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L’aventura de la vida comença amb la fecundació: la fusió d’un 
oòcit matern amb un espermatozoide patern que dóna lloc a una 

única cèl·lula: el zigot. Tanmateix, que es produeixi la fecundació 
no és garantia d’embaràs. El petit embrió format haurà de superar 
encara molts entrebancs si vol acabar convertint-se en un fetus i 
finalment, un nadó. Però com és possible que una única cèl·lula 

es converteixi en un nadó? Com és possible que tots nosaltres 
comencéssim aquesta aventura sent aquella minúscula cèl·lula?

En aquesta unitat didàctica aprendrem tots els passos que 
s’esdevenen des de la fecundació fins al naixement del nadó 

humà, descobrint els mecanismes que regeixen la construcció (el 
desenvolupament) d’un ésser humà des de la cèl·lula ou fecundada 

a l’organisme autònom, preparat per abandonar l’úter matern. 
Tractarem el debat cietífic i social que suposa la utilització de 

cèl·lules mare embrionàries en medicina regenerativa i aprendrem 
en què consisteix la fecundació in vitro.



Un dels documents més antics on es descriuen els 
embrions humans va ser escrit en sànscrit l’any 1416 
abans de la nostra era. Més d’un mil·lenni després, a 
la Grècia clàssica, Aristòtil i Hipòcrates també es van 
interessar pels embrions humans, i fins i tot a la Bí-
blia i a l’Alcorà s’hi troben algunes referències. Una 
de les descripcions antigues més acurades de la mor-
fologia dels fetus humans la va fer Galè, un metge 
grec resident a Roma, l’any 100 de la nostra era.

Després de Galè no es coneixen més estudis fins 
el segle XV, en el qual el polifacètic Leonardo 
da Vinci va mesurar el creixement dels embrions 
humans i va dibuixar molt acuradament la pos-
ició del fetus dins l’úter matern. Al segle XVI 
Fabrici d’Aquapente, anatomista i cirurgià italià, 
va escriure un excel·lent tractat d’embriologia 
humana, De Formatu Foetu, il·lustrat amb 
dibuixos molt realistes, però no va descriure els 
embrions primerencs, massa petits per ser ob-
servats a simple vista. 

Una mica d’història

Moltes persones senten una gran fascinació pel desenvolupament embrionari humà, 
probablement per entendre el seu propi origen biològic i el dels seus fills. De fet, durant 
pràcticament tota l’existència hu-mana, tenir fills ha estat garantia de supervivència pels 
pares i els components del grup familiar. I encara és així a molts indrets del planeta.

Leonardo da Vinci va dibuixar molt acurada-
ment la posició del fetus dins l’úter matern

Leeuwenhoek va creu-
re observar humans per-

fectament formats a l’interior dels 

espermatozoides. Aquest dibuix, 

però, és obra de Niklass Hartsoeker. 

Alguns fins i tot el dibuixaven 

amb barret de dormir! 

La invenció del microscopi va representar una au-
tèntica revolució en els estudis d’embriologia, ja 
que per primer cop es van poder observar els em-
brions primerencs. Així, al 1683, Leeuwenhoek, 
òptic i naturalista holandès que construïa els seus 
propis microscopis, va escriure: «els fetus humans 
de la mida d’un pèsol ja tenen totes les seves parts». 
De fet, Leeuwenhoek va creure observar humans 
perfectament formats a l’interior dels espermatozo-
ides. Aquesta observació carregada de molta imagi-
nació va inspirar la teoria del preformisme, segons 
la qual, el desenvolupament consistia únicament en 
el creixement del petit humà que hi havia dins els 
espermatozoides, amb l’ajut dels nutrients i la pro-
tecció que proporcionava la mare.



La fecundació és la unió d’un oòcit i un esper-
matozoide. En els humans, com en la resta de 
mamífers, es produeix dins l’aparell genital fe-
mení, concretament en un conducte anomenat 
trompa de Fal·lopi. La trompa de Fal·lopi con-
necta l’ovari, l’òrgan que produeix els oòcits, 
amb l’úter, l’estructura on s’implanta l’embrió 
durant la gestació. Durant l’ovulació, un dels 
dos ovaris allibera normalment un oòcit que co-
mença a migrar per l’interior de la trompa de 

Fal·lopi corresponent. En condicions normals, 
les cèl·lules precursores dels oòcits es generen 
durant el desenvolupament embrionari, de tal 
manera que quan una dona neix ja té dins els 
seus ovaris entre 100.000 i 400.000 oòcits im-
madurs, dels quals en maduraran de 200 a 300 a 
partir de la pubertat. Els oòcits han de ser fecun-
dats durant les 24 hores posteriors a l’ovulació; 
altrament degeneren i són expulsats junt amb la 
sang menstrual.

Els espermatozoides, molt més petits que els oòcits 
(un oòcit típic mesura 0,1-0,2 mm de diàmetre), són 
produïts contínuament pels testicles. En una ejacu-
lació normal s’alliberen uns 300 milions d’esperma-
tozoides, que es desplacen a una velocitat de 3 mm/
h des de la vagina a les trompes de Fal·lopi, passant 
per l’úter, ajudats per una estructura cel·lular en 
forma de cua que els dóna mobilitat i els impulsa, 
com la cua d’un capgròs. La major part d’esperma-
tozoides moren esgotats pel camí. Es calcula que 
només l’1% arriba a la cavitat uterina, i menys d’un 
centenar a la trompa de Fal·lopi. És la manera que 
té la natura de seleccionar els espermatozoides més 

Començant un projecte de vida: la fecundació

forts. Els espermatozoides poden viure fins a tres 
dies dins les vies genitals femenines, a l’espera de 
trobar un oòcit apte per ser fecundat.
Quan un espermatozoide troba l’oòcit intenta travessar 
la seva membrana. Quan ho aconsegueix, introdueix 
el seu nucli a l’interior de l’oòcit per tal d’incorporar-
hi el material hereditari que porta emmagatzemat en 
forma de cromosomes. Llavors, l’oòcit produeix una 
coberta molt resistent que evita la penetració d’un se-
gon espermatozoide. El nucli de l’espermatozoide va 
a trobar el de l’oòcit i s’hi fusiona. La fecundació s’ha 
acabat, i el zigot així format és a punt per començar el 
desenvolupament embrionari.

L’oòcit L’espermatozoide



Quines cèl·lules aporten el material genètic al 
nou embrió?
Les dues cèl·lules implicades en la reproducció, l’oò-
cit i l’espermatozoide, contenen exactament la meitat 
de cromosomes que qualsevol altra cèl·lula del cos, 
23 cromosomes cadascuna, de tal manera que en fu-
sionar-se el zigot recupera la quantitat de cromoso-
mes que tenien els seus progenitors, 46 cromosomes. 
Altrament, els fills en tindrien una quantitat doble 
respecte els seus pares (92 cromosomes), i els néts 
quatre vegades més (184 cromosomes), amb la qual 
cosa les successives generacions s’anirien carregant 
de DNA. I perquè un embrió es desenvolupi amb 
normalitat, li cal la quantitat justa: 46 cromosomes, 
dos de cada tipus. La presència d’un nombre anormal 
de cromosomes comporta, en la majoria dels casos, 
la mort de l’embrió, que és eliminat. Hi ha algunes 

Un oòcit no pot generar un 
embrió sense el material 
genètic de l’espermatozoide, ja que 
no té la quantitat justa d’informació 
genètica. D’altra banda, si a un 
oòcit se li treu el seu propi nucli i 
se li implanta un nucli de qualsevol 
altre cèl·lula, que conté el nombre 
de cromosomes típic d’un adult, 
teòricament pot generar un embrió 
i un nova persona adulta. Aquesta 
és la base de la clonació.

excepcions, en les quals neixen persones amb afecci-
ons més o menys greus, com la síndrome de Down. 
Les persones afectades d’aquesta síndrome tenen 47 
cromosomes, atès que tenen el cromosoma número 
21 repetit tres vegades en lloc de dues.
A més a més, aquesta «barreja» de cromosomes 
assegura que els fills no siguin mai exactament 
iguals a cap dels progenitors, si no que a nivell ge-
nètic són una barreja de la mare i el pare. Si no fos 
així, si a nivell genètic fossin exactament iguals a 
un progenitor, serien el seu clon.

Quines etapes es poden distingir durant el 
desenvolupament humà?
Durant el desenvolupament humà es poden distingir 
dues etapes principals: el període embrionari i el fe-
tal. El període embrionari comprèn les primeres vuit 
setmanes de desenvolupament i acaba amb la difer-
enciació dels primers òrgans. Al final d’aquest període 
l’embrió mesura de 2,3 a 3,2 cm de llargada.
El període fetal, en canvi, és una etapa de creixement 
ràpid del fetus que acaba amb el naixement. Durant 
aquest període el fetus continua creixent i madurant, 
és a dir, desenvolupant-se. En les persones, com en 
la resta d’animals vivípars (animals que pareixen les 
cries vives, com els mamífers), el procés de desenvo-
lupament embrionari i fetal s’anomena gestació.
Però el desenvolupament no s’acaba aquí, sinó que 
continua durant la infantesa, la pubertat, l’adolescència, 
la maduresa i la senectut, en un procés continuat i in-
interromput durant el qual el cos, i per tant les cèl·lules 
que el formen, van canviant.



Els tres primers dies de desenvolupament: les 
primeres cèl·lules de l’embrió
El zigot, que està format per una única cèl·lula, va 
migrant a través de les trompes de Fal·lopi cap a 
l’úter i comença a dividir-se per tal de generar les 
primeres cèl·lules embrionàries. Al segon dia de 
desenvolupament (el dia 1 és el de la fecundació), 
l’embrió ja consisteix en dues cèl·lules descendents 
del zigot, les quals es mantenen unides. Aquestes 
cèl·lules es van dividint progressivament fins ge-
nerar un embrió de 32 cèl·lules, les quals romanen 
unides formant una pilota massissa. És l’estadi de 
mòrula, anomenat així per la seva semblança amb 
una móra; estem a l’inici del quart dia de desenvo-
lupament embrionari.

Del 4t al 6è dia de desenvolupament. La nidació 
de l’embrió a l’úter
Durant el quart dia de desenvolupament embrionari, es 
genera una cavitat a l’interior de la mòrula, la qual aga-
fa la forma d’una pilota buida. És el blastocist prime-
renc. Al cinquè dia, un grup de cèl·lules es condensa a 
l’interior de la pilota buida i forma una massa cel·lular 
interna. És el blastocist tardà. Les cèl·lules de la massa 
cel·lular interna generen l’embrió pròpiament dit, és a 
dir, tots els seus teixits, òrgans i estructures i, per tant, 
els de la futura persona adulta. En canvi, les cèl·lules 
que formen la «coberta de la pilota» produeixen les 
membranes extraembrionàries, com la placenta, que 
no formaran part de l’embrió ni del fetus i que seran 
expulsades després del naixement. Les membranes 
extraembrionàries tenen la funció de protegir l’embrió 
i de nodrir-lo fins que es forma el cordó umbilical, que 
uneix el fetus amb la placenta.
A continuació, al sisè dia de desenvolupament, l’em-
brió nida (s’implanta) a la paret uterina, que s’ha pre-
parat per a l’esdeveniment recobrint-se d’una mucosa 
anomenada endometri. Si la fecundació no s’ha produït 
o bé l’embrió no s’ha implantat, l’endometri es desprèn 
i s’elimina acompanyat de sang i de l’oòcit no fecundat 
o de l’embrió no implantat: és la menstruació.
Durant aquest sis primers dies l’embrió ha incrementat 
considerablement el nombre de cèl·lules que el con-
formen però no ha crescut gens, perquè no s’ha pogut 

Els primers dies de l’embrió

Les cèl·lules mare embrionàries
Les cèl·lules que formen la mòrula i el blastocist primerenc 
són cèl·lules indiferenciades i totipotents. És a dir, encara 
no estan especialitzades en cap tasca concreta, per la qual 
cosa són indiferenciades, i poden generar qualsevol tipus 
cel·lular de l’embrió i de les membranes extraembrionàries. 
Per això es diu que són totipotents, que poden convertir-se 
en absolutament qualsevol tipus cel·lular.
En canvi, les cèl·lules que formen la massa cel·lular interna 
del blastocist tardà estan destinades a generar qualsevol 
tipus cel·lular de l’embrió, però ja no poden produir les 
membranes extraembrionàries, que des d’ara no forma-
ran part de l’embrió pròpiament dit. Aquestes cèl·lules ja 
no són totipotents, perquè no ho poden fer tot, però encara 
són indiferenciades. Es diu que són cèl·lules indiferenci-
ades pluripotents (pluri- és una forma prefixada del mot 
llatí «pluris», que significa «molt»). És a dir, que encara 
poden generar molts tipus cel·lulars, però ja no tots (les 
membranes extraembrionàries en queden excloses). Són 
les cèl·lules mare embrionàries.
És important diferenciar correctament les cèl·lules mare 
embrionàries, les que formen la massa cel·lular interna, 
de les cèl·lules mare de teixit, que es troben en tots els 
adults. Les cèl·lules mare embrionàries són cèl·lules plu-
ripotents, és a dir, poden generar molts tipus cel·lulars 
diferents, tots els què constituiran l’embrió, el fetus i la 
persona adulta. En canvi, les cèl·lules mare de teixit no-
més són oligopotents, és a dir, només poden generar uns 
quants tipus cel·lulars, generalment pocs, els específics 
d’un teixit concret.

Les aplicacions mèdiques de les cèl·lules mare: 
la medicina regenerativa
Les cèl·lules mare embrionàries són un tipus cel·lular 
imprescindible per a la creació d’òrgans al laboratori 
mitjançant el clonatge terapèutic. En teoria, aquestes 
cèl·lules són capaces de generar, si es condicionen 
convenientment, qualsevol tipus cel·lular de l’embrió 
i, per extensió, qualsevol teixit o òrgan adult, que po-
dria ser finalment utilitzat en un trasplantament. Però la 
seva utilització és, sens dubte, l’aspecte més controver-
tit d’aquesta tècnica.
Arribats a aquest punt cal remarcar que les cèl·lules 
mare embrionàries es formen abans de la implantació 
de l’embrió a l’úter i abans de qualsevol indici cel·lular i 
genètic de formació de teixits i òrgans embrionaris, in-
clòs el teixit nerviós.



alimentar. L’energia i els materials necessaris per in-
crementar el nombre de cèl·lules per divisió els obté 
de les substàncies de reserva que l’oòcit tenia emma-
gatzemades. Això fa que l’embrió continuï mesurant 
poc més de 0,1-0,2 mm de diàmetre, com l’oòcit del 
qual prové.

Embrió humà de 
4 dies a la punta 
d’una agulla.



La fecundació in vitro

La fecundació in vitro consisteix a fecundar l’oòcit 
amb un espermatozoide fora de les trompes de 
Fal·lopi, al laboratori, dins un tub d’assaig en un 
medi de cultiu convenientment condicionat.

Per realitzar una fecundació in vitro primer cal es-
timular els ovaris per tal que produeixin una quan-
titat superior a la normal d’oòcits madurs. Aquesta 
estimulació consisteix a induir una ovulació múl-
tiple mitjançant tractaments hormonals. Durant el 
cicle menstrual natural hi ha diversos oòcits que 
inicien el procés de maduració, però quan un d’ells 
arriba a un determinat estadi, inhibeix el creixe-
ment dels altres. Per això, en un cicle menstrual 
normal generalment s’allibera un sol oòcit. El trac-
tament hormonal evita que la resta d’oòcits aturin 
la seva maduració, per la qual cosa en maduren 
diversos, generalment de 5 a 10 oòcits.
Els oòcits madurs es recuperen de 34 a 36 hores 
després d’aquest tractament. La recuperació es fa 
via vaginal, directament dels ovaris, abans que 
siguin alliberats a les trompes de Fal·lopi. Simul-
tàniament, s’obtenen els espermatozoides i es pro-
cedeix a realitzar la fecundació in vitro.

Com es realitza la fecundació in vitro?
Durant la fecundació in vitro els espermatozoides 
fecunden els oòcits dins un tub d’assaig a raó d’un 
espermatozoide per oòcit, com en les fecundacions 
«naturals». Si la qualitat dels espermatozoides no 
permet que fecundin l’oòcit per si mateixos, es 
poden microinjectar directament dins l’oòcit, tèc-
nica que permet aconseguir el mateix resultat. Els 
oòcits fecundats es deixen desenvolupar in vitro 
durant uns dies, generalment 2 o 3, i després es di-
positen aproximadament a 1 cm del fons de l’úter, 
on hauran de nidar per si mateixos.

Un problema cada cop més estès entre la població en edat fèrtil és la impossibilitat 
d’aconseguir un embaràs. Actualment es creu que aquest descens de la fertilitat po-
dria ser degut a l’increment de contaminants atmosfèrics i alimentaris, com per exemple 
emissions de gasos i pesticides respectivament, i al frenètic ritme de vida occidental. 
En alguns d’aquests casos, una de les tècniques de reproducció assistida que permeten 
aconseguir un embaràs és la fecundació in vitro.

Què passa si un oòcit és fecundat per més d’un 
espermatozoide?
A vegades, les excessives «facilitats» que es do-
nen als oòcits i als espermatozoides per afavorir la 
fecundació in vitro fan que un oòcit sigui fecundat 
per dos espermatozoides. Aquestes fecundacions 
anòmales, que es produeixen en un 5% de les fe-
cundacions in vitro, generen embrions inviables, 
amb més material genètic del normal. Perquè un 
embrió es desenvolupi li cal la quantitat exacta de 
material genètic, concretament 46 cromosomes. 
Si, en canvi, un oòcit és fecundat per dos esper-
matozoides tindrà 69 cromosomes (23 de l’oòcit 
i 23 de cadascun dels espermatozoides), la qual 
cosa el farà completament inviable i no progres-
sarà. Aquests embrions, no obstant, podrien ser 
una bona font de cèl·lules mare embrionàries per 
clonatge terapèutic i medicina regenerativa.

En quin estadi es transfereixen els embrions?
Normalment els embrions es transfereixen en 
l’estadi de mòrula o un xic abans, quan són formats 
per entre 2 i 8 cèl·lules. Un cop dins l’úter, els em-
brions continuen desenvolupant-se igual que en una 
fecundació natural fins l’estadi de blastocist tardà, 
moment en què niden a l’endometri. Han passat uns 
3 o 4 dies des de la transferència. En determinades 
ocasions, però, el diagnòstic mèdic aconsella trans-
ferir embrions més tardans, generalment per prob-
lemes amb la formació de l’endometri de la pacient 
que no permet que la mòrula es desenvolupi fins a 
blastocist tardà. En aquests casos, els embrions de 
8 cèl·lules es transfereixen a un nou medi de cultiu 
més adequat per generar un blastocist i es deixen 
desenvolupar in vitro, al laboratori, fins l’estadi de 
blastocist tardà, moment en el qual es formen les 
cèl·lules mare embrionàries. Llavors es transfer-



eixen a l’úter de la pacient, on s’espera que nidin 
a les poques hores. Aquest procés, però, no es tan 
eficient, i molts dels embrions de 8 cèl·lules no ar-
riben a l’estadi de blastocist.

Quants embrions es transfereixen a l’úter 
matern, i quants hi niden?
Generalment es transfereixen de 2 a 4 embrions, 
depenent de l’edat de la pacient i de la qualitat 

dels embrions. La idea és que només un dels em-
brions acabi nidant a l’endometri i que els altres 
s’eliminin de manera natural. Es calcula que una 
mica més del 30% de les transferències embri-
onàries acaben amb embarassos clínics, dels quals 
un 75% acaba amb un o més nadons nascuts vius.
A vegades hi ha més d’un embrió que nida a 
l’endometri. Per això, aproximadament un 30% 
dels embarassos generats per fecundació in vitro 



són múltiples. D’aquest 30%, la majoria són bes-
sonades no idèntiques, que procedeixen de zig-
ots diferents, i alguns són gestacions triples. En 
aquests casos, si la presència de trigèmins pot rep-
resentar un problema per a la salut de la mare o per 
al desenvolupament dels embrions es pot optar per 
la reducció embrionària. La reducció embrionària 
consisteix a eliminar un dels embrions sense afec-
tar els altres, i es realitza a les dues manques de 
menstruació aproximadament, quan els embrions 
tenen entre 30 i 45 dies de desenvolupament. En 
aquest cas, l’eliminació d’un dels embrions no es 
considera ni legalment ni biològicament un avor-
tament atès que l’altre o els altres embrions con-
tinuen el procés normal de gestació.

Què passa si un embrió es trenca durant aquest 
procés?
Si un embrió es trenca per manipulació humana, 
el més probable és que no nidi ni es desenvolupi. 
Per tant, si es detecta un trencament embrionari, 
l’embrió afectat no es transfereix a la pacient. En 
canvi, si l’embrió es trenca per si mateix un cop 
dins la cavitat uterina, es genera un embaràs de bes-
sons idèntics. Aquests bessons procedeixen d’un 
mateix zigot i, per tant, porten exactament el mateix 
genoma.

Què es fa amb els embrions que no es transfer-
eixen?
Com ja hem dit, després d’una estimulació ovàrica 
s’obtenen entre 5 i 10 oòcits madurs, la major part 
dels quals són fecundats pels espermatozoides. Es 
deixa que es desenvolupin tots els zigots formats, 
però tan sols es transfereixen de 2 a 4 embrions, 
els que presenten un millor desenvolupament i una 
morfologia més adequada. La resta, tant si estan en 
estadi de mòrula com de blastocist tardà, es conge-
len en nitrogen líquid, que els manté en estasi a -
160ºC. L’estasi és una aturada de les funcions vitals 
que no comporta la mort de l’embrió.

Es poden transferir embrions congelats i es pot 
fer la fecundació in vitro amb oòcits congelats?
Els embrions congelats es poden transferir a un úter 
matern sense cap mena de problema, ni biològic ni 
legal. En general, la seva viabilitat no és tan bona 
com la dels embrions frescos, acabats de gener-
ar, però és prou acceptable. En aquest cas la taxa 

Es pot escollir el sexe dels fills?

En algunes ocasions, abans de transferir els 
embrions a l’úter de la pacient es fa un diag-
nòstic preimplantacional per detectar anoma-
lies genètiques responsables de malalties 
hereditàries. Aquest diagnòstic és aconsella-
ble quan hi ha antecedents familiars d’alguna 
d’aquestes malalties per tal d’evitar transferir 
els embrions afectats, i es fa extraient i anal-
itzant una cèl·lula de l’embrió. De la mateixa 
manera que es pot saber amb certesa si el fill 
es veurà afectat d’una determinada malaltia 
d’origen genètic, també es pot conèixer el seu 
sexe. La legislació espanyola vigent prohibeix 
explícitament escollir el sexe dels fills, excepte 
quan hi hagi una malaltia hereditària que hi es-
tigui relacionada. L’únic país on es pot escollir 
legalment el sexe dels fills són els Estats Units 
d’Amèrica, i en un futur proper potser també 
al Regne Unit, on ja s’ha començat a discutir 
aquesta qüestió.

Es poden escollir altres característiques 
dels fills?

Per guarir determinades malalties infantils, com 
algunes leucèmies, és necessari realitzar un 
trasplantament de medul·la òssia al pacient 
afectat. En moltes ocasions, aquest trasplanta-
ment acaba sent rebutjat. Per això, una de les 
prioritats d’aquests darrers anys en la lluita con-
tra aquestes malalties ha estat poder disposar 
de donants compatibles. En aquest sentit, la 
Llei espanyola de Tècniques de Reproducció 
Assistida Humana aprovada a finals de maig 
de 2006 preveu la selecció d’embrions per gen-
erar fills els antígens d’histocompatibilitat (HLA) 
dels quals, responsables del rebuig de què hem 
parlat al 1r capítol, siguin compatibles amb els 
d’un altre fill ja nat que necessiti aquest tipus 
de trasplantament per sobreviure. Aquesta llei 
preveu explícitament que només es pugui fer 
aquesta selecció d’embrions quan el tipus de 
trasplantament no impliqui cap perill ni dismi-
nució en la salut del fill donant.



d’embarassos clínics se situa al voltant del 19%. Per 
tant, si els pares desitgen un segon embaràs, en mol-
tes ocasions no cal recórrer a una nova fecundació 
in vitro, sinó que es poden transferir els embrions 
sobrants que romanen congelats. La llei espanyola 
de reproducció assistida preveu que els embrions 
congelats es puguin transferir a un úter durant els 
5 anys posteriors a la fecundació in vitro, però no 
després d’aquest període.
Respecte a la utilització d’oòcits congelats per fer 
fecundació in vitro, fins a finals del 2002 no era 
legal. En aquest sentit, la llei espanyola de 1988 
de Tècniques de Reproducció Assistida estableix 
que «no s’autoritzarà la crioconservació d’oòcits 
amb finalitats de reproducció assistida fins que no 
hi hagi prou garanties sobre la seva viabilitat». El 
problema era estrictament tècnic, ja que els embri-
ons procedents d’oòcits prèviament congelats no es 
desenvolupaven correctament. Actualment, amb la 
millora de les tècniques de crioconservació (conge-
lació), aquest problema ha desaparegut, i els embri-
ons així generats són tan viables com els altres. Per 
això, i després d’una breu polèmica amb una clínica 
de Barcelona que va utilitzar oòcits congelats amb 
propòsits reproductius, el setembre de 2002 el Min-
isteri de Sanitat va anunciar l’elaboració d’un decret 
llei per permetre aquest tipus de tècniques.
Aquest fet permet una reflexió vàlida per a tots els 
camps de la ciència: que una cosa no sigui actualment 
possible per qüestions tècniques o que el resultat no 
sigui prou viable no vol dir que no ho sigui en un futur 
immediat o a mitjà termini, com en el cas de la conge-
lació d’oòcits, per la qual cosa les lleis que regulen les 
aplicacions científiques han de ser prou flexibles per 
anar incorporant els progressos i les noves aplicacions 
sense generar cap mena de conflicte.

Per què hi ha anuncis que demanen donants de 
semen i donants d’oòcits?
En ocasions, el fet que una parella no pugui tenir fills 
es deu a certs problemes que fan impossible utilitzar 
els seus propis gàmetes. Per exemple, quan algun dels 
dos no en produeix, o bé quan són portadors d’algun 
defecte genètic, o bé quan hi ha incompatibilitats im-
munològiques entre ells. En aquests casos cal recórrer 
a donants de gàmetes. Cal remarcar que la donació és 
completament anònima i desinteressada. Els donants 
solen rebre, però, una compensació per les molèsties 
ocasionades (desplaçament, temps emprat, etc.). 

1) En què consisteix la fecundació?

2) Quina característica genètica han de complir 
les cèl·lules sexuals per produir un embrió viable? 
Dóna algun exemple en què això no es produeixi.

3) On es produeix la fecundació?

4) Què succeeix el 6è dia després de la fecundació?

5) Què són les cèl·lules mare embrionàries? Hi ha 
un altre tipus de cèl·lules mare?

6) Quines són les principals fases del desenvo-
lupament embrionari humà?

7) En què consisteix la fecundació in vitro i com 
es realitza?

8) Quina és l’eficàcia de la fecundació in vitro? 
Què es fa per tractar d’assegurar el seu èxit i quins 
problemes pot ocasionar això?

9) Què es fa amb els embrions sobrants de la fe-
cundació in vitro?

10) Podem tenir fills a la carta? 

Si poguessis escollir les característiques dels 
teus fills, ho faries?
Veieu la pel·lícula GATTACA (Columbia Pic-
tures 1997) i discutiu els pros i els contres dels 
fills a la carta. 

Qüestionari

Debat/redacció



En una obra de teatre estrenada al 2001, Re-
fugiats, de Sergi Pompermayer, un dictador 
responia a l’acusació de genocidi dient que el 
pitjor genocidi que es pot fer es masturbar-se, 
atès que en una masturbació es perden 300 mi-
lions d’espermatozoides que haguessin pogut 
fecundar un oòcit i generar una persona adulta. 
I això, segons ell, equival a assassinar 300 mi-
lions de persones.
Òbviament ningú veu això com un genocidi 
però, on és el punt d’inflexió que marca l’inici 
d’un nou ésser humà? Aquesta és, sens dubte, la 
pregunta clau per poder utilitzar cèl·lules mare 
embrionàries per guarir malalties de persones ja 
nascudes. Al final del llibre la discutirem una 
mica i veurem algunes de les respostes que es 
donen en diferents cultures. Ara per ara ens fi-
xarem en aspectes purament científics, en quatre 
fites concretes del desenvolupament que podri-
en representar, des del punt de vista biològic, 
aquest punt d’inflexió.

• El primer punt d’inflexió del desenvo-
lupament: la fecundació

De manera cronològica, la primera d’aquestes fi-
tes o punts d’inflexió és la fecundació, la unió de 
l’oòcit i l’espermatozoide, que marca l’inici del 
desenvolupament embrionari. Sense la fecunda-
ció, cap d’aquestes cèl·lules és capaç de formar, 
per si mateixa, un embrió i una nova persona. Amb 
la fecundació aquesta possibilitat res-ta oberta, si 
bé molts zigots no conclouen amb èxit el procés de 
desenvolupament.

• El segon punt d’inflexió del desenvolu-
pament: la implantació

El segon punt d’inflexió del desenvolupament és 
la implantació de l’embrió a l’endometri. Després 
de l’explicació del desenvolupament embrionari 
humà dels apartats anteriors, hom pot pensar que 
tots o gairebé tots els zigots formats acaben ge-
nerant un embrió que, després de 9 mesos i si no 
es produeix cap incident greu, es convertirà en un 
nounat. Si fos així, la reproducció humana seria 
un procés extraordinàriament eficient. La realitat, 
però, és força diferent: més de la meitat dels zigots 
i embrions primerencs, al voltant del 70%, són eli-
minats de manera natural abans de la implantació 
a l’endometri, un cop ja s’han format les cèl·lules 
mare embrionàries.

Per què el 70% dels embrions són eliminats de 
manera natural abans de la implantació?
El motiu biològic pel qual el 70% dels embrions 
són eliminats de manera natural abans de la im-
plantació és el d’aconseguir embrions prou aptes 
per arribar fins el final de la gestació i assegurar, 
tant com sigui possible, que els nounats siguin 
prou forts per créixer i desenvolupar-se fins atè-
nyer l’edat adulta. Hem de pensar que, des del 
punt de vista biològic, la gestació és un procés car. 
La mare ha d’esmerçar molta energia en el mante-
niment i nodriment de l’embrió i el fetus, i mentre 
dura aquest procés no pot començar una altra ges-
tació. Per tant, si els mecanismes biològics de con-
trol del desenvolupament detecten qualsevol error 
o problema genètic o biològic, o bé unes proba-
bilitats baixes de generar un nounat prou apte per 

Els punts d’inflexió del desenvolupament embrionari

La utilització de cèl·lules mare embrionàries per generar òrgans a la carta és l’aspecte 
més controvertit del clonatge terapèutic. Aquestes cèl·lules provenen d’embrions hu-
mans però, ¿aquests embrions primerencs tenen o han de tenir els mateixos drets que 
una persona ja nascuda o que un embrió o fetus en un estadi més avançat de desenvo-
lupament? Com establir quan han de tenir els mateixos drets? On està el punt d’infle-
xió? Hi ha punts d’inflexió?



sobreviure, el més econòmic per a ell és eliminar-
lo ràpidament, abans de la següent menstruació i 
sense cap cost addicional per la mare. D’aquesta 
manera, en la següent ovulació hi haurà la possi-
bilitat de generar un nou zigot, i incrementant així 
enormement l’eficiència global del procés de re-
producció. S’ha de pensar que l’objectiu de la re-
producció és el manteniment de l’espècie, el qual 
ve garantit pel nombre de descendents que són ca-
paços d’arribar a l’edat reproductora.

• El tercer punt d’inflexió del desenvolu-
pament: l’inici de la formació del siste-
ma nerviós

La tercera de les fites o punts d’inflexió del des-
envolupament és l’inici de la formació del sis-
tema nerviós. En l’exposició del desenvolupa-
ment embrionari dels apartats anteriors havíem 
arribat al moment en què l’embrió s’implanta a 
la paret uterina, al sisè dia de desenvolupament. 
Un cop implantat, l’embrió continua desenvo-
lupant-se, produint noves cèl·lules i creixent, 
ara que rep aliment de la mare. Després d’ex-
perimentar una sèrie de canvis morfològics, que 
inclouen grans moviments cel·lulars, cap als 14 
dies de desenvolupament, és a dir, uns 10 dies 
després d’haver-se format les cèl·lules mare em-
brionàries, un grup de cèl·lules comença a di-
ferenciar-se en cèl·lules mare de teixit nerviós. 
No són encara neurones ni funcionen com a tals, 
sinó tan sols cèl·lules que estan determinades 
a convertir-se en neurones. Aquestes cèl·lules, 
que formen l’anomenada cresta neural, són bas-
tant semblants a les cèl·lules mare de teixit es-
mentades al capítol anterior, però estan situades 
dins un embrió en lloc de trobar-se entre les cèl-
lules d’un teixit adult. És la primera prova de la 
formació del teixit nerviós.
Les cèl·lules mare de teixit nerviós es comen-
cen a formar uns dies després que els programes 
gènics hagin establert l’eix anteroposterior de 
l’embrió, que en aquest estadi mesura 1,0-1,5 
mm de llargada. Hi ha un consens científic gene-
ral a considerar la frontera dels 14 dies com un 
abans i un després en la consideració científica 
de l’estatus de l’embrió.

Hi ha mètodes contraceptius legals que evi-
tin la implantació?
A més dels embrions en estadi de blastocist que 
són eliminats de manera natural, també hi ha un 
parell de mètodes contraceptius legals la base dels 
quals és, en determinats casos, evitar la implanta-
ció de l’embrió. Un d’aquests mètodes és el dispo-
sitiu intrauterí, conegut  per l’acrònim DIU. El DIU 
és un petit objecte de polietilè amb un filament de 
coure que es col·loca a l’interior de l’úter. La seva 
presència modifica el medi ambient de l’endome-
tri, cosa que dificulta el pas dels espermatozoides 
cap a les trompes de Fal·lopi i evita, en moltes oca-
sions, la fecundació de l’oòcit. Tanmateix, el DIU 
també impedeix completament la implantació del 
blastocist a l’endometri en cas que hi hagi algun 
espermatozoide que arribi fins les trompes de Fal-
lopi i fecundi l’oòcit. El DIU ha de ser col·locat per 
personal mèdic i té una durada de 3 a 5 anys.
L’altre mètode contraceptiu la base del qual és, en 
determinades ocasions, evitar la implantació de 
l’embrió a l’úter és la contracepció d’emergència, 
més coneguda com a «píndola del dia després». 
Aquest mètode, legal a Espanya des de mitjans del 
2001, consisteix en prendre un parell de píndoles 
amb contingut hormonal abans de 72 hores des-
prés del coit, amb una separació de 12 hores entre 
el primera i la segona píndola. Les hormones que 
contenen eviten o endarrereixen l’ovulació i alteren 
el transport dels espermatozoides i de l’oòcit, cosa 
que pot evitar la fecundació. Si, malgrat tot, no po-
den evitar-la, impedeixen completament la implan-
tació de l’embrió a l’endometri de l’úter, fent que 
sigui eliminat.

El DIU i la píndola del dia després són mèto-
des abortius?
Tant biològicament com legalment, ni el DIU ni la 
píndola del dia després no són en cap cas mètodes 
abortius, sinó senzillament mètodes contraceptius 
per evitar l’embaràs, atès que actuen evitant la 
implantació de l’embrió. Fins que l’embrió no s’ha 
implantat a l’endometri de l’úter no es pot parlar 
d’avortament. Pel mateix motiu, l’eliminació natu-
ral d’embrions abans de la implantació, que com ja 
hem dit es produeix en un 70% de les fecundacions, 
tampoc és un avortament natural. Els embrions eli-
minats són expulsats durant la menstruació sense 
que la dona en tingui cap coneixement i sense com-
portar cap molèstia ni símptoma.



Respecte els quatre punts d’inflexió del desenvolupament, les cèl·lules mare 
embrionàries es formen després del primer punt d’inflexió, la formació del 
zigot, i abans del segon punt d’inflexió, la implantació de l’embrió a l’endo-
metri. Els embrions sobrants que es generen amb les tècniques de fecunda-
ció in vitro es troben també entre aquests dos punts d’inflexió i a més d’una 
setmana de la frontera biològica dels 14 dies (3r punt d’inflexió), durant la 
qual s’estableix la zona on es formarà el cap. Creus que utilitzar els embrions 
sobrants de la fecundació in vitro per a realitzar investigacions científiques 
en en camp de la medicina regenerativa hauria d’estar permès?

DEBAT

En aquest sentit, des del punt de vista biològic, es 
considera que fins els 14 dies de desenvolupament 
l’embrió és una entitat biològica que no assoleix la 
categoria d’ésser humà en potència, i fins i tot hi 
ha qui els anomena preembrions. Un cop superats 
els 14 primers dies els preembrions canvien d’es-
tatus i passen a ser embrions, acostant-se així a la 
condició d’éssers humans.

Quan s’observen per primer cop els òrgans 
constituents del sistema nerviós?
El sistema nerviós, que és l’encarregat d’inte-
grar la informació relativa als estímuls exteriors 
i interiors, d’elaborar les respostes adequades i de 
transmetre les ordres escaients a la resta d’aparells 
i sistemes del cos, es va desenvolupant progressi-
vament, primer formant una sèrie de cavitats ple-
nes de fluid i després gene-rant les primeres neuro-
nes, que s’aniran organitzant per formar els nervis, 
l’encèfal (el cervell, el cerebel i el bulb raquidi) i 
la medul·la espinal. Aquestes estructures es poden 
començar a observar amb claredat cap el dia 57 de 
desenvolupament, durant el pas d’embrió a fetus, 
però el seu desenvolupament i maduració no con-
clouen fins uns mesos després del naixement.

• El quart i darrer punt d’inflexió del desenvo-
lupament: els òrgans comencen a funcionar

La quarta i darrera de les fites que podria ser con-
siderada un punt d’inflexió del desenvolupament és 
la formació i/o adquisició de funcionalitat dels di-
versos òrgans. A l’inici del període fetal, cap als dos 
mesos de desenvolupament embrionari, l’embrió o, 
més pròpiament dit, el fetus, ja té més del 90% de les 
estructures del cos humà, unes 4.500 en néixer. En 
essència, el període embrionari es caracteritza per la 
diferenciació i la formació de les estructures necessà-
ries per a l’adult. En canvi, el període fetal es carac-
teritza pel creixement d’aquestes estructures, per la 
seva maduració i per l’inici de la seva funcionalitat. 
Excepte el cor, que comença a bategar cap el dia 25 
del desenvolupament, tots els altres òrgans comen-
cen a funcionar durant el període fetal, especialment 
durant les darreres setmanes de gestació. Uns dels 
darrers òrgans en ser operatius són els pulmons, que 
no fan la primera glopada d’aire fins el naixement.
En aquest sentit, des del punt de vista biològic, es 
considera que fins els 14 dies de desenvolupament 
l’embrió és una entitat biològica que no assoleix la 
categoria d’ésser humà en potència, i fins i tot hi ha 
qui els anomena preembrions. Un cop superats els 
14 primers dies els preembrions canvien d’estatus i 
passen a ser embrions, acostant-se així a la condició 
d’éssers humans.



Com intervé el genoma en el nostre desenvolupament?

Tot el procés de desenvolupament és finament controlat i regu-
lat pel nostre genoma, els gens del qual estableixen progressi-
vament els eixos corporals (anteroposterior, del cap a la cua; 
esquerra-dreta; i dorsoventral, de l’esquena a la panxa i el pit), 

indiquen on s’han de formar les extremitats i els di-
versos òrgans, i diuen a les cèl·lules quan s’han 

de dividir, on s’han d’agrupar i quan i en què 
s’han de convertir (diferenciar). I després del 

naixement controlen els canvis corporals 
de la infantesa, l’adolescència, la maduresa 
i, finalment, la senectut.

Estudiar el desenvolupament humà

L’embriologia i la biologia i genètica del desenvolupa-
ment són les dues disciplines científiques que estudi-
en els processos mitjançant els quals els organismes 
assoleixen la forma adulta. L’embriologia és una cièn-
cia bàsicament descriptiva, mentre que la biologia i 
genètica del desenvolupament és més experimental, 
més pràctica. Les dades que actualment es tenen so-
bre el desenvolupament humà provenen, per tant, de 
dues fonts diferents: l’observació i la descripció dels 
diversos estadis i processos de desenvolupament 
humà, bàsicament a partir d’embrions i fetus obtinguts 
d’avortaments naturals i terapèutics; i manipulant ex-
perimentalment embrions d’altres animals com rato-
lins, rates, granotes, peixos i pollets. L’experimentació 
amb aquests animals proporciona dades genètiques 
i biològiques molt importants sobre el desenvolupa-
ment humà, atès que els gens que hi actuen i els pro-
cessos que controlen són pràcticament els mateixos. 
Aquesta és potser una de les troballes més sorpre-
nents de la biologia i genètica del desenvolupament: 
els gens que controlen el desenvolupament són els 
mateixos en tots els mamífers, inclosos els humans, 
i pràcticament els mateixos en tots els vertebrats. A 
més a més, molts d’aquests gens també estan con-
servats en els invertebrats, com en mosques i cucs. 
És a dir, des d’un punt de vista estrictament biològic 
i genètic, els humans som iguals a la resta de mamí-
fers, i per tant també ho són les nostres cèl·lules i els 
nostres embrions.



1) Quins són els 4 punts d’inflexió del desenvolu-
pament embrionari humà?

2) Per què la major part dels embrions són elimi-
nats abans del segon punt d’inflexió?

3) Quan i com es produeix l’inici de la formació 
del sistema nerviós?

4) En què es diferencien fonamentalment el període 
embrionari i el període fetal?

5) Des d’un punt de vista biològic, en quin mo-
ment els embrions reben la condició d’éssers hu-
mans en potència? Per què?

6) Quins mètodes contraceptius actuen evitant la 
implantació? Per què no es consideren mètodes 
avortius des del punt de vista legal i biològic?

7) Qui controla tot el desenvolupament embrio-
nari i la resta de processos biològics de la vida 
del nounat?

8) Com és que els científics utilitzen animals com 
el ratolí, el pollastre o fins i tot les mosques del 
vinagre per estudiar el desenvolupament humà?

Estàs d’acord que es consideri avortament no-
més a partir de la implantació de l’embrió (6è 
dia) i no tot just després de la fecundació?
 

Qüestionari

Debat/redacció



ANNEXOS:

Maduració de l’oòcit, ovulació i formació del cos luti.



El desenvolupament embrionari pas a pas
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Mida: 0,1 - 0,2 mm
La fecundació comença quan un espermatozoide (només 
el seu cap) penetra a l’interior de l’oòcit i acaba amb la 
formació del zigot. Aquest procés dura unes 24 hores.
La formació del zigot esdevé quan el nucli de 
l’espermatozoide que ha penetrat, es fusiona amb el nucli 
de l’oòcit, obtenint una cèl·lula diploide, és a dir, amb dos 
cromosomes de cada tipus (23 + 23 = 46). 
El darrer cos polar és expulsat a través de la zona pel·lúcida.

Mida: 0,1 - 0,2 mm
El zigot comença a dividir-se. De cada cèl·lula que es 
divideix (blastòmer) en surten dues de noves. Com que el 
zigot encara no es pot nodrir, no creix, i les cèl·lules que 
apareixen per divisió són cada vegada més petites. Quan 
el zigot té 16 cèl·lules s’anomena mòrula. 
Mentre es divideix, el zigot abandona les trompes de 
Fal·lopi i arriba a la cavitat uterina.

Mida: 0,1 - 0,2 mm
La divisió cel·lular continua i a l’interior de la mòrula 
es forma una cavitat anomenada blastocel. L’aparició 
d’aquesta cavitat no implica un augment del volum de la 
mòrula. Les cèl·lules es compacten i s’aplanen per formar 
la cavitat. La nova estructura embrionària rep el nom de 
blàstula o blastocist. En aquests moments hi ha dos tipus 
de cèl·lules: les de la superfície (trofoblasts) i una massa 
de cèl·lules a l’interior (embrioblast).

Mida: 0,1 - 0,2 mm
Els trofoblasts secreten un enzim que erosiona la capa 
epitelial de l’úter i permet a l’embrió implantar-se (nidar).  
Els trofoblasts creixen cap a l’interior de les parets de 
l’úter, subjectant l’embrió. A més, produeixen l’hormona 
gonadotropina coriònica que estimula el cos luti (forma-
ció que ha quedat a l’ovari després de l’ovulació) perquè 
segueixi produint progesterona. La progesterona fa que 
l’úter generi un teixit ric en vasos sanguinis que permetrà 
la circulació entre la mare i l’embrió.



Mida: 0,1 - 0,2 mm
El teixit de l’úter ric en vasos sanguinis envolta tot el 
blastocist. Comença a formar-se la placenta. Les cèl·lules 
de l’interior de l’embrió es diferencien en dues parts: 
l’epiblast, en forma de disc, que esdevindrà l’embrió i la 
cavitat amniòtica; i l’hipoblast, que es convertirà en el sac 
vitel·lí (membrana embrionària que conté una massa de 
vitel que nodrirà l’embrió fins al moment que es crearà la 
circulació entre la mare i el fetus).
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Mida: 0,2 mm
El sac vitel·lí comença a produir cèl·lules sanguínies anucleades. 
S’inicia la gastrulació de l’embrió: el moviment i plegament de 
grups de cèl·lules que donarà lloc a capes o fulls de cèl·lules 
amb diferents destinacions. Cadascuna serà el punt de partença 
per a la formació d’una sèrie de teixits i òrgans concrets:
ECTODERM: La capa més externa, donarà lloc a la pell, el 
cabell, les lents dels ulls, el nas, la boca, l’anus, les dents i tot 
el sistema nerviós.
MESODERM: La capa intermitja, precursora dels músculs, 
ossos, teixit limfàtic, melsa, sang, cor, pulmons i els sistemes 
reproductor i excretor. 
ENDODERM: La capa interna, de la qual en sorgiran la llen-
gua,  les amígdales, la uretra, la bufeta i el tracte digestiu. 

A partir d’aquesta imatge mostrem 
només l’embrió, sense el sac vitel·lí.

Mida: 0,4 mm
Prosegueix la gastrulació amb la formació de l’ectoderm, 
la capa més externa. S’inicia la neurulació, l’aparició del 
tub neural: l’ectoderm s’engrossa formant la placa neu-
ral. Les vores d’aquesta placa s’aixequen i formen una 
àrea còncava anomenada solc neural. Aquest solc acaba 
per tancar-se sobre si mateix donant lloc al tub neural, 
que és el precursor del sistema nerviós de l’embrió i és 
un dels primers òrgans que es desenvolupen (veure la 
figura a l’annex).

Mida: 1 - 1,5 mm
L’embrió té ara la forma d’una pera, on la regió més 
ampla correspon al cap i la més estreta, a la cua.
Es forma la cresta neural: un grup de cèl·lules de la part 
superior del tub neural se separen durant la neurulació 
i emigren per donar diferents tipus de cèl·lules, com 
ara neurones del sistema nerviós perifèric, cèl·lules de 
neuròglia. cèl·lules pigmentades de l’epidermis, cèl·lules 
productores d’epinefrina de la glàndula adrenal i diver-
ses cèl·lules dels teixits ossi i conjuntiu del cap. Sembla 
que el destí de les cèl·lules depèn de l’indret a on migrin.



Mida: 1,5 - 2,5 mm
Apareixen els primers parells de somites, fets de 
teixit mesodèrmic, als costats del tub neural. Es tracta 
d’estructures repetitives que apareixen en sentit longitu-
dinal i que donaran lloc a la columna vertebral, la paret 
del cos i de les extremitats.
Comença a formar-se el cor primigeni de l’embrió. Ini-
cialment consisteix en dos tubs.

Mida: 1,5 - 3 mm
Segueixen formant-se somites en sentit del cap a la cua.
Les cèl·lules que esdevindran els ulls apareixen com a 
engruiximents rodons a la part posterior del cap.
El plec neural continua tancant-se al llarg de l’embrió 
tot formant el tub neural. Els somites semblen una cre-
mallera que tanca el solc. 
Els dos tubs que donaran lloc al cor, ara es fusionen en 
un de sol. Aquest tub pren forma de S i així estableix 
l’asimetria del cor. A mesura que es forma la S, la con-
tracció de les cèl·lules musculars comença.

Mida: 2,5 - 3 mm
L’embrió té entre 13 i 20 parells de somites. Comença a 
créixer-li la cua i té un conducte que el connecta a la pla-
centa en desenvolupament.
El cor primitiu en forma de S comença a bategar i s’inicia 
la peristalsi, les contraccions musculars rítmiques que 
impulsen fluids al llarg del cos. Tanmateix, no es tracta de 
la circulació autèntica, atès que els vasos sanguinis encara 
no estan completament formats. 
El sistema nerviós central és el més desenvolupat. Si 
l’embrió ja té 20 somites, el cervell està totalment tancat.

Mida: 3 - 5 mm
Els arcs que formen la cara i el coll comencen a fer-se 
evidents per sota d’un cervell en creixement. Quan el tub 
neural queda completament tancat, els ulls i les orelles 
comencen a formar-se. El cervell i l’espina dorsal són els 
teixits més compactes de l’embrió.
El sistema sanguini continua desenvolupant-se. Les 
cèl·lules sanguínies surten de la superfície del sac vitel·lí, 
on s’han format, avancen al llarg del sistema nerviós i ar-
riben a les vellositats coriòniques on es troba la connexió 
amb el sistema sanguini de la mare. Apareixen les vàlvules 
i els septes del cor. 
Es formen les primers cèl·lules del fetge.
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Mida: 4 - 6 mm
La capa de l’epiteli digestiu comença a diferenciar-se en 
les futures localitzacions del fetge, l’estòmac i el pàn-
crees.

Mida: 5 - 7 mm
El cervell i el cap creixen ràpidament. Es forma l’esòfag. 
L’embrió ja compta amb un parell de sacs pulmonars. El 
cor comença a dividir-se en quatre parts. Apareix el con-
ducte de la uretra i comencen a formar-se els ronyons. 
Es comencen a desenvolupar les extremitats superiors i 
s’inicia la seva inervació.

Mida: 7 - 9 mm
El cervell ha crescut encara més i segueix sent més 
gran que el tronc. Es defineixen els futurs hemisferis 
cerebrals. Apareix l’estoma, la cavitat a l’ectoderm que 
esdevindrà la boca. Es comencen a dibuixar les orelles, a 
partir de l’arc mandibular. S’inicia la síntesi de pigment 
ocular i apareixen les fibres que formen la lent de l’ull. 
Dos petits foradets apareixen al disc nasal.
L’esòfag s’allarga. Els intestins s’allarguen. Les extremi-
tats inferiors comencen a inervar-se.

Mida: 9 - 11 mm
S’inicia la formació del romboencèfal, la part del cervell 
que és responsable de la regulació del cor, la respiració i els 
moviments musculars.
La futura mandíbula inferior és visible. La superior hi és 
present però no està ben demarcada. 
Es va formant el crani i la cara a partir de cèl·lules de la 
cresta neural.
El cor i el sistema circulatori segueixen desenvolupant-se. 
Comença a madurar el teixit glandular mamari. El me-
senteri queda ben definit: el teixit que fixa els intestins a la 
paret abdominal posterior i els aporta sang.
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Mida: 10 - 13 mm
Es desenvolupen els músculs de la mandíbula i de la 
cara. Es forma el bulb olfactori al cervell. Els primordis 
de les dents es comencen a formar. Apareix la hipòfisi o 
glàndula pituitària (glàndula que controlarà moltes altres 
glàndules hormonals). Es comencen a formar la tràquea, 
la laringe i els bronquis. El cor queda totalment dividit 
en quatre cambres: dos ventricles i dues aurícules. Es 
forma el diafragma, el múscul que separa el tòrax de 
l’abdomen. Les cèl·lules germinals arriben a la zona 
genital i segueixen instruccions genètiques per formar 
gònades masculines o bé femenines.

Mida: 11 - 14 mm
Els ulls són clarament visibles pel seu pigment. Comen-
cen a formar-se les parpelles. 
Els ronyons comencen a produir orina per primera vega-
da. Els braços ja han superat el període crític de desen-
volupament. Les mans encara no estan ben formades, 
però es distingeix clarament el canell i s’entreveuen 
solcs que donaran lloc als dits. 
S’inicia l’ossificació de l’esquelet.

Mida: 13 - 18 mm
És possible detectar les primeres ones cerebrals. Es for-
men els canals semicirulars a l’oïda interna, que perme-
tran el sentit de l’equilibri. 
Es formen les gònades. En una setmana es podrà saber el 
sexe de l’embrió.
Les extremitats inferiors queden ben posicionades i es 
comencen a formar els dits dels peus. La cua s’ha reduït 
fins a gairebé desaparèixer. Els músculs es fan més forts.

Mida: 15 - 20 mm
El cervell està connectat a alguns nervis i músculs i per-
met que l’embrió faci alguns moviments espontanis. Les 
obertures nasals i el nas estan ben desenvolupats. 
Els testicles o ovaris són distingibles. 
Les extremitats inferiors i superiors creixen.
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Mida: 17 - 22 mm
Els ulls estan ben desenvolupats però encara estan situ-
ats als laterals del cap. A mesura que continua el desen-
volupament del cap, migraran cap a la part frontal. Les 
orelles, que es troben en una part força baixa del cap, 
també migraran per situar-se més amunt. En els propers 
dies finalitzarà la formació de la llengua. 
El fetge provoca una prominència a l’abdomen. Els 
intestins, que s’havien format dins del cordó umbili-
cal perquè encara no hi cavien a dins del petit embrió, 
comencen a migrar cap al seu abdomen. Els dits 
s’allarguen i es defineixen millor.

Mida: 19 - 24 mm
La cara humana comença a definir-se. El llavi superior 
està totalment format. Les parpelles i les orelles segue-
ixen formant-se. El cervell pot moure músculs.
El cor finalitza el període crític de desenvolupament. 
Seguirà creixent, però no tan ràpidament. 
En els embrions femenins, el clítoris es comença a for-
mar. Si l’embrió és masculí, el penis sorgirà del mateix 
teixit. Les mans i els peus s’apropen, respectivament. 
Els principals centres d’ossificació apareixen als os-
sos llargs, on els cartílags són substituïts per os. Aquest 
procés sol començar a les extremitats superiors.

Mida: 23 - 26 mm
El cap és arrodonit. Les orelles estan ben desenvolu-
pades. Les parpelles comencen a unir-se, però encara 
queden mig tancades. Els receptors del gust comencen 
a formar-se a la superfície de la llengua. Els ossos del 
paladar es fusionen.
Els genitals externs encara no són fàcilment reconeixi-
bles. 
Una capa de cèl·lules aplanades substitueix la fina capa 
de l’ectoderm: són les precursores de la pell. 
Les extremitats estan ben definides. 

Mida: 31 - 42 mm
L’embrió és ara un fetus. Durant la resta de la gestació 
creixerà ràpidament fins a pesar entre 3 i 4 kg. 
L’estructura bàsica del cervell està completa i ara el cer-
vell es dedicarà a créixer. Es formen les cordes vocals a 
la laringe i el fetus pot emetre sons. Els músculs del sis-
tema digestiu es contrauen. El fetge comença a produir 
bilis i s’emmagatzema a la glàndula biliar. El pàncrees 
comença a produir insulina. El fetus desenvolupa els 
reflexos i la pell és molt sensible.
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12 setmanes
Longitud (sense comptar les cames): 61 mm
Pes: 8 - 14g
El coll està clarament desenvolupat. Les glàndules sali-
vars comencen a funcionar. Els pulmons inhalen i exhalen 
líquid amniòtic. La melsa funciona i junt amb el fetge 
destrueix les cèl·lules sanguínies velles i produeix anticos-
sos. Els òrgans sexuals són clarament visibles.

14 setmanes
Longitud: 80-90 mm
Pes: 25 - 30g
Els ulls se situen més frontalment i les orelles gairebé 
han arribat a la posició final. Les extremitats estan ben 
formades. Comencen a créixer les ungles.

16 setmanes
Longitud: 108-111 mm
Pes: 80 - 90g
El sistema circulatori funciona plenament. 
Es desenvolupen els dermatoglifs (petjades dactilars). Es 
comença a acumular el meconi als intestins.

18 setmanes
Longitud: 125-140 mm
Pes: 150g
Apareix un pèl provisional al cap, anomenat lanugen, que 
caurà dues setmanes després del naixament. Es formen les 
celles. Els fetus femenins tenen l’úter completament format 
i els seus ovaris contenen cèl·lules germinals primigènies.

20 setmanes
Longitud: 140-160 mm
Pes: 260g
En els fetus masculins, els testicles baixen de la pelvis a 
l’escrot. La medula òsia comença a produir cèl·lules san-
guínies (abans ho feien el fetge i la melsa). Els músculs i 
els ossos es fan més forts.

22 setmanes
Longitud:190 mm
Pes: 350g
Els ossos de l’oïda es fan més durs, fent possible sentir sons. 
El fetus reconeix els sons materns: la respiració, el batec del 
cor, la veu, etc. Els vasos sanguinis i els òrgans són visibles 
a través de la fina i translúcida capa de pell del fetus.

24 setmanes
Longitud: 210 mm
Pes: 540g
Els ulls del fetus comencen a respondre a la llum i les oïdes 
als sons. Els moviments reflexs milloren. Els pulmons 
comencen a preparar-se per a la vida fora de l’úter.

26 setmanes
Longitud:230 mm
Pes: 910g
Els pulmons ja són capaços de respirar aire. En el fetus 
masculí, els testicles han descendit totalment.

28 setmanes
Longitud (comptant les cames): 350 mm
Pes: 1.100g
Es formen les circumvolucions del cervell, les quals li 
proporcionen una major superfície. El cervell controla 
ara el batec del cor i la temperatura corporal.

30 setmanes
Longitud: 380 mm
Pes: 1.350g
La mida del cap augmenta a mesura que el cervell en con-
tinu creixement empeny el crani cap enfora.Aquest ràpid 
creixement incrementa alhora el nombre de connexions 
entre les neurones. L’iris de l’ull és colorejat i les pupiles 
responen a la llum. El pèl del cap creix més gruixut.

32 setmanes
Longitud: 420 mm
Pes: 1.800g
El color de l’iris sol ser blau inicialment. La formació del pig-
ment definitiu de l’ull requereix de l’exposició a la llum i sol 
produir-se  unes poques setmanes després del naixement. 
El fetus desenvolupa el seu propi sistema immunitari.

34 setmanes
Longitud: 440 mm
Pes: 2.300g
El sistema digestiu és encara molt immadur. De fet, no 
madurarà completament fins 3 o 4 anys després del naixe-
ment. El 15% del pes del nadó correspon a greix que li 
permet mantenir el cos calent, uns 0,3-0,5ºC per sobre de 
la temperatura materna. 

36 setmanes
Longitud: 460 mm
Pes: 2.750g
Els intestins acumulen una gran quantitat de meconi: quan 
el nadó neixi serà la seva primera defecació. L’esquelet 
segueix ossificant-se. Alguns ossos acabaran de fer-ho 
després del naixement.

38 setmanes
Longitud: 470 mm
Pes: 3.100g
El crani no és totalment sòlid, atès que les plaques que el 
formen no estan soldades i poden moure’s. El naixement 
pot deformar i allargar el cap del nadó, cosa que permet 
reduir el diàmetre del crani per facilitar el part sense mal-
metre el cervell del nounat. Després del naixement, el cap 
torna a arrodonir-se. Els ulls encara no tenen conductes 
lacrimals, de manera que encara no pot plorar pròpiament. 
Apareixeran poques setmanes després del naixement.

40 setmanes
Longitud: 480 mm
Pes: 3.400g
Es produeix el naixement. Els pulmons respiren aire 
per primera vegada. El nounat té 300 ossos. Alguns 
d’ells es fusionaran posteriorment. Per això els adults 
només en tenen 206. 



1) En quin moment es considera que l’embrió 
passa a ser un fetus?

2) Què són els somites i quan apareixen?

3) A partir de quin moment podem diferenciar 
per la seva morfologia una embrió humà d’un de 
qualsevol altra espècie de vertebrat?

4) Quin és el primer sistema que es forma?

5) Quines són les tres capes de cèl·lules embrio-
nàries diferenciades inicialment i a quins teixits i 
òrgans donaran lloc?

6) Quan es formen els òrgans sexuals?

7) Què és el meconi?

8) Com es diu el pèl que recobreix inicialment el 
cos del fetus?

9) Quins teixits/òrgans/sistemes no estan encara 
ben desenvolupats en el moment del naixement i 
segueixen madurant després?

10) Per què es formen circumvolucions del cer-
vell? 

11) En quin moment l’embrió deixa de tenir 
cua?

Qüestionari Activitat complementària

Visualitza un dels mi-
llors documentals sobre 
la gestació que mai s’han 
produït: el documental 
de National Geographic: 
“En el vientre materno”. 
El pots veure gratuïta-
ment a través dels enlla-
ços que trobaràs al web 
d’aquesta unitat didàctica: www.portaleure-
ka.com. Contesta les preguntes següents:

1) Com es pensa que els espermatozoides 
troben el camí cap a l’oòcit?

2) Quines característiques del nadó queden ja 
determinades en el moment de la fecundació?

3) Quina és la funció del sac vitel·lí?

4) Quina és la funció de la placenta?

5) Què és una ecografia? Com funciona? Per 
a què serveix?

6) Quin es pensa que és l’origen del reflex 
de prensió?

7) Quins són els reflexos essencials per a la 
supervivència del nadó després del naixe-
ment que es desenvolupen a l’úter?

8) Quins senyals hormonals es produeixen 
just abans del naixement?



ANNEXOS:

A continuació trobareu una sèrie 
d’esquemes explicatius per facilitar 
la comprensió de les diverses fases 
del desenvolupament embrionari.





Esquema de la circulació sanguínia entre la placenta i l’embrió






