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L’amargor i el PTC 
 
Al llarg de la història son numerosos els descobriments per serendipia, investigadors que de              
forma accidental, casual o fruit del destí troben allò que revolucionarà la seva cerca. Els               
raigs X, el principi d’Arquímedes, la penicil·lina o el descobriment d’Amèrica son alguns dels              
exemples més coneguts. També és el cas del químic Arthur Fox al 1931 qui treballava amb                
la substància PTC i casualment un company es trobava al lloc i moment idonis que li van                 
permetre detectar l’amargor del compost. Gràcies a aquest fet i a la curiositat dels científics,               
van descobrir l’existència d’un caràcter diferencial entre les persones: la detecció de            
l’amargor del PTC. 
 
No va ser fins al 2003 que es va descobrir un dels 30 gens responsables de codificar la                  
proteïna d’un receptor del gust amarg a la llengua que permet l’habilitat de detectar el PTC:                
el TAS2R38. Existeixen dos al.lels per a aquest gen, que donen lloc a proteïnes              
lleugerament diferents i tindrà impacte a l’hora d’unir-se al PTC, d’aquesta forma es             
podrà detectar la substància (al.lel dominant) o no (al.lel recessiu).  
 
Posseir dues còpies de l’al·lel que detecten el PTC proporciona a l’individu més percepció              
dels gustos amargs que l’estat heterozigot. Dues còpies de l’al·lel que no detecta el PTC               
porten a la incapacitat de tastar substàncies amargues. 
 
Detectar el sabor amarg és crucial per identificar substàncies que sovint son toxines. Per              
exemple, les plantes que produeixen toxines de defensa així com les ametlles amargues.             
Així doncs, tenir els al.lels per detectar el PTC suposaria una avantatge selectiva.             
Tanmateix, sabent que una alta proporció de la població és incapaç de detectar-lo,             
aproximadament un 25%, es creu que suposa algún altre benefici. En secuenciar el DNA              
d’un Neandertal de El Sidrón, España, es va trobar que era heterozigot per a aquest gen,                
cosa que porta a pensar que els dos al.lels ja eren presents en l’ancestre comú entre el                 
Neandertal i l’humà modern. 
 
S’ha estudiat la relació entre detectar PTC i el tabaquisme. Es creu que aquelles persones               
que no detecten la substància son més propenses a fumar, en canvi, aquelles que perceben               
el sabor amarg tenen menys probabilitats de fumar. Tot i que existeixi la correlació, no               
implica que es tracti de causalitat. És a dir, no tenir l’al.lel de detectar PTC no vol dir que es                    
desenvolupi dependència al tabac; ni viceversa, ser portador de l’al.lel en qüestió no             
exclourà de ser fumador directament. 
 
 
 


