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Redefinició del sexe 
Després de llegir-me els dos articles i de mirar-me les dos conferències sobre la redefinició               

del sexe, m’han fet pensar i reflexionar en moltes conceptes sobre el sexe biològic i crec                

que es necessita una nova definició de sexe, una afirmació que m’ha quedat molt clara és                

que el sexe no és binari, no és tot home o dona, mascle o femella, com la gran majoria de la                     

humanitat ho classifica, es tracta d’un espectre ampli segons diferents factors que ens             

influeixen, entre ells hi ha els cromosomes, l’expressió dels gens, els gònades, els genitals,              

el desenvolupament del nostre cervell en estat embrionari, les hormones, tant la            

concentració d’aquestes o la recepció de les hormones en diferents parts del nostre cos…,              

que donen lloc a molts sexes diferents; per tant, no podem determinar el sexe d’una               

persona en si és home o dona; per tant si que necessitaríem una definició millor i més                 

àmplia en el concepte sexe biològic.  

 

Com he mencionat amb anterioritat el sexe no és binari, en la majoria de casos, si una                 

persona té els cromosomes sexuals XX serà dona i si té XY serà home, però no és així al                   

100%, en el cromosoma Y hi tenim el gen SRY i aquest actuarà sobre les gònades                

convertint-les en testicles, si aquest gen no està present en el cromosoma Y, s'expressa el               

gen OD, que actua sobre les gònades convertint-les en ovaris, és a dir si una persona XY                 

no té el gen SRY, presentarà un aspecte físic, gònades i genitals femenins. No només hi                

influeixen els gens, sinó possibles males regulacions hormonals que determinen aspectes           

físics (gònades, genitals, etc) que no corresponen amb els cromosomes sexuals de la             

persona, per això no es pot tancar tot a home o dona, el sexe és un ampli espectre.  

 

La meva opinió sobre la cirurgia en recents nascuts amb DSD per definir-los homes o dones                

ho trobo molt dolent èticament parlant, ja que qui és el pare, la mare, el metge per definir                  

quin sexe serà el seu nadó; per tant, trobo que hauria de ser la mateixa persona quan sigui                  

més gran i tingui capacitat de pensar que decideixi si operar-se o no i també trobo que la                  

societat actual hauria de llegir i mirar aquests articles i conferències per donar-se compte              

que el sexe no és binari i acabar amb discriminacions segons el sexe que tinguis. 


