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La genètica del gust amarg i tabaquisme 
En les papil·les gustatives de la llengua hi trobem cèl·lules amb receptors dels             

diferents gustos (dolç, salat, àcid, amarg i umami), cada cèl·lula de les papil·les             

gustatives té receptors per un gust específic. En les cèl·lules dels receptors al gust              

amarg presenten un gen per detectar PTC anomenat TAS2R38, que presenta dos            

al·lels diferents més comuns i 5 al·lels més estranys. Els dos al·lels més comuns              

codifiquen per proteïnes que fan de receptors del gust amarg, les dues presenten             

formes diferents, que determinarà la força amb la qual el receptor s’uneix al PTC.              

L’al·lel més comú permet trobar el gust amarg amb el PTC (A), l’altre al·lel no el                

permet trobar(a). Els humans al tenir dos al·lels per aquest gen, determinen si             

trobem un gust amarg fort (homozigot AA), si trobem gust amarg (heterozigot Aa) si              

no trobem gust amarg (homozigot aa). A part del gen TAS2R38, hi ha un total de 30                 

gens diferents que codifiquen receptors pel gust amarg capaços de unir-se a            

diferents substàncies que donaran lloc a diferents gustos amargs. Però no tot és             

degut als gens, que tenen un 85% d’importància, també hi influeixen altres factors,             

com tenir la boca seca o segons els aliments o begudes que hem ingerit amb               

anterioritat abans de provar el PTC, o també que amb el temps es pot detectar o no                 

el gust amarg, és a dir que algun dia es detecta gust amarg i d’altres no.  

 

En la meva opinió, el genotip que presenta una persona és el que determinarà en la                

majoria de casos si troba el gust amarg o no, ja que és un 85% de la influència en                   

detectar el gust amarg, tant en el PTC com en altres substàncies, ja que els al·lels al                 

codificar els receptors del gust amarg son capaços d’unir-se a les substàncies com             

el PTC i donar a lloc a una sinapsis amb neurones que generarà un impuls nerviós                

el qual arribarà al cervell i donarà lloc al gust amarg, també s’ha de tenir en compte                 

si es té la boca seca o s’ha consumit alguna substància, ja que pot afectar la unió                 

del PTC amb els receptors. Si una persona és capaç de trobar gust amarg un dia i                 

un altre no, jo crec que pot ser degut a l’expressió d’aquests gens, ja que un dia pot                  

expressar-se i donar lloc als receptors del gust amarg, com a conseqüència aquesta             

persona detectar gust amarg en PTC i en un altre moment no expressar-se i que la                



Aleix Clarà Molist                           1r Genètica  

cèl·lula no tingui receptors del gust amarg i aquesta persona no pugui detectar el              

gust amarg en PTC. 

 

Jo crec que hi ha una similitud amb el tabaquisme, és a dir que hi ha un component                  

genètic que influeixi en el tabaquisme. Potser una persona que tingui un genotip AA              

per el gen de PTC, és a dir detecti intensament el gust amarg o degustadors forts,                

no suportin tan el gust del tabac i siguin menys propensos a fumar que una persona                

no degustadora i això provoqui que sigui més propens a fumar i doni lloc a una                

addicció al tabac. Però crec que en el tabaquisme el factor ambiental té molta més               

influència i no depèn només dels gens.  

 

L’home de Neandertal si presentava aquest polimorfisme, la presència d’una o més            

variants d’al·lels per el gen de PTC, ja que s’han trobat dos al·lels diferents per               

aquest gen; per tant, podien ser degustadors o no degustadors. Es creu que les              

variants d’aquest gen van sorgir en els antecessors de l’home Neardental i de             

l’home modern. 

 


