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SABIES QUE...

LaNASAcontrola lessevesmissionsal’espai ialguns
satèl·lits a través d’una xarxa d’antenes parabòli-
ques enormes situades a la Terra coneguda com la
Xarxadel’EspaiProfund(DSN).EnginyersdelaUni-
versitat del Sud de Califòrnia han suggerit que un
superordinador lunar no només alleugeriria la càr-
rega en la infraestructura terrestre de control, si-
nó que també proporcionaria potència de càlcul de
“la primera fase lunar industrial i el desenvolupa-
mentdelsassentaments”.Diuenques’hauriadefer
al costat ocult de la Lluna, dins un cràter profund.

Si deixéssim durant tota una nit una
dent dins d’un got del famós re-
frescnoesdissoldria.Ésunmi-
te que ha donat pas a altres
llegendesurbanessobre la
cola. L’origen es troba a
l’any 1950, quan un cien-
tífic de la Universitat de
Cornell, crític amb els ni-
vellsdesucre iàcidfosfòric
del refresc,vavoler il·lustrar
fins a quin punt podien contri-

buira lacàries.Ambl’exemplese livaes-
capar lamà.Elquesíqueéscertés

que una llauna conté, com a
mitjana,unessetcullerades
desucrequepodencontri-
buir a les càries. També
pot afectar les dents un
altre compost de la begu-
da: l’àcidfosfòric,queesfa
servirperevitarqueesper-

din lesbombolles iqueapor-
ta un gustmés àcid.

UNSUPERORDINADORALALLUNA
PERCONTROLARELTRÀNSIT
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P
robablement a moltes
persones la paraula sexe
els evoca imatges d’indi-
vidus copulant. No obs-
tant, en biologia el sexe

es defineix com qualsevol barreja
de gens queprocedeixin, comamí-
nim, de dues fonts diferents, amb
independència que hi hagi còpula i
fins i tot reproducció. La unió d’un
òvul i un espermatozoide, per
exemple, és sexe en el sentit biolò-
gic de la paraula, ja que en el zigot
que es forma es produeix la barre-
ja dels gens procedents d’aquestes
duescèl·lules reproductores. I tam-
bé ho és l’intercanvi de gens entre
bacteris.En l’espèciehumana, com
entotselsanimals, elnombredese-
xes es restringeix a dos. En altres
grups d’organismes, però, s’han
identificatmésdedos sexes, i algu-
nes espècies presenten xifres d’au-
tèntic rècord.

La importància del sexe

El sexepermetqueencadanovage-
neració els organismes que la for-
mentinguinunacombinacióúnica i

En els animals i les plantes, hi ha espècies en què la sexualitat
ésmolt complexa, fins al punt que trenquen amb la divisió
en dos sexes que regna en la biologia dels éssers humans
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Unmón ambmés
demil sexes diferents

inèditade lesvariantsgèniquesdels
seus progenitors. Això s’aconse-
gueix en dos processos diferents.
D’una banda, quan es formen les
cèl·lules sexuals, com els òvuls i els
espermatozoides, es produeix una
recombinació de les variants gèni-
ques, de manera que els gàmetes
conserventotselsgensdelasevaes-
pècieperòenpresentenunacombi-
nació exclusiva, generada per atzar.
Després, quan es fusionen dues
cèl·lules sexuals, es barregen els
gens dels dos progenitors. L’efecte
ésunincrementdelavariabilitatge-
nètica de les poblacions, el substrat
idealperal’acciódelaselecciónatu-
ral. D’aquesta manera sempre hi
haurà individusque,peratzar, esta-
ranmés ben adaptats almedi on vi-
uen que els seus coespecífics. Això
facilita la supervivència i l’evolució.

En els animals i les plantes, les
cèl·lulessexuals tenenunamorfolo-
gia clarament diferent. A més, la
cèl·lula sexual masculina aporta
únicamentel seumaterial genètic, i
la femenina aporta, a banda del seu
material genètic, tota la resta d’or-
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BARREJATS
Una espècie
d’ameba
presenta
tres sexes,
anomenats
I, II i III. GETTY
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RÈCORD
Existeix
un tipus
de fong amb
28.000 sexes
diferents.
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gànuls i estructures cel·lulars.Tan-
mateix, hi ha espècies que també
practiquen la reproducció sexual,
comels llevats i els fongs, enquè les
cèl·lules implicades sónmorfològi-
cament idèntiques.

Mésdedos sexes

Arabé,quesiguinmorfològicament
indistingiblesno implicaquesiguin
fisiològicament idèntiques. En els
llevats,perexemple,hihadossexes
fisiològics,ques’anomenena ia (al-
fa): lescèl·lulesaprodueixenunafe-
romona específica que atrau les al-
tres cèl·lules a i repel·leix les altres
a, i viceversa. Aquesta diferència fi-
siològica prové d’un gen, el MATa,
que presenta dues variants gèni-
ques.Tanmateix,elnombredevari-
antsgèniquesd’ungenqualsevolno
s’ha de restringir necessàriament a
dues; en poden presentar moltes
més. Per tant, no seria possible
l’existència demés de dos sexes?

Es coneix una espècie d’ameba,
Dictyostelliumdiscoideum, quepre-
senta tres sexes, anomenats I, II i
III.Quanes trobenduesamebesde
sexe diferent, siguin quins siguin

aquests sexes, es fusionen. I també
es coneixen floridures que presen-
ten tretze sexes diferents, que es
podenaparellar totsambtots llevat
del seumateix sexe. En aquest cas,
el sexe número 13, s’aparelli amb
qui s’aparelli, semprehoaporta tot,
comsi fosunacèl·lula femenina, i la
sevaparella, siguidel sexequesigui
de la resta de sexes, únicament
aportaelmaterial genètic, comuna
demasculina.El sexenúmero12, en
canvi, si s’aparella ambel 13només
aporta el material genètic, però si
ho fa amb qualsevol dels altres on-
ze ho aporta tot, i l’altre només
contribueix ambel seumaterial ge-
nètic. I així successivament en tots
els sexes de la floridura. Això im-
plica que el sexe 13 sempre es com-
porta coma femení i l’1 comamas-
culí, però tota la resta es poden
comportar com a masculins o fe-
menins en funció de quina sigui la
sevaparella.El rècordde sexes, pe-
rò, se l’emporta un fong, Schi-
zophyllum commune. És present a
tots els continents llevat de l’An-
tàrtida, i no fa gaire s’hademostrat
que té 28.000 sexes diferents!e
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DIVERSITAT
Enbiologia el sexe
es defineix com la
barreja de gens de
dues fonts. Hi ha
espècies en què
físicament hi ha
una gran varietat
de tipus sexuals


