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Cèl·lules i microscopis 
Informació addicional pel professorat 

 
Inicialment es proporcionen algunes web on l’alumnat pot trobar les dades 
necessàries per respondre i interpretar imatges obtingudes a partir de 
diferents tipus de microscopis.   
 

Respostes a les qüestions: 
1.- En un microscopi òptic les lent òptiques són les responsables de l’enfocament 
de les mostres. En canvi, les lents d’enfoc magnètic diregeixen el feix d’electrons 
en un microscopi electrònic, i són les responsables de la mida del feix d’electrons 
que incideix sobre la mostra. 

2.- En el microscopi òptic les mostren són il·luminades mitjançant fotons mentre 
que als electrònics es fa mitjançant electrons. 

3.- En el microscopi electrònic els electrons que travessen la mostra són recollits 
en una pantalla, mentre que en un microscopi de rastreig els electrons que 
configuraran la imatge recollida en l’ordinador són aquells que han rebotat en la 
mostra i no l’han travessat. 

4.- En el cas del microscopi òptic la imatge és obtinguda visualitzant directament 
per l’ocular. En el microscopi electrònic la mostra es recull en una pantalla 
connectada amb un ordinador. Abans de l’existència d’ordinadors, els electrons 
impactaven en un suport que havia de ser revelat de forma similar a com es fa 
amb les fotografies no digitals.  

5.- Les imatges obtingudes per microscopi electrònic sempre són escales de 
grisos. Quan veiem alguna imatge en colors és perquè s’ha fet servir un programa 
informàtic que ha assignat un color diferent a cada tonalitat de gris. 

A partir del microscopi electrònic de transmissió s’obtenen imatges 
bidimensionals mentre que amb el de rastreig s’obtenen imatges tridimensionals. 
No obstant la resolució del microscopi electrònic de rastreig sempre és inferior a 
la d’un de transmissió. 

Amb el microscopi de transmissió podem estudiar l’interior dels orgànuls 
cel·lulars mentre que amb un microscopi de rastreig permet un estudi de la forma 
i el relleu de l’orgànul. 

6.- El microscopi òptic té menys augments que els microscopis electrònics. Així un 
microscopi òptic pot arribar als 1000x en els millors microscopis, en canvi, els 
electrònics poden augmentar la imatge d’un objecte fins un milió de vegades, 
encara que el microscopi electrònic de rastreig permet una menor capacitat 
d’augment que el de transmissió. 
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El poder de resolució, es una qualitat del microscopi que es defineix com la 
distància mínima entre dos punts propers que poden veure’s separats. En el 
microscopi òptic el poder de resolució ve limitat per la longitud d’ona de la 
radiació emprada, així el màxim aconseguit és de 0,2 dècimes de micròmetre. En 
el microscopi electrònic de transmissió el poder de resolució arriba fins a 10 Å 
mentre que en el de rastreig és inferior i es troba al voltant de 3-20nm. 

7.- El microscopi òptic permet l’observació de cèl·lules vives donat que només la 
llum les travessa. En el cas dels microscopis electrònics cal que la mostra s’hagi 
deshidratat i és bombardejada amb un eix d’electrons fets que fan inviable 
l’observació de cèl·lules vives. 

8.-  

1 m = 1000 mm 

1 mm = 1000 μm 

1 μm = 1000 nm 

1 nm = 10 Å 

 

9.- a) És eucariota vegetal donat que té el nucli amb embolcall nuclear i té paret 
cel·lular i grans vacúols. 

b) Per calcular la mida real hauríem de mesurar el diàmetre que seria la mida 
aparent i aquesta xifra dividir-la entre els augments que s’han fet servir. 

c)  A: Paret cel·lular    E: Centrosoma 
 B: Membrana plasmàtica   F: Embolcall nuclear 
 C: Mitocondri (secció longitudinal)  G: Nuclèol 
 D: Cromatina     H: Mitocondri (secció transversal) 
 
10-. a) és una cèl·lula eucariota, animal. No s’hi observen cloroplasts, ni 
tampoc paret ni làmina mitja.  
 
b) Es tracta d’una cèl·lula plasmàtica productora d’anticossos(cèl·lula molt 
activa amb molta síntesi) 
 
c) Nu=nucli; E = cromatina laxa; H=heterocromatina; m=mitocondri; 
ER=reticle endoplasmàtic rugós. 
 
 
11.-a) S’hi pot identificar: 
T=vesícules de transferència; ER=reticle endosplasmàtic rugós; V=vesícules 
golgianes; C=dictiosoma; N=nucli; NM= embolcall nuclear.  
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b) No sempre, depèn del tall en concret; de la tinció utilitzada; del moment 
concret, de la tècnica,... No totes les cèl·lules poden mostrar exactament el 
mateix procés en el mateix moment. És difícil interpretar 3D amb un tall 2D. 
 
c) Marcatge radiactiu; criofractura; xoc osmòtic; anàlisi diferencial per 
coeficients de densitat;  altres tipus de microscopis; ... 
 
12.- a) Són fotografies de microscopi electrònic amb resolució per sota del 0’2 
micròmetres de l’òptic. 
Les 2 primeres són fetes amb m.e. transmissió i la c amb m.e. de rastreig 
b) 10x 
 
13.- a) És una cèl·lula animal secretora. 
 
b) S’hi observa membrana, nucli, embolcall nuclear, citoesquelet, 
mitocondris, reticle endoplasmàtic, golgi, vesícules exocitosi, diplosoma, 
desmosomes, porus de l’embolcall nuclear. 
 
14.- a) Els llevats mostren la gemmació al centre i estan rodejats de bacteris. 
Aquests darrers són més petits. 
 
b) Els bacteris de 1 a 2 micròmetres, els llevats de 3 a 5 micròmetres 
 
c) Electrònic de rastreig 
 
d) Està feta a un microscopi òptic, a 1000x. Per les mides i la resolució 
Si de mitjana fan 4 cm : 1000 = 40 micròmetres   
 
 
En l’apartat “comprova el que has après”  es tracta d’activitats de 
selectivitat per practicar i consolidar alguns dels coneixements adquirits en el 
present tema. Naturalment no es tracta de fer-les totes a classe, però pot ser 
interessant que els alumnes tinguin la possibilitat de treballar-les pel seu 
compte. A cada web proposada hi ha un enllaç que posa “Pauta” que mostra 
la solució a la pregunta, de manera que els alumnes es poden autocorregir. 
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