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OBJECTIU GENERAL 

Estudiar la possible influencia del gen TAS2R38 en la predisposició a 

l’alcoholisme. 

Objectiu 1 

Determinar si l’al·lel 

recessiu del gen 

TAS2R38 és present 

amb més freqüència que 

el dominant en el 

genoma de les persones 

alcohòliques. 

Objectiu 2 

Determinar si el fenotip 

no tastador de la PTC és 

més freqüent en la 

població de persones 

alcohòliques que en la de 

no alcohòliques. 

Objectiu 3 

Determinar si en els 

homes es dóna amb 

major freqüència la 

coincidència entre la 

percepció de la PTC i 

l’alcoholisme que en les 

dones. 

Hipòtesi 1 

L’al·lel recessiu del gen 

TAS2R38 és present en 

el genoma de les 

persones alcohòliques. 

Hipòtesi 2 

El fenotip no tastador és 

més freqüent en la 

població de persones 

alcohòliques que en la de 

no alcohòliques. 

Hipòtesi 3 

Hi ha major freqüència 

de coincidències entre la 

percepció de la PTC i 

l’alcoholisme en homes . 

Predicció 1 

En estudiar el genoma 

d’una persona alcohòlica,  

hi trobarem l’al·lel 

recessiu del gen 

TAS2R38.  

Predicció  2 

En estudiar els individus 

alcohòlics i els no 

alcohòlics, trobarem que 

el fenotip no tastador és 

més freqüent en la 

primera població.  

Predicció 3 

En estudiar els fenotips  

d’homes i dones 

alcohòlics trobarem una 

major freqüència de 

coincidències entre la 

percepció de la PTC i 

l’alcoholisme en homes . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia: treball al 

laboratori 

-Extracció de DNA dels 

individus alcohòlics 

-PCR: amplificació de les 

mostres 

-Digestió amb enzims de 

restricció 

-Visualització de les mostres 

resultants al gel 

d’electroforesi 

 

Metodologia: treball de 

camp 

Test dels papers 

impregnats amb PTC i 

recollida de dades dels 

fenotips 

Conclusió 1 

No s’ha pogut afirmar ni 

desmentir si l’al·lel recessiu 

del  gen TAS2R38 és 

present en més freqüència 

que el dominant en el 

genoma de les persones 

alcohòliques. 

Conclusió 2 

No s’han trobat 

diferències significatives 

de freqüències de no 

tastadors entre 

alcohòlics i no 

alcohòlics. 

Conclusió 3 

No s’han trobat 

diferències significatives 

de freqüències de no 

tastadors entre homes i 

dones alcohòlics. 

Conclusió general 

El gen TAS2R38 no influeix de forma significativa en la predisposició a l’alcoholisme. 


