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Estudi de la mitosi. Motic. 
Informació addicional pel professorat. 

 
 
 
Orientacions metodològiques 
Abans de realitzar la pràctica, cal que alumne conegui i sàpiga identificar les 
diferents fases de la mitosi. 
 
No es pot fer servir qualsevol ceba per tal de fer l’experiència, la major part 
de les que es venen han estat exposades a antimitòtics i no desenvolupen 
arrels. Cal comprar-les a botigues de cultiu biològic. També es poden fer 
servir cebes tendres,  porros o alls. 
 
És molt important que les arrels tinguin “l’edat” adequada (uns tres dies), 
arrels massa velles o massa petites no són adequades per a fer l’observació. 
 
És convenient capturar imatges de les millors preparacions que hagin obtingut 
els alumnes. Tanmateix us en proporcionem algunes.  
 
Les imatges de mitosi animal s’han obtingut a partir d’úter d’Ascaris.  
Totes les imatges que us proporcionem han estat preses amb l’objectiu 
d’immersió (us cal saber-ho per tal de prendre mides correctament). 
 
Afegim uns esquemes per tal d’ajudar a la interpretació de les imatges de 
mitosi animal. 
 
Una bona manera de treballar és que els alumnes s’enviïn les fotografies 
obtingudes durant la sessió al laboratori a la seva adreça electrònica per tal 
de poder imprimir-les posteriorment i fer el corresponent informe de la 
pràctica.  
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Propostes de recerca 
Es pot estudiar amb facilitat l’efecte de substàncies com la cafeïna o la 
colquicina en les cèl·lules en mitosi. 
 
Cal preparar una dissolució de colquicina al 0,5% i posar-la en contacte amb 
les arrel de ceba 30 hores abans de l’observació durant 6 hores. Després s’han 
de rentar les arrels 24 hores abans de fer l'experiència amb aigua destil·lada. 
 
Es segueix el mateix procediment amb la dissolució de cafeïna al 0,2%, però 
es posa en contacte amb les cebes 18 hores abans de l’observació al 
microscopi, durant 4 hores. 
 
La colquicina intervé en la formació del fus mitòtic impedint la polimerització 
de la tubulina. Això provoca una desorganització dels cromosomes. Com a 
conseqüència,  no es produeix la divisió cel·lular però sí que es duplica el 
material hereditari. 
 
La cafeïna actua inhibint la formació de la paret vegetal i, per tant, inhibeix 
la posterior separació en dues cèl·lules filles. L’efecte és l’aparició de 
cèl·lules binucleades. 
 
Es pot aconseguir colquicina a partir d’alguns medicaments, per exemple 
Colchicine Houder, és una solució més fàcil que comprar-la com a 
subministrament de laboratori. La cafeïna pot obtenir-se per extracció a 
partir de diferents begudes com te, cafè, coca-cola,... o també es pot 
comprar pura als laboratoris o en pastilles a la farmàcia. 
 
Encara que la toxicitat d’ambdós substàncies no es gaire elevada cal procedir 
amb les normes de seguretat habituals.  
A continuació transcrivim la informació que proporciona la Hiperenciclopèdia 
sobre la colquicina i la cafeïna: 
 
Colquicina: Alcaloide que hom obté de les llavors i del bulb del còlquic. No és 
de toxicitat gaire elevada; origina en la cèl·lula una tendència a donar 
elements poliploides, car dificulta la divisió nuclear però no la dels 
cromosomes. És utilitzada en la recerca de nous poliploides vegetals, en el 
guariment de la gota i també en el tractament de certes formes de càncer. 
Té una activitat antimitòtica: atura la mitosi cel·lular en la metafase 
 
Cafeïna: Alcaloide bicíclic trimetilat derivat de la xantina. S'oxida 
ràpidament o es dimetila parcialment en poques hores. És isolat en forma de 
prismes hexagonals, que se sublimen a 178°C i es fonen a 238°C. No és 
soluble en aigua, però ho és en els dissolvents orgànics. Es troba en el cafè, 
que en conté un 1,5% del seu pes en sec, en les fulles de te (un 5%), en el 
mate i en la cola, de tots els quals pot ésser extret. L'obtenció sintètica té 
lloc per metilació directa de la xantina amb sulfat de dimetil. Hom l'obté 
industrialment com a subproducte de la preparació dels cafès descafeïnats. 
Estimula la secreció gàstrica i el sistema nerviós central i actua com a tònic 
cardíac i com a diürètic. A petites dosis produeix sensació de benestar i de 
vigor corporal. Augmenta la fluïdesa d'idees i la resistència a la fatiga 
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intel·lectual, i acreix la irritabilitat i la contractilitat dels músculs 
voluntaris. Una dosi abusiva provoca cafeisme. 
 
 
 
Orientacions tècniques 
Resultats esperats 
Cal tenir en compte que, quan s’observa una preparació d’arrel de ceba en 
mitosi, es veu una imatge instantània del que passava a les cèl·lules d'aquest 
organisme en el moment en què es va aturar el seu creixement. Si es troben 
moltes cèl·lules en una fase determinada, vol dir que aquesta fase requereix 
un gran període de temps per a completar-se (la probabilitat de trobar una 
cèl·lula en aquesta fase en el moment que es maten les cèl·lules del teixit és 
alta). En canvi, si es troben poques cèl·lules, indica que cal un curt període 
perquè aquesta fase tingui lloc (la probabilitat de trobar una cèl·lula en 
aquesta fase en el moment que es maten les cèl·lules del teixit és baixa). 
 
A continuació es proporcionen les dades obtingudes a partir d’una observació 
real: 
 
 

Fase 1ª àrea 2ª àrea 3ª àrea % 

Nombre 
total de 
cèl·lules 
de cada 
fase 

Interfase 96 74 85 78,22 255 
profase 11 14 20 13,80 45 
metafase 6 3 4 3,98 13 
anafase 1 0 2 0,92 3 
telofase 3 2 5 3,06 10 
Total    100 326 

 
 
Conclusions 
La fase més llarga del cicle cel·lular és la interfase. Pel que fa a la mitosi, la 
fase més llarga és la profase i la més curta és l’anafase. 
Pel que fa a la comparació de mitosi vegetal i animal s’espera que l’alumnat 
detecti l’absència de centríols en les cèl·lules vegetals. A més han de 
diferenciar la citocinesi animal de la formació de fragmoplast en les vegetals.  
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