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Per què els humans tenim tants colors diferents de pell?  

Simulació de l’acció de la selecció natural sobre el color de la pell 
humana 

 
Un dels gens relacionats amb la pigmentació de la pell humana és el conegut amb el nom de MC1R. Una 
de les seves variants codifica per a una proteïna relacionada amb la producció de eumelanina i és la més 
abundant en les poblacions humanes africanes actuals. 

 
El primat actual més emparentat amb 
nosaltres és el ximpanzé. Com podeu 
veure a la fotografia, tenen el cos cobert 
de pèl i la seva pell és blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
Ximpanzé. Font: 
https://c1.staticflickr.com/6/5747/2322638262
4_4d28e0b881_b.jpg 
 

Quan els avantpassats dels humans actuals tenien el cos cobert de pèl, el tenir la pell clara o fosca no 
era una característica important. Tanmateix, quan aquells avantpassats van abandonar el bosc i van 
passar a viure a la sabana, el tenir una pell sense pèl i amb més glàndules sudorípares,  era un avantatge 
en el nou ambient amb més sol i calor.  
 
Imaginem una població d’antics homínids amb pells de colors més clars o més foscos (uns individus 
serien de pell més clara i d’altres la tindrien més fosca). Actualment sabem: 
 

a) que nivells baixos en la sang de les dones embarassades de un tipus de vitamina B (l’àcid fòlic) 
 estan relacionats amb una major taxa de malformacions fetals 

b) que l’àcid fòlic és també necessari per a la correcta producció d’espermatozoides en el mascle 
c) que les radiacions UV destrueixen l’àcid fòlic circulant en sang 

 
Per tant, tenir una pell fosca podria ser un avantatge i determinar un major èxit reproductiu dels 
individus que presentessin aquesta característica. 
 

• Expliqueu per què tenir la pell fosca pot suposar un èxit reproductor més gran. 
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Us proposem ara fer una simulació que representi el que podria haver passat en aquelles primeres 
poblacions d’homínids.  
 
Procediment: 

1. Simularem els homínids amb llavors. Necessitem dos tipus diferents de llavors (però és 
important que tinguin exactament la mateixa mida). Podem fer servir, per exemple, cigrons 
pintats o dues varietats de mongetes seques (de colors diferents). 

2. Partirem d’una  petita població de 20 “homínids”. Suposarem que 15 són de pell clara (cigrons 
sense pintar) i 5 són de pell fosca. Poseu els 20 cigrons en una placa de petri (o un altre 
recipient) 

3. Suposarem que ¼ de la població mort per diferents causes (malalties, accidents, depredació...) 
4. Eliminem, doncs,  ¼ de la població. En aquest cas, hem d’eliminar 5 individus de la població a 

l’atzar (agafeu 5 cigrons a l’atzar, sense mirar). 
5. Suposarem que els individus de pell clara tenen menor èxit reproductiu que els de pell fosca. 

Així, cada individu de pell clara que hagi sobreviscut tindrà, per exemple,  un únic descendent i 
cada individu de pell fosca supervivent tondrà dos fills. 

6. Repetiu el procés unes tres o quatre generacions i aneu omplint la taula següent: 
 

 Homínids amb el gen MC1R 
(produeixen eumelanina, pell fosca) 
(cigrons pintats) 

Homínids sense aquest gen (no 
produeixen eumelanina, pell clara) 
(cigrons sense pintar) 

Població 1 5 15 

Individus que moren per 
diferents causes (triats a l’atzar) 

a b 

supervivents c d 

nº descendents 2c d 

Població 2 c+2c 2d 

Individus que moren per 
diferents causes (triats a l’atzar) 

  

supervivents   

nº descendents   

Població 3   

Individus que moren per 
diferents causes (triats a l’atzar) 

  

supervivents   
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nº descendents   

Població 4   

Individus que moren per 
diferents causes (triats a l’atzar) 

  

supervivents   

nº descendents   

Població 5   

 

Reflexionem sobre el que fem: 
• Per què és important que fem servir dos tipus de llavors però de la mateixa mida? 
• Per què quan eliminem ¼ dels individus de cada població ho fem separant-los a l’atzar? 
• Per que els individus amb el gen MC1R tenen més èxit reproductiu que els que no el 

tenen? 
 

• Què ha passat després de unes poques generacions? 
• En base a aquesta simulació, quina coloració de la pell creieu que seria probable que tinguessin 

els homínids sense pèl que vivien fa millers d’anys en la sabana africana? 
 
Torneu ara  a fer la mateixa simulació, però, suposeu que la vostra població inicial ja no està a l’Àfrica 
sinó que ja ha arribat a Europa. Recordeu ara el que heu après sobre els efectes de la radiació UV en la 
síntesi de la vitamina D i el paper de la melanina. 

• Quins individus penseu que tindrien ara més èxit reproductiu? Per què? 
• Què ha passat després de unes poques generacions? 
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