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La displasia ectodérmica anhidrótica está ligada al X y las mujeres heterocigotas para este 

rasgo presentan parches irregulares en la piel con ausencia de glándulas sudoríparas. La 

distribución de estos parches difieren incluso entre hermanas gemelas monocigóticas 

(idénticas) ¿Por qué? 

La displàsia ectodèrmica anhidròtica està lligada al cromosoma X, i el que provoca és l’absència 

de glàndules sudorípares. 

El fet de que estigui lligada al cromosoma X, el que provoca és que s’hereti a través de aquest 

cromosoma, independentment del cromosoma Y.  

Mascles i femelles no tenen els mateixos cromosomes sexuals. Mentre que les femelles tenen 

2 cromosomes X, els mascles tenen 1 X i 1 Y.  

Les dones el que fan és la compensació de dosis. Això és degut a que independentment del 

sexe com que tots els gens són necessaris per igual, si cada gen s’expressés en la mateixa 

quantitat, les dones tindrien el doble de material transcrit que els homes degut a que com que 

tenen 2 cromosomes X transcriurien el doble. Aquest fet, en rutes metabòliques igual que en 

d’altres factors de l’organisme provocaria desequilibris.  

Això s’ha aconseguit solucionar gràcies a la compensació de dosis, fet que ha aconseguit que 

els gens es transcriguin en la mateixa quantitat tan en homes com en dones.  

La compensació de dosis s’aconsegueix gràcies al corpuscle de Barr. Aquesta és una zona de 

cromatina molt condensada que pertany al cromosoma X.  

Les dones el que fan és inactivar un dels seus cromosomes X de cada cèl·lula, formant el 

corpuscle de Barr.   

La inactivació d’aquest cromosoma X és totalment a l’atzar. En les primeres setmanes de vida 

de l’embrió, cada cèl·lula inactiva un dels seus cromosomes X a l’atzar. Un cop s’ha inactivat un 

dels cromosomes X de cada cèl·lula i s’ha format el corpuscle de Barr, a mesura que l’embrió 

creix, cada una d’aquestes cèl·lules mare dóna lloc a moltes altres cèl·lules. És per això, que 

quan ets adult, unes cèl·lules tindran actiu el cromosoma X de un progenitor i les altres el 

cromosoma X de l’altre progenitor.  

Per tant, les femelles presentaran les cèl·lules amb mosaiquisme, és a dir, les femelles 

heterozigòtiques mostraran un patró de expressió en mosaic de cada un dels seus al·lels.  

Com que la displàsia ectodèrmica anhidròtica està lligada al cromosoma X, les dones que siguin 

heterozigòtiques per a aquest caràcter presentaran zones irregulars de la seva pell amb 

absència de glàndules sudorípares. 
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Això és degut al fet que s’ha explicat anteriorment, és a dir, les cèl·lules que provinguin de una 

cèl·lula mare que hagi inactivat el cromosoma X que presenti displàsia ectodèrmica anhidròtica 

presentaran glàndules sudorípares. Per contra, les cèl·lules que tinguin actiu el cromosoma X 

que presenti displàsia ectodèrmica anhidròtica no presentaran glàndules sudorípares.  

Per tant, aquestes dones presentaran mosaiquisme, és a dir, a certes zones del cos 

presentaran glàndules sudorípares i en d’altres no. 

A més, el fet de que fins i tot entre germanes bessones monozigòtiques tinguin una distribució 

de les zones amb glàndules sudorípares diferents és degut a que la inactivació dels 

cromosomes X de les cèl·lules, es dóna un cop les 2 germanes ja s’han separat l’una de l’altra, i 

per tant, cada una formarà els seus corpuscles de Barr independentment de l’altre germana.  

 

 

 


