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PTC The Genetics of Bitter Taste 

L’any 1931, el científic Arthur Fox va descobrir un producte químic anomenat 

PTC, el qual podia tenir un gust més o menys amarg fins arribar al punt de no 

notar cap gust depenent de la persona que el provés.  Anys més tard, genetistes 

van determinar que el fet de notar o no el gust de la feniltiocarbamida té un fort 

component hereditari. Tant és així que l’habilitat de fer-ho ve determinada per un 

al·lel dominant del gen TAS2R38, descobert l’any 2003. Cada al·lel codifica per 

un receptor de diferent forma (morfològicament parlant). Depenent de la forma, 

varia l’afinitat entre el receptor i PTC. El fet que tothom té dues còpies de cada 

gen, fa que puguin existir múltiples combinacions d’aquestes afinitats que 

comporten importants canvis alhora de notar el gust més o menys amarg de la 

PTC. 

L’habilitat de notar el gust de PTC s’assembla bastant al que passa naturalment, 

per exemple, en les plantes, que alliberen substàncies tòxiques per protegir-se 

de ser menjades, cosa que va permetre als primers humans a descartar i eliminar 

de la dieta aquelles plantes que, pel seu gust amarg, podien ser tòxiques.  

Tot i que pel que he dit podria semblar que poder notar el gust de la PTC 

representa una avantatge evolutiva, es creu que aquells que no poden notar el 

gust, si no s’han extingit, és perquè són capaços de tastar altres compostos 

amargs encara no identificats.    

Cal destacar que tot i que el gen PTC del que hem parlat anteriorment té una 

influència aproximadament del 85% alhora de notar o no el gust, hi ha altres 

factors com són tenir la boca seca o el fet d’haver menjat o begut abans de 

provar-lo que són determinants.  

També és important remarcar que estudis han indicat que les persones que 

noten un gust molt amarg del PTC, tendeixen a no fumar, ja que noten el gust 

del tabac amarg i desagradable. Paral·lelament, també s’ha descobert un al·lel 

que codifica per a còun receptor de nicotina que fa més dificultós deixar de fumar. 

Per tant, tot i que el fet de fumar té un component ambiental fonamental, també 

està recolzat per la predisposició genètica de l’individu en qüestió. 

Després de seqüenciar el material genètic d’un neandertal de El Sidrón, aquí a 

Espanya, es va poder descobrir que aquest ja posseïa el gen PTC, present fins 

a l’actualitat. En quant als ximpanzés, també tenen diferències intraespecífiques 

en l’habilitat de notar l’amargor, però aquestes estan controlades per al·lels 

diferents als que es troben en l’espècie humana. 

El que m’ha sorprès a mi personalment és que, per primera vegada, ser 

heterozigot representa un avantatge respecte l’homozigot dominant. En els 

casos anteriors, ser heterozigot representava tenir un fenotip idèntic a 

l’homozigot dominant però, en aquest cas, el fet de tenir un al·lel que els permet 

tastar PTC i un altre que no, els dona la possibilitat de poder notar tant els gustos 

corresponents a l’al·lel dominant com al recessiu. 

  


