
Annie Mira Grau en Genètica 2019-2020

PTC 
Història 

	 Al 1931, un químic anomenat Arthur Fox abocava una mica de PTC en pols en una 
ampolla. Quan una part de la pólvora va esclatar accidentalment a l’aire, un company que hi havia 
a prop es va queixar que la pols tenia un gust amarg. Fox no va tastar res. Hi havia persones que 
no varen tastar res. Alguns ho van trobar intensament amarg, i d’altres, encara, pensaven que 
només tenia un gust amarg.


El gen PTC 
	 La capacitat de tastar PTC (o no) és 
transmesa per un sol gen que codifica un receptor 
gustatiu de la llengua. El gen PTC, TAS2R38, es va 
descobrir el 2003.


	 Hi ha dues formes comunes (o al·lels) del gen 
PTC, i almenys cinc formes rares. Una de les formes 
més habituals és un al·lel degustador, i l’altra un al·lel 
que no té gust. Cada al·lel codifica una proteïna del 
receptor del gust amarg amb una forma lleugerament 
diferent. La forma de la proteïna del receptor 
determina la força que es pot unir a la PTC. Com que 
totes les persones tenen dues còpies de cada gen, 
les combinacions de variants de gen sabor amarg 
determinen si algú troba PTC intensament amarg, una 
mica amarg o sense gust en absolut.


	 La presència d’aquest gen implica la selecció natural perquè les plantes produeixen una 
varietat de compostos tòxics per protegir-se del consum. La capacitat de destriar els gustos 
amargs va evolucionar com un mecanisme per evitar que els humans primerencs mengin plantes 
verinoses. Els humans tenim uns 30 gens que codifiquen els receptors del gust amarg. Cada 
receptor pot interactuar amb diversos compostos, permetent a les persones degustar una gran 
varietat de substàncies amarges.



Genetics of Bitter 
Taste Perception 
	 Els haplotips es 
produeixen en diverses 
poblacions a un nivell elevat, 
cosa que suggereix que 
aquestes variants són molt 
antigues.


	 L'haplotip AVI no 
tastador es produeix a un nivell 
elevat en poblacions diverses, 
cosa que suggereix la funció 
important per a la qual està 
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seleccionada.


	 Com es pot veure al pedigrí, no hi ha una correlació 
del 100% entre el genotip i el fenotip. Com es pot observar, 
la filla (cercle verd inferior), presenta el genotip PAV/AAV, 
donant el fenotip d'amargor fort en canvi el fill (directament a 
l'esquerra del cercle verd), presenta un genotip PAV/PAV que 
en teoria hauria de produir un fenotip igual que el de la filla. 
Malgrat això, l'amargor que detecta el fill és inferior a 
l'amargor que detecta la filla.


	 Això ens indica que existeix una influència per part de 
l'ambient i per altres factors genètics.


Possibles beneficis  
	 Els estudis indiquen que els individus amb la variant del gen PTC amb "degustadors forts" 
eren menys propensos a ser fumadors. Això pot indicar que les persones que troben amarg PTC 
tenen més probabilitats que els no tastadors a trobar el gust de les cigarretes amarges i poden 
ser menys propenses a fumar.


Presència del gen en neandertals 
	 Quan els científics van seqüenciar l'ADN d'un neandertal d'El Sidrón, Espanya, es van 
seqüenciar pel gen TAS23R38, van trobar que aquest individu era heterozigot i, per tant, era 
capaç de percebre el gust amarg, encara que no tan fortament com un individu homozigot amb 
dues còpies del tast d'al·lel seria capaç. Tots dos haplotips encara són presents en les persones 
modernes, i com que la seqüenciació de neandertal era heterozigota, els dos al·lels (degustació i 
no degustació) eren probablement tots dos presents en l’avantpassat comú dels neandertals i 
dels humans moderns. Tot i que els ximpanzés també varien en la seva capacitat de tastar 
l'amargor, les seves habilitats estan controlades per diferents al·lels que els que es troben en 
humans, cosa que indica que els al·lels que no tasten evolucionen per separat en el llinatge de 
l'hominina.
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