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La genética del sabor amarg del PTC
Assaig basat en l’article “PTC The Genetics of Bitter taste”

La PTC (o feniltiocarbamida) és un agent químic conegut que es troba a diversos menjars i es fa
servir a laboratoris. El que té d’especial, però, es que no totes les persones poden sentir el seu sabor
amarg. Aquesta capacitat de sentir el seu gust s’ha descobert que ve donada per un gen (TAS2R38 o
gen PTC).

Aquest gen PTC té dos formes al·lèliques comunes, la que pots sentir el sabor i la que no. L’al·lel de
sentir el gust és dominant sobre el que no (tot i que tenir una sola copia redueix com de fort és aquest
gust respecte un homozigot dominant). Aquesta dominancia ens dóna tres genotips que es
corresponen amb tres fenotips: doble al·lel de sentir (gust molt fort), doble al·lel de no sentir (sense
gust) i heterozigot (sent el gust pero no molt).

Cal resaltar que hi ha altres factors que s’ha descobert que també participen a determinar si pots o no
sentir l’amargor de la PTC. Per això, no podem pensar en aquesta capacitat de sentir el PTC com un
fenotip directe i exclusiu del gen.

1- Quin dels genotips dona més avantatge evolutiva?

Primer es pensava que els dos genotips que permeten sentir el gust tenen avantatge sobre el que no,
ja que aquest gust està relacionat amb plantes que presenten toxines. En aquest cas, la presència
encara de la al·lel recessiu a l’espècie es podra donar a l’evolució dels humans en la que la selecció
natural ja no afecta a aquest caràcter (coneixement de les plantes tòxiques, cultius, memòria i
omnivorisme; per exemple). També hi ha teories que creuen que els homozigots recessius podien
sentir un altre compost químic, cosa que beneficiaria als heterozigots en cas de que aquest també fos
perillós (donantlis la capacitat de sentir ambdós gustos en certa mesura).

2- Com està relacionat amb el tabaquisme? Creus que hi ha un gen del tabaquisme?

S’ha trobat que la capacitat de sentir aquest gust amarg del PTC te influencia en aquesta malaltia.
Està relacionat amb que aquest gust es troba en el tabac. Tot i que crec que hi ha molts altres factors
que poden tenir el seu efecte, em sembla que està clar que aquest gen hi pot influir en gran mesura.
Per tant, no crec que hi hagi un gen del tabaquisme concret, sino molts factors que poden donar
diferents resultats (per tant, tot i que es podria considerar un dels gens del que afecta al tabaquisme,
no podem ignorar la resta de gens que deu haver-hi implicats i els importants factors socials). També
hem de tenir en compte que aquesta malaltia és una addicció, i per tant no tenir el gen del
tabaquisme dona igual si mai entres en contacte amb la droga en qüestió (vull dir que no tenen una
relació directa, pots no tenir tabaquisme sense tenir el gen)

3- Valoració personal

Trobo que un carácter tant “simple” i am uns fenotips tant “directes” pot aportar una molt bona
oportunitat d’estudi. El fet de que es troba en humans, hi ha presents diversos genotips avui en dia i
que coneixem tant bé les seves característiques és una gran ajuda per utilitzar aquest caràcter com
quasi un model per a altres semblants. A més, personalment, la vessant evolutiva de que ambdos
al·lels majoritaris segueixin presents em sembla molt interessant.


