
Cas 4 
Primerament cal destacar que la majoria de caràcters no van determinats per un gen concret,               
sinó que estan influïts per més d'un. 
D'altra banda cal recordar que les nostres característiques no venen descrites únicament per             
un gen, sinó que el factor ambiental i sobretot ara, on ja tenim un control parcial d'aquest                 
factor, el social poden influir sobre els nostres trets característics. Exemples d'aquestes            
situacions podrien ser situacions traumants que podrien portar a tenir unes característiques            
fiscopsicològiques que no es presentaven inicialment en l'individu; clarament el genoma no            
canviarà però sí que ho farà el mode en què el fenotip s'expressa. 
 
Centrant-nos en el tema: "hi ha un gen pel tabaquisme?" pot haver-hi un genoma que tingui                
més predisposició a adquirir dependències a algunes substàncies, en tal cas, en la meva opinió               
aquesta característica general no es derivaria d'un sol gen sinó que seria un conjunt d'aquests               
que portarien a l'individu a tenir un seguit de caràcters que el portarien a ser dependent. 
 
A més, en els últims anys s'ha descobert una substància química, el PTC, que per alguns                
organismes passa desapercebut i d'altres diuen que té un gust molt amarg. La diferència en la                
percepció d'aquesta substància té un origen genòmic. 
Per tant, podria ser que aquesta diferència de percepció de gust no només afectés aquesta               
substància i a d'altres similars, sinó que tingués una similitud general. En tal cas, podria ser                
que algunes persones notessin el gust del tabac més significativament, i per tant, com aquest               
gust no és agradable els individus que presentessin aquest fenotip sentirien un rebuig més              
gran i tindrien menys possibilitats d'esdevenir dependents. 
I no només això, en aquest recent estudi també s'ha demostrat que hi ha diferents graduacions                
en la percepció del sabor, per tant, també podríem estar parlant d'un fenotip gradual i no                
dominant. La recerca també ha portat a concloure que segons l'ètnia aquests fenotips variaven              
significativament: mentre que a Europa i estats units els fenotips més comuns són             
assaborir-ho o no; a pobles indígenes de l'Àfrica els fenotips són molt més variats i trobem                
fenotips amb diversos graus de capacitat. 
 
Per concloure cal destacar que en recents investigacions s'ha descobert que d'altres espècies,             
com són els ximpanzés també presenten diferenciació en la percepció de PTC. El més              
probable és que la percepció d'aquest sabor hagi estat beneficiós per prevenir l'organisme             
d'ingerir plantes tòxiques, però el fet de no notar-ho també ha hagut de suposar un avantatge,                
si no aquest hauria desaparegut com a fruit de l'evolució. 
Aquesta és una incògnita que encara es desconeix el motiu, però està clar que ha de ser útil en                   
un altre terreny, potser per reconèixer altres sabors dels quals encara no ens hem adonat. 
 
Per tant, si aquest gen és present en alguns primats, pot ser que també fos present en els                  
nostres avantpassats? Gràcies a diversos estudis genètics sabem que els neandertals           
compartien alguns gens amb l'espècie humana actual, aquests però tenen algunes diferències            
que demostren la pressió selectiva a la qual van estar sotmeses aquestes dues espècies: com               



per exemple, ambdues espècies presenten mutacions semblants (cap però la mutació exacta)            
en la MC1R o gen productor de melanina que feia que els individus tinguessin un efecte                
deficient i que fossin pel rojos. 
A més, com aquest van viure en un espai i un temps comú també sabem que van socialitzar                  
entre ells, ja que els humans presentem gens procedents de neandertals relacionats amb la              
resposta immune, ja que aquest ajudaven a combatre agents infecciosos que a causa de la               
seva recent aparició els nostres avantpassats no estaven acostumats. 
Per tant, gràcies a aquest descobriment sabem que els nostres avantpassats i els neandertals              
van encreuar-se, els seus descendents, però no devien ser fèrtils, ja que sinó actualment              
trobaríem dues espècies a la Terra: humans i híbrids. 
 
 


