
  

Her single-mindedness devotion, combined with keen powers of observation; her thoughtfulness 

and patience, united to a well-balanced judgment, account, in part, for her remarkable 

accomplishment. — Thomas Hunt Morgan, guanyador de Premi Nobel. 

 

 

 

BIOGRAFIA 

Naixement: 05/07/1861, 

Cavendish (Vermont) 

Mort: 04/04/1912, 

Baltimore (Maryland) 

Causa de mort: Càncer de 

mama 

Nacionalitat: EEUU 

Ocupació: Genetista 

Tesi doctoral: Further 

Studies on the Ciliate 

Infusoria, Licnophora and 

Boveria 

Influències en: Edmund 

Beecher Wilson i Thomas 

Hunt Morgan 

Premis: (1994) Saló de la 

Fama Nacional de Dones 

NETTIE STEVENS 

APORTACIÓ EN LA GENÈTICA 

Nattie Stevens va néixer a Vermont l’any 1861. Es va haver d’esforçar 
per pagar-se l’educació, i sovint donava classes per poder fer front a les 

despeses. La seva carrera va ser curta però revolucionaria. Nettie 

Stevens va acabar els estudis a la Universitat de Stanford de Califòrnia. 

L’interès per la genètica la va impulsar a doctorar-se a la Universitat de 

Bryn Mawr als 41 anys. 

 

En aquella època, la gran pregunta de la genètica era simple: què 

causava que un nadó fos nen o nena? La determinació del sexe encara 

era un misteri. Els metges creien que el sexe estava condicionat per 

l’alimentació de la dona durant l’embaràs o per la seva temperatura 

corporal. Nettie Stevens i altres científics sospitaven que hi havia alguna 

cosa més que determinava el sexe.  

 

Nattie Stevens va començar a treballar disseccionant insectes. Va 

extirpar els òrgans sexuals a papallones i escarabats de la farina per 

examinar-ne les cèl·lules amb un microscopi. Els insectes mascles 

tenien un cromosoma en forma asimètrica, mentre que les femelles 

tenien tots els parells de cromosomes idèntics. Així doncs, va 

anomenar-los XY i XX. La seva tècnica va reforçar la seva hipòtesis. 

L’any 1905 va publicar el resultat de la seva obra dividida en dos volums 

que va refutar segles d’idees equivocades. 

 

Gairebé alhora, Edmund Wilson, antic tutor de Nettie Stevens, va fer el 

mateix descobriment del cromosomes XY, però el treball de la genetista 

presentava unes proves més fermes, tot i que el públic les rebia amb 

escepticisme. Malauradament, la seva mort prematura l’any 1912 va fer 

que la seva figura quedés àmpliament ignorada i oblidada. 

 

Avui dia, reconeixem la fantàstica feina de Nattie Stevens, que va 

permetre als científics entendre millor la determinació del sexe i la 

genètica.  
 


