
Presentació
Els ulls, els òrgans pels quals veiem, poden ser de moltes maneres diferents. N’hi 
ha de grans, de petits, d’allargats, de rodons i de diferents colors. En aquest últim 
aspecte esmentat m’he centrat jo en aquest treball, per esbrinar-ne les causes i l’he-
rència. La melanina responsable del pigment de l’ull presenta diferents nivells en 
funció del color i també a causa de l’evolució segons la zona. D’altra banda, també 
aprofundeixo en els termes de la genètica tot presentant els tipus que hi ha i els 
termes més importants. Després d’haver aplicat els continguts en el caràcter dels 
ulls he obtingut la resposta a la pregunta formulada al principi del treball i, per tant, 
he aconseguit el meu inicial i principal objectiu. A més a més, m’he interessant en 
curiositats i fenòmens estranys sobre els diferents colors. 

Metodologia
He volgut organitzar el meu treball en dues parts diferenciades i relacionades entre 
si. En primer lloc he fet una recerca sobre el tema mitjançant Internet i algun llibre 
i després he decidit centrar-me a demostrar tot el que havia trobat mitjançant eines 
químiques, artístiques i biològiques. He volgut organitzar la part pràctica en sis 
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Per què no tinc els ulls blaus?



parts diferenciades: d’una banda he volgut aplicar els coneixements adquirits per 
representar el genograma de la meva família i demostrar que la recerca ha sigut 
vàlida; d’altra banda he volgut explicar el tema juntament amb un dossier de treball; 
a més a més, vaig decidir fer una enquesta per veure si hi ha falsos mites sobre el 
tema; també he recreat les dispersions que tenen lloc als ulls i les capes que tenen 
pigmentades en la majoria dels casos, i, finalment, a la portada del treball es pot 
observar de forma visual el percentatge d’ulls de cada color.

Cos del treball
L’ull, objecte de visió, està format per la còrnia, l’iris, el cristal·lí, la pupil·la i la reti-
na. D’entre tots ells he centrat el meu treball en l’iris que està format per tres parts: 
la capa anterior, l’estroma i l’epiteli dorsal. 
El primer d’aquests és el responsable del color dels ulls en el cas dels marrons, els 
verds i els negres; en els altres casos la capa no està pigmentada. El dorsal està 
compost per fibres de col·lagen que són diferents de l’habitual en els ulls blaus, 
verds, grisos i liles, en els quals aquesta diferència els causa una diferent dispersió 
de llum anomenada Rayleigh o Mie, segons el cas; en els altres és una capa unifor-



me de col·lagen, i en el cas del vermell és imperceptible. Finalment, l’estroma en tots 
els casos no afecta la pigmentació, ja que és una capa interior de melanina on gai-
rebé no hi arriba llum excepte en el cas dels ulls vermells i violetes, en els qual és 
transparent a causa de la falta de melanina i el raig arriba fins a la sang interior.
Els diferents colors de l’iris no són presents en tots els llocs del món ja que hi ha 
llocs on un color està més adaptat que un altre i, per tant, hi prolifera. Es considera 
que l’ull original és el marró si bé ha sofert mutacions atzaroses i preadaptatives, 
de les quals la que més ha proliferat ha sigut la del color blau, apareguda per primer 
cop a les zones del mar Bàltic i l’est d’Europa. Aquesta va resultar una mutació fa-
vorable en climes boirosos o foscos, ja que s’adapta més que els marrons. Els altres 
ulls no es consideren tan adaptats ja que o bé són massa sensibles al sol o bé ho són 
massa poc. En conseqüència d’això, en zones africanes i tropicals són molt comuns 
els ulls marrons i foscos. Encara que alguns llocs l’adaptació no depèn del Sol, sinó 
que causa immunitat a malalties, entre d’altres aspectes.  
Com he explicat prèviament, en la majoria de casos el color de l’ull depèn de la 
melanina que el forma, una proteïna formada a base d’una determinada seqüència 
d’ADN, la qual seguint el dogma central de la biologia es duplica, es transcriu, es 
tradueix i finalment madura en la glicosilació. La melanina formada segons el color 
té un color o un altre segons la seqüència d’ADN.
En la transmissió de factors que determinen el color d’ull i el que això comporta, 
com el grau de melanina o el tipus de fibra de col·lagen, tenen una herència autosò-
mica ja que no són gens del cromosoma 23, tot i que de vegades es forma una muta-
ció en la mitosi o en la meiosi que trenca tot tipus de patró d’herència. 
El model actual d’herència, que engloba el 74 % dels casos, dóna la causa a dos gens 
situats en dos cromosomes: el 15 i el 19. El primer determina l’existència dels ulls 
blaus, en el qual l’al·lel és recessiu en aquest caràcter, és a dir que en el gen OCA2 hi 
ha 2 al·lels que poden ser o M (marró) o B (blau). En el cas que hi hagi homozigosi o 
heterozigosi de M, l’ull serà marró sense tenir en compte el gen del cromosoma 19; 
en cas contrari sí que s’haurà de tenir en compte. El gen del cromosoma 19, tot i no 
ser gaire important, determina si l’ull és blau (v) o verd (V), aquest últim és domi-
nant. Per tant si hi ha homozigosi de V o heterozigosi, l’ull serà verd. D’altra banda, 
com hem pogut veure, perquè l’ull sigui blau hi ha d’haver homozigosi en els dos 
gens, ja que és recessiu. 
Tot i explicar això la majoria dels casos, encara queda un 24% de combinacions 
sense explicació de causa i els científics no acaben de trobar la raó d’existència dels 
altres colors no explicats.
Els ulls poden tenir diferents particularitats, com l’heterocromia, o presència de més 
d’un color d’ull o del nervi, que són punts d’acumulació de mielina que, entre d’al-
tres causes, acostumen a ocórrer per la mala formació de la proteïna. 



En la segona part del treball m’he centrat a fer sis pràctiques diferenciades. 
En l’enquesta, després d’aconseguir una bona mostra de 200 persones, crec que he 
obtingut uns resultats bastant precisos. Les respostes a les preguntes, agregades a 
l’annex I, han sigut bastant generalitzades i incorrectes en la majoria dels casos. He 
observat que la gent no té gaires coneixements sobre la matèria per més que hagi 
cursat biologia, ja que avui dia sols s’estudia la part teòrica. La mitjana ha sigut 
d’uns 3 punts sobre 9, és a dir un 3,33 aproximadament, una nota bastant pèssima ja 
que sols dues preguntes del total han sigut encertades per la majoria. Això és degut 
a una universalització dels coneixements erronis, aspecte que intento rectificar amb 
l’exposició i l’explicació del meu treball.
Tal i com he dit prèviament en la part teòrica, l’iris està format per tres parts dife-
renciades, que poden tenir color propi o aconseguir-lo mitjançant les dispersions, 
tot donant a l’ull un color característic en cada un dels diferents casos. Seguida-
ment, i amb l’ajuda de papers de colors que simulen les diferents capes, he mostrat 
els diferents colors d’iris.
Quan la llum incideix a l’ull es reflecteix sense cap tipus de variabilitat en la majoria 
dels casos, però tal i com hem vist abans en alguns tipus d’iris hi ha fenòmens com 
la dispersió de Rayleigh i la de Mie al dorsal de l’iris.



La dispersió de Rayleigh, que es dóna quan les partícules receptores de la llum són 
molt petites en aquesta capa, s’inicia perquè quan els àtoms d’aquestes en estat fo-
namental capten la llum,i per tant l’energia, els electrons vibren durant poc temps, 
ja que tornen al seu estat estable tot dispersant la llum absorbida. La relació entre 
la llum incident i la llum emesa és que la dispersada és inversament proporcional a 
la longitud d’ona incident a la quarta. Aleshores, en el cas que incideixi la llum solar 
blanca, suma de totes, i en ser inversament proporcionals, la llum expulsada serà la 
de longitud d’ona més baixa; per tant, i observant l’espectre visible, ens adonem que 
el blau és el color indicat.
En canvi, la dispersió de Mie passa quan les partícules receptores de la llum són 
més grans que la mida de la longitud d’ona de la llum i es comporten com un mirall, 
aleshores segons la proximitat amb la longitud d’ona d’un color es dispersa més 
aquest, tot i que mantenint l’efecte mirall.
En els casos de les dispersions en aquesta capa, a més a més es reflecteix la llum 
totalment.
Per verificar el que he après en l’àmbit genètic he decidit fer un genograma orien-
tatiu de la meva família on es donen bastants dels casos possibles, i que ha resul-
tat indispensable per respondre la pregunta del meu treball. Tot i que cal tenir en 
compte que com que no hi ha tots els casos amb resposta genètica trobada, m’he 
limitat a fer l’arbre fenotípicament i a explicar els possibles genotips en 13 diferents 
casos, alguns dels que inclou la teoria i d’altres dels quals he fet hipòtesis.
Finalment, la meva portada ha consistit en fer un collage de fotografies d’ulls del 
meu entorn, el qual representa el percentatge d’ulls de cada color. 

Conclusió
En conclusió, i després d’una llarga recerca, l’objectiu del treball ha estat aconseguit 
i he entès per què no tinc els ulls blaus.
Un padrí amb ulls blaus i per tant homozigot recessivament encreuat amb una dona 
d’ulls marrons, però heterozigota segura pel gen principal a causa que té un fill 
d’ulls verds i sinó seria impossible, a causa d’això en l’altre gen també hi ha d’haver 
present un al·lel mínim verd que ha transmès al seu fill. En canvi, la filla ha heretat 
l’al·lel marró present en la seva mare i l’al·lel blau del seu pare, però que no es de-
senvolupa. En el gen secundari no se sap la causa de la dominància del marró no la 
faci reproduir. Per tant, la mare en l’al·lel principal serà Mb i en el secundari, bb o vb.
D’altra banda, emfatitzant que interpreto els ulls grisos com a blaus, el qui els té 
s’encreua amb una persona que té com a mínim un al·lel marró que transmetrà en 
tot moment. El descendent en el gen principal serà heterozigot i en el secundari o 
homozigot recessiu, a causa que hi ha d’haver un al·lel blau segur perquè un proge-



nitor és homozigot, o heterozigot. Aquest s’encreua amb una noia l’al·lel principal 
de la qual s’intueix que és homozigòtic en marró, perquè 8 de 8 germans tenen els 
ulls marrons, tot i això de l’altre gen no se’n té informació. El descendent d’aquests 
té els ulls marrons, per tant en l’al·lel principal tindrà un al·lel marró i un altre que 
tant pot ser marró com blau. Per tant, el pare en l’al·lel principal serà MM o Mb i en 
el secundari, bb, bV o VV.
Es poden aconseguir infinitat de solucions. Dels vuit possibles encreuaments sols dos 
aconsegueixen en un 25 % d’ulls blaus com a descendents; per tant, un 6 % de possibi-
litats tenint en compte totes les possibilitats que haurien de ser seleccionades. 
A causa d’això el meu cos produeix melanina per als ulls i els meus ulls són marrons.
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