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Interessats com estcm des de fa till cert temps en el probletna de les
respostcs anomales a les medications i, sobretot , en 1'estudi de les cau-
ses d ' aquests fenbutens , hem crept interessant de comencar a investigar
quina es la frequencia , entre la rostra poblacio, de determinades ano-
malies bioqufntiqties intintament relacionades arnb les idiosincras i es nie-
dicamentoses . Son ben conegudes, per exemple , les connexions existents
entre la hipersensibilitat it la succinilcolina i. la manta de colinesterasa
serica , o entre Ies reactions hemolftiques a un bon nombre de medica-
ments i el deficit en glticosa -6-fosfat deshidrogenasa . Iniciem actualment
tin estudi sobre la possible existencia entre nosaltres d'individus portadors
d'aquesta ultima anomalia , estudi d'una certa complexitat des del punt
de vista analitic . Ara ens volem referir a una investigacio molt mes sen-
zilla: la deterininacio , en tin grup nombros de poblacio , de la sensibilitat
it diferents suhstancies amargants , caracteristica que determinats autors
ham relacionat amb certs aspectes de la patologia tiroidiana i amb les
medications eniprades en Ia hiperfuncio d'aquesta glandula endocrine.

1-101 1 1 concix fit temps que determinades persones no noten el gust
amarg dunes substancics quimiques d'estructura relativament sem-
blant (fig. i). Tots aquests productes contenen en Ilur molecula com a
minim tin grup S=C-N, i inoltes d'elles exerceixen una accio, frena.
dory sobre lit sfntesi de 1'hormona del tiroide . Aixi hi queden incloses
substancies eniprades terapeuticament , coin son el tiouracil i la tiourea,
be que el prototipus del grup sigui la feniltiourea o feniltiocarbamida
(PTC), que es el products correntment utilitzat per tal de determinar
la presencie o absentia d'aquesta sensibilitat . Aquesta uceguesan per deter-
minats sabors auiargs cs uua caracteristica determinada geneticament, i la
seva fregiiencia varia dun grup de poblacio a tin altre, tal coin ha estat
posat en relleu a partir dcls treballs de Fox 37 . Entre les races blanques
els individus no sensibles es troben en una proporcio molt constant, de
l'ordre del 3o per ioo, mentre que en les races de color la proporcio d'indi-
vidus no sensibles es considerablement mes baixa i oscilla entre el 8 i
el 20 per i oo.
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Estructura quimica de la fcniltiocarbamida (PTC)

i suhstancies scmblants

MATERIAL I M'TODES

Els nostres estudis han estat portats a ternie en un gTUp de 388 nrdi-

vidus (personal de la Catedra de Farmacologia de la Facultat de Medi-

cina de Barcelona, estudiants dc l'assignatura o donadors de sang). En

tots els casos, a mes de la determinacio de la sensibilitat a I'amarg, ha

estat determinat tambe el grup sanguini i s'ha anotat el sexe, l'edat i la

procedencia de 1'interessat.

La determinacio de la sensibilitat a la PTC ha estat efectuada seguint

exactalnent la tecnica de HARRIS i KALMUS 5. Horn coulentsa preparant

una solucio mare al 0,13 per ioo de PTC en aigua de 1'aixeta bullint.

A partir d'aquesta solucio horn en prepara d'altres successivanrent, di-

luides a la meitat fins a arribar a la solucio 14 que contc 0,15 mg de P"lC

per litre. A cada individu sotines a la prova horn Ii fa tastar solutions

cada vegada mes concentrades, conrenSant, naturalment, anrb la mcs di-

lu-ida, fins que din que nota el gust amarg. Horn procedeix aleshores a

la comprovacio del llindar, preparant dos o tres vasets de la solucio que

l'interessat ha dit que trobava aniarga i dos o tres que contenen aigua

torrent. Aleshores cal que 1'individu discriurini quills son cis tins i quins

sou els altres: si el resultat cs encertat, horn accepta que aquella es la
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maxima diluci6 percebuda; si, en canvi, hi ha algun error, cal repetir la

prova amb la soluci6 iintnediatament seguent mes concentrada.

En uns quants dell mateixos individus ha estat determinada la sen-

sibilitat al gust aniarg de la quinina. El metode emprat ha estat en un

tot similar. La soluci6 mes concentrada (soluci6 i) contenia 500 mg de

sulfat de quinina per litre d'aigua, i la mes dildida, aproximadament,

o,o6 mg per litre (soluci6 14).

RESULTATS

Els resultats obtinguts per nosaltres han estat expressats graficament

a la figura 2. Horn hi pot apreciar la clara distribuci6 bimodal que posy
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Flc. 2. - Disiribuci6 de fregiiOncies de la
scnsibilitat al gust do la PTC

en relleu, coin era d'csperar, 1'existencia de dos tipus diferents d'indivi-
dus: els sensibles al gust de in PTC (tasters de la literatura anglo-saxona)

i els no sensibles a la PTC ( non tasters). Si acceptem coin a sensibles
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aquells qui son capacos de discriminar el gust de les solucions flies dilui-
des (de la solucio numero 5 a la numero 14), es a dir, en el nostre cas
un total de 274 indivicius, i com a no sensibles els altres, veurem clue ]a
proporcio do sensible, es del 7o,5 per 100.

Rffi

tic. ;l. Scnsibilitat a la I' VC scrims cl scxc

Sobre el mateix gr up de poblacio hem fet un calcul de la distribucio

del caractcr sensible segons el sexe (Fig. 'i). Els resultats son sensiblenlent

diferents: mentre la proporcio de sensibles es del 68 per ioo entre els

homes, s'elcva fins al 85 per ioo entre les dones. Aquesta difercncia

resulta signilicativa (1'-<o.oi) des del punt de vista estadistic; ara : cal

consigner que el nonlbrc de doncs dies el nostre gulp es relativainent

petit (nomes 6o enlre ),88), i aixo fa que cal-iii cousiderar alub una ccrta

reserva aquestes diferencies.

Quan dividim tote la poblacio estudiada en dos grups, scgons l'cdat

-cs a dir, els compresos enure 1q i 21) ant's per un canlo, i els de 30

a 5o ant's per 1'altrc (Fig. 4)-, trobem una distribuci6 bimodal similar

en tots dos grups, be que en cl grup do flies cdat cls maxims sou des-
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placats cap a l'esquerra. Aquest fet, ja observat per altres autors, pot
csser atribuit a una perdua progressiva de sensibilitat de les papilles
linguals.

Hem efectuat tambe 1'estudi de les eventuals relacions existents en-
tre la diferent sensibilitat a la PTC d'una banda, i la fregiicncia de
grups o factors sanguinis (ABO i Rh) per I'altra, sense haver pogut esta-
blir 1'existencia de cap correlacio valida entre els dos parametres.
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Fl(;. A. Scnsibilitat a la PTC segons l'edat

Tampoc no hi ha hagut diferencies significatives entre els resultats
obtinguts en prendre en consideracio el hoc de procedencia dels indivi-
dus examinats.

L'estudi comparatiu de la sensibilitat a la PTC i a la quinina ha
estat efectuat en 32 individus . Els resultats son consignats a la figura 5:
hi ha una absoluta manca de correlacio entre la sensibilitat a Puna o a
l'altra substancia amargant . Certament , hi ha tambe diferencies indivi-
duals en e1 grau de sensibilitat al sabor de la quinina , pero en aquest
cas la corba de distribucio es unimodal ; es a dir, la uceguesa>> a l'amarg
de la PTC no pressuposa una major o menor sensibilitat a la quinina.
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Els resultats que acabem d'e^posar demostren, en pruner lloc, que

la distribucio o fregiicncia de la maraca de sensibilitat al guse amarg de

la PTC entre la poblacio barcelonina cs perfectament comparable a la

d'altres grips de ra^^a Blanca estudiats per diferents autors: al voltant

d'un 3o per ioo d'individus son insensibles a aquest tipus de gust amarg ^'.

D'altra Banda, els estudis Pets per grups segons 1'edat, la procedencia i el

grup sanguini ens demostren que cap d'aquestes circumstancies no est;i

relacionada especialment amb la sensibilitat a 1'amarg de la P"I^C. Seui

bla, en canvi, al primer cop dull, que la fregii^ncia d'insensibles sigui

mcs gran entrc les Bones que no pas entrc cls homes, fet que, de tota

manes, caldrii conCirmar en grups mcs nombrosos, atesa la desproporcio

que, en el nostre cas, hi havia entre cls individus d'ambdos sexes. Pinal-

ment, cal consignar que cls nostres resultats confirmen els treballs d'altres

autors -i especialment els de FISCIILR i GRirr•i^ '- quanta la maraca

de correlacio entre la sensibilitat al gust amarg de la P^I'G i al de la

quinina. En efecte; hem trobat individus insensibles al do la primes i

seusibles al de 1'ultima, i viceversa, Cosa que con(irma 1'afirmacio dels es-

mentats autors cu el sentit que la sensibilitat gustativa cs en general un
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fenomen que pot csser definit per dues variables: la sensibilitat a la
quinina i la sensibilitat a la PTC.

A la vista d'aquests resultats que estableixen per primera vegada alto
que po(lriem anomenar lc.s caracteristiqucs basiques de variabilitat de la
poblacio barcclonina eu aquest respecte, creienr que podrem procedir a
investigar si, tal corn ha estat assenyalat per alguns autors, In ha una
relacio entre la sensibilitat o la insensibilitat al gust de la PTC; i deter-
nlinades tiroidopaties Aixi matcix, creiem tambe digne de consi-
deracio el problema si aquesta caracteristica constitutional, geneticainent
deterininada, estit relacionada amb les accions o les intolerancies de les
ntedicacions antitiroidianes que, com hem vist, teuen una estructura qui-
ntica tan similar a la PTC. L'cstudi d'aquestes questions, a part el seu
possible valor practic, ens pern:etra d'aprofundir per tin cami ben deter-
ntinat i senzill la investigacio de problemes de Farmacologia analitica a
nivell molecular.

BIBLIOGRAFIA

1. ENAXS, D. A. 1'.: l'hartuarogrttcliyue. (Jlcd. 1-ly .s {Gcucv(), 20: 9O -gob, 19(i2.
2. Fiscntat, R., i OM FIN, F.: Quinine dimorplltisnt: a cardinal determinant of taste

sensitivity. (NaUU'e)), Coo: 343-347, 1963.
3. Fox, A. L.: The relationship between chemical constitution and taste. (Proc. Nat.

Acad. Sci.,,, 1S: 115-120, AS a^hington, 1932.
4. Fttssr:lc, G. R.: Cretinism and taste sensitivity to phenil thiocarbantide . (Lancets,

is 9(i-1-94;5, 19ti1.

5. I I vi(l0s, 1i., i Kyi.sius, H.: The measurement of taste sensitivity to phenyl thio-
urea (P.T.C.). (Ann. Eugcn.), 15: 24-31, Londres, 1949.

6. I1sRRls, H.; K11.dI0s, H., i 'I'ROT'nm, W. R. : Taste sensitivity to PTC in goitre and
diabetes. (Lancet)), ii: 1038-1039• 1949•

7. 11o1.LINGSWORIll, I). R. : Plteneltiourea lase testing in Hiroshima subjects with thy-
roid disease. ''j. clin. Endocrinol.s, 23: 961-963, 1963.

S. Rrrcnnc , F. 1). ; I:vANS, W. II.; CLARE, C. ;A. ; MMc.Coxrl. r-, R. B., i Snl:r't ' sau, 1'. M.:
PTC taste response and thyroid disease. (Brit. Hied . J.)) is 1069 - 1074, 1959,

DISCUSSIG

1)r. ALEMAN1' i VALL

En pruner teruic, haig de fclicitar el doctor LAI'ORTE per la seva expo-
siclo, i regraciar-lo pcrquc ell fou qui ens proporciona la feniltiourca per
a ics nostres experiencies.

KLEIN, de Giuebra, ens envia els scus treballs on menciona molt su-
marianient que la feniltiourca ds tins susceptible de provocar sensations
gustatives en els allergies.
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Nosaltres, en el nostre Servci, hem emprat aquesta substancia segons

les orientations que ens dona el doctor LAYORTr, i fins ara no hem vist

resultats notables en 5o malalts. Nomes un 25 % hau tingut una sensibi-

litat flies acusada i rapida que els subjectes normals.

Potser convindria d'eulprar la feniltiourea en els riuitics anib poliposi

nasal, que 110 semen les olors i diucn Clue no perceben el gust dels aliments.

Preguntem ara al doctor LAPORTE quint de temps es conserva la solu-

cio de feniltiourea sense modificar-se.

Dr. GABARR6

Essent tot el treball basat en el sentit de gust, crec que seria interes-

sant d'obtenir dades comparatives entre, per exemple:

1.r Casos -com en el del fulnador empedreit- en els quals senibla

que la sensibilitat gustativa deu estar alterada, i

2.11 Casos -coni en el dels bevedors d'alcoliol- en els quals es de

creure que hi ha un cert grau podriem dir-ne d'intoxicacio general, que

podria alterar la sensibilitat gustativa.

Dr. LAPORTE

Coin sap segurament el doctor ALEMANY, cal fer un nombre molt cres-

cut de patients i un calcul estadistic adequat per tal d'aclarir si hi ha dife-

rencies signilicatives entre tasters i non tasters.

La conservacid de les solutions es indefinida.

Quant als polips, poden, potser, dificultar la percepcio de l'olor.

Al doctor GABARao li haig de dir que 1'acci6 del tabac o de determi-

nats irritants pot, efectivament, disininuir la sensibilitat a l'amarg i d'al-

tres sabors.
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