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PTC i el tabaquisme 
PTC, també anomenada feniltiocarbamida, és un compost químic que pot tenir un gust molt              
amarg. Algunes persones tenen la capacitat de assaborir-lo i altres no. Aquest fenomen ve              
donat per un gen, TAS2R38, que codifica per un receptor del gust a les papil·les gustatives.                
Segons la morfologia del receptor, aquest pot tenir més o menys afinitat amb el compost               
PTC. 
 
L’herència d’aquest gen és autosòmica dominant, fent que una gran part de la població              
tingui la capacitat de provar el sabor amarg que proporciona PTC. Les formes de presentar               
aquest caràcter són tastant o no tastant el sabor amarg, encara que hi ha individus que són                 
capaços de tastar-lo però amb menys intensitat.  
 
Es pensa que la capacitat de tastar o no aquest compost ve donada per la capacitat de                 
tastar altres compostos amb sabor amarg trobats a la natura, en molts casos toxines. Això               
fa pensar que és un tipus d’adaptació al medi per a que els animals es puguin protegir de                  
substàncies que poden ser dolentes per l’organisme. Certes plantes fabriquen substàncies           
amb sabor amarg per evitar ser devorades, com a mecanisme de protecció.  
 
No obstant, hi ha factors que poden alterar aquest sabor com els aliments ingerits              
prèviament, la sequedat de la boca, o fins i tot, la variabilitat de la sensibilitat als                
organismes.  
 
Hi ha certs estudis que han pogut codificar el genoma d’un neandertal on troben la               
presència d’un gen que fa que l’individu pugui assaborir substàncies amargues. Aquests            
investigadors creuen que l’habilitat de sentir sabors amargs prové d’un ancestre del            
neandertal i de l’home modern. 
 
El mateix article que parla sobre el PTC mostra que els individus que no són capaços de                 
percebre el sabor amarg tenen menys predisposició al tabaquisme, ja que el sabor que té el                
tabac és amarg i els sembla molt fort.  
 
Amb això podem pensar que d’alguna manera els gens poden determinar l’addicció d’una             
persona a fumar tabac. No obstant, fumar o no tabac depèn de l’ambient d’una persona, no                
són els gens el que determinen l’addicció. Però de certa manera això ens fa pensar que els                 
gens, de certa manera, poden determinar si una persona és més o menys probable que               
s’enganxi a fumar, ja que, si els receptors del sabor amarg tenen menys afinitat amb la                
substància la persona no tindrà la sensació d’un gust amarg a la seva boca.  


