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PTC 
 
Després de veure el vídeo i llegir l’article sobre aquest factor anomenat PTC (de gust amarg), puc                 
reafirmar que és sorprenent com l’estudi de petits detalls com el poder assaborir substàncies com               
aquesta ens porten a arribar a conclusions sobre l’evolució de les espècies i les causes de la selecció                  
natural en ella. 
 
Per començar doncs, cal explicar que el fet de poder sentir el gust PTC o no ve determinat pel gen                    
TASR38. Segons la presència o no d’aquest gen hi haurà la proteïna T2R en les papil·les gustatives i                  
podrem assaborir el gust amarg de la PTC.  
 
Segons demostren alguns estudis, aquest gen segueix una herència mendeliana dominant. Tot i això,              
s’ha vist en diferents ocasions com les persones senten el gust amarg de manera més o menys intensa. 
 
Aquest exemple d’herència mendeliana, no és més que un altre punt per corroborar la teoria de la                 
selecció natural. Existeixen plantes amb substàncies verinoses de gust amarg. És evident, que la              
presència del gen TASR38 en aquest cas afavoreix els individus a l’hora de no menjar-se les plantes.  
 
Els humans no som l’única espècie amb aquesta capacitat de percebre el gust amarg. S’ha vist, a                 
través de la seqüenciació del DNA d’un Neandertal, la presència d’aquest gen en estat heterozigòtic.               
Per tant no som tan diferents als nostres antecessors.  
 
Gràcies a aquest factor de la PTC s’obre un debat sobre el tabaquisme. És el tabaquisme heretable?                 
Aquesta pregunta no la sabria contestar però després de parar atenció a la Lecture de A. Tishkoff i                  
Michael C.Campbell i veure com parlen dels gustos i sentits en general, es pot arribar a la conclusió                  
que persones amb dominància per la PTC podrien evitar l’addicció a fumar atès que el gust amarg del                  
cigarret el senten més que persones amb al·lels recessius per aquest gen. Tot i això, opino que aquesta                  
no és una teoria a la qual ens poguem aferrar ja que són molts els factors pels quals les persones tenim                     
diferents gustos ja sigui en aliments, en colors, en música…; l’ambient està altament involucrat en tot                
el que fem. 


