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Experiències amb acetabulària 
Informació addicional pel professorat 

 
Introducció 
L’activitat  té l’objectiu de comprovar quina funció exerceix el nucli sobre les 
funcions cel·lulars. Igualment es podrà comprovar com els productes de la 
transcripció també produeixen resposta cel·lular. 
 
El context de l’activitat són els experiments que es van realitzar a l’any 1939 
amb amebes per Commandon i de Fonbrune i a l’any 1953 amb acetabularies 
per Hammerling. 
 
Amb la introducció dels dos experiments també s’ha volgut fer un recordatori 
de les característiques cel·lulars dels dos organismes i fer un breu repàs de la 
taxonomia. 
 
Respostes a les qüestions: 

1.- 
Regne / Tipus PROTOCTISTS / RIZÒPODES 
Característiques 
cel·lulars. 

Cèl·lules eucariotes, amb 
citoplasma, nucli i orgànuls 
cel·lulars (vacúol contràctil). 
Unicel·lulars. Nutrició heteròtrofa 

Tipus de 
moviment 

Es mouen a partir de  
prolongacions cel·lulars que els hi 
permet lliscar sobre el substrat en 
el que viuen. Aquestes 
prolongacions s’anomenen  
pseudòpodis. 

 
2.- a) Es fonamental la presència del nucli d’una cèl·lula per a sobreviure?  
 
b) Si una cèl·lula perd el nucli la cèl·lula no sobreviurà. 
 
c) Si es fragmenta una cèl·lula, només sobreviu la porció de citoplasma que 
presenta nucli . 
Una cèl·lula anucleada sobreviu durant un temps però finalment es produeix 
la mort cel·lular, concretament al cap de 20 dies. 
La transferència d’un nucli d’una cèl·lula (ameba A) a una cèl·lula anucleada 
(ameba B) provoca la mort de la primera i en canvi sobreviu la cèl·lula B. 
Es bo fer notar als alumnes que l’extracció del nucli no produeix una mort 
cel·lular immediata, la cèl·lula sobreviu durant un temps. Per tant els 
productes de la transcripció ja es troben actuan en el citoplasma i això 
permet que la cèl·lula continui fent les funcions cel·lulars durant un cert 
temps. 
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3.- 

Classe: Ulvophyceae 
Ordre: Dasycladales 
Família: Polyphysaceae 
Gènere: Acetabularia 
Espècies Acetabularia acetabulum 

Acetabularia crenulata  
Acetabularia wettsteinii 

 
4.- 

 
Cicle biològic haplodiplont 
Durant la fase diploide: el zigot diploide es desenvolupa fins formar l’adult 
amb barret. 
Durant la fase haploide: es produeix una meiosi del nucli formant nuclis 
secundaris que migren cap el barret, allà es formen cists. posteriorment es 
formaran els gàmetes biflagelats que seran alliberats. 
 
5.- 

 
El diàmetre del barret fa aproximadament 10mm 
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6.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nucli cel·lular 
rizoide

barret 

 
7.- La part A conté el nucli, i és allà on hi ha tota la informació necessària per 
a regenerar el barret i per realitzar les funcions vitals. En canvi la part B no te 
capacitat per regenerar el rizoide perquè no conté el nucli. 
 
8.- a) L’acetabulària jove abans de ser seccionada estava a punt de formar el 
barret, per tant els productes de la transcripció del nucli (que es troba en el 
rizoide) ja s’havien desplaçat i estaven a punt de ser utilitzats per a formar el 
barret. Així doncs la part A conté els elements necessaris per a fer el barret, 
en canvi la part B i C no. 
 
b) Molècules que provenen del nucli amb  la capacitat de generar elements 
cel·lulars com el barret. Aquestes molècules poden ser productes de la 
transcripció (RNAm) amb els que posteriorment es formaran proteïnes a través 
de la seva traducció. Seran les proteïnes les que permetran la síntesi de noves 
estructures. 
 
c) Per què és la única que conté el nucli i per tant la única que conté la 
informació genètica necessària per sintetitzar noves estructures. 
 
d) Per què és la única part que conté el nucli. El nucli és l’orgànul cel·lular 
que conté la informació genètica necessària per a realitzar les funcions 
cel·lulars 
 
9.- Qui governa la formació del barret és la part que conté el nucli. Així si 
unim el rizoide d’una Acetabularia acetabulum amb la tija d’una Acetabularia 
crenulata, les característiques del barret seran de A. acetabulum perquè és 
qui aporta el nucli. 
 
10.- La funció del nucli és la de dirigir les funcions cel·lulars. Les 
característiques cel·lulars vindran determinades per la informació genètica 
que contingui el nucli. És per això que l’estructura del barret d’una 
Acetabulària ve determinada exclusivament per la informació genètica del 
nucli. 
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