
El Desenvolupament Sexual Diferent (DSD): aspectes mèdics 
 
La determinació i la diferenciació del sexe biològic succeixen a partir de la determinació 
del sexe cromosòmic i durant el desenvolupament fetal. En funció del sexe cromosòmic 
es desenvolupa la diferenciació de la gònada indiferenciada cap a testicle o ovari. Els 
conductes genitals (de Wolff i de Müller) es desenvolupen cap al sexe masculí quan el 
testicle fetal produeix la hormona antimülleriana (AMH) que inhibeix el desenvolupament 
dels conductes de Müller i la testosterona (T) que estimula el desenvolupament dels 
derivats dels conductes de Wolff (epidídim, conductes deferents i vesícules seminals). 
Si no hi ha una gònada que produeixi ni AMH ni T, els conductes de Müller es 
desenvolupen en genitals interns femenins (trompes, úter i terç superior de la vagina) i 
els conductes de Wolff desapareixen. El tubercle i replecs genitals es diferencien en el 
sentit femení (llavis majors i menors, clítoris i vagina inferior) quan les concentracions 
d'andrògens circulants en el fetus son baixes, mentre que el desenvolupament és 
masculí (bosses escrotals, cossos cavernosos, uretra peneana i pròstata) quan els 
nivells circulants de T son adequats així com el seu metabolisme local cap a 
dihidrotestosterona (DHT).  
Tots aquests processos son regulats per nombrosos gens (es parla d'una cascada de 
gens). Qualsevol alteració a qualsevol nivell produeix un "desenvolupament sexual 
diferent (DSD)" que es pot manifestar ja abans de neixer (discordança entre el cariotip i 
els genitals externs), al neixer (genitals ambigus), poc després (hernia inguinal que 
conté un testicle en una nena; insuficiència adrenal, etc), a l'edat de la pubertat 
(amenorrea, virilització en una nena, virilització insuficient en un nen, etc), en un adult 
(infertilitat).  
El diagnòstic, per tant, pot ser demanat a diferents edats. Aquest pot ser urgent 
(assignació de sexe, possible insuficiència adrenal, etc) o no, però, en tot cas, necessita 
equips multidisciplinars (segons les edats: neonatòlegs, pediatres especialitzats en 
endocrinologia, uròlegs pediatres, bioquímics, genetistes i especialistes en patologia 
molecular, radiòlegs, patòlegs, endocrinòlegs, ginecòlegs, andròlegs, psicòlegs, etc).  
La classificació dels diagnòstics es basa encara ara amb un Consens Internacional (dit 
de Chicago) publicat l'any 2006, però s'està revisant actualment degut a desacords tant 
entre els professionals mèdics com amb les persones afectades organitzades en 
Associacions de Pacients. Per la seva freqüència la major part de diagnòstics s'inclouen 
dins de les "malalties minoritàries". Alguns diagnòstics impliquen la necessitat de 
tractaments mèdics de per vida (principalment quan hi ha una insuficiència adrenal), 
altres a partir de l'edat de la pubertat. La cirurgia per adequar l'anatomia dels genitals 
així com sobre les gònades està actualment qüestionada, depenent de les edats i els 
diagnòstics.  
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