs, i que he tingut el privilegi de conèixer en forma de manuscrit. Des del 
desenvolupament del primer rellotge epigenètic referit als humans i proposat l’any 
2013, se n’han desenvolupat altres en diverses espècies homeotermes. El rellotge 
epigenètic proposat per Francesc Piferrer es compara favorablement amb els ante-
riors i pot tenir una gran utilitat en pesqueries, fins al punt que podria reemplaçar 
el sistema de la determinació de l’edat dels peixos mitjançant l’anàlisi d’otòlits. Es 
tractaria, a més, del primer rellotge epigenètic per a un poiquiloterm.

Estic segur que tot el que s’ha exposat justifica a bastament que la secció de Bi-
ologia d’aquesta Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i tota la corpora-
ció, es complagui a acollir en el seu si el doctor Francesc Piferrer i Circuns, científic 
molt destacat en el camp de la fisiologia animal, en particular, dels peixos. Sigueu 
benvingut, doncs, doctor Francesc Piferrer a aquesta casa, on confiem en les vostres 
aportacions, que de ben segur vindran a enriquir notablement la nostra vida cien-
tífica i corporativa.
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