Mikroskopbild av rotceller från vitlök 400x förstoring.
Foto: Ammie Berglund

Kromosomjakt
– mitos i vitlöksrötter (Lärarhandledning)
Lärarhandledning till laboration där man studerar mitos i vitlöksrötter.
Ett videoklipp som visar praktiska moment kompletterar de skriftliga
instruktionerna. Det finns också en separat elevinstruktion för utskrift.
Laborationen kan kopplas till centralt innehåll i styrdokumenten för biologi både för grundskola och gymnasium.
åk 7-9:
Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans
egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.
Biologi 1:
Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning.
Biologi 2: Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
Laborationen kan ses som en bekräftande laboration. Eleven följer de färdiga instruktionerna
med syfte att illustrera celler, celldelning (mitos), celler, cellkärna och kromosomer. Genom
att följa instruktionen får eleven prova att göra egna mikroskoppreparat och mikroskopera.
Laborationens metod kan användas i en undersökande uppgift. Bilder och beräkningar på andel celler i mitosfasen kan användas för att studera eventuella effekter på celldelningen i vitlöksrötterna av förhållanden vid groning. Se kommentarer till frågor sist i lärarhandledningen.
Nedan följer en text som är baserad på elevinstruktionen med tillägg kring förberedelser och
didaktiska kommentarer till laborationen.

Bakgrundsteori
Vitlök (Allium sativum) har en diploid kromosomuppsättning på 16 kromosomer (2n=16). I
varje cellkärna finns alltså 16 DNA-trådar som ligger rullade runt små proteinkulor som kal�las histoner. I en vanlig cell som inte håller på att dela sig är de här 16 DNA-trådarna ganska
utsträckta och långa. Generna som finns där längs DNA-trådarna är lätta att komma åt för de
enzymer som kopierar informationen inne i cellkärnan. Kopior av gener (RNA) skickas ut i
cellen och fungerar som ritningar för proteiner som ribosomer kan bygga. Om man tänker sig
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en cells livscykel som ett år så är cellen största delen av året i den här aktiva perioden: tänk januari-november. Men när december kommer är det dags för en cell att gå in i sk. celldelning.
Celldelningen – mitosen – sker under en kort tid under cellens liv totalt sett. DNAtrådarna rullas ihop och generna blir svåra att komma åt och aktiviteten att skriva av
gener går tillfälligt ner. När celldelningen är klar har det bildats två dotterceller.
När man tar en vitlöksklyfta, skalar den och placerar i vatten kommer celler i rotanlagen att aktiveras och efter en tid börjar de dela sig med vanlig celldelning: mitos. Ett
tag innan mitosfasen tar sin början kopieras hela arvsmassan. För vitlök innebär det
att varje cell som är redo för mitos innehåller 32 DNA-trådar. Alla 16 kromosomer
har kopierats och hänger ihop som kopior i en punkt som kallas centromer. I centromeren kopplas det på proteintrådar som kan flytta och dra i DNA-trådarna. När DNAmolekylerna packats ihop blir de som tjocka korvar – det är härifrån begreppet kromosomer kommer: chromos för färg och soma för kropp.
Färgämnet orcein binder bra till DNA. Eftersom DNA-molekylerna har rullats ihop tätt så
kommer vi se dem som tydligt färgade kroppar när vi tittar i mikroskop. Men vi ser dem inte
på det viset i alla celler - kom ihåg – bara precis när det är dags för själva celldelningen. Därför
måste man ha lite tur också i den här laborationen och lyckas ta en rotspets med många celler
som var på väg in i mitosfasen när du knipsade av dem från vitlöksklyftan. Lycka till!

Enkel illustration
av cellcykeln (utan
de olika faserna
G1/G0, S, G2)

Förberedelser i god tid före laborationen (till läraren):
Vitlöksklyftor (2-3 dygn innan laboration):
Skala lika många klyftor som du har elever/labbgrupper så har du lite
backup om vissa inte gror. Var extremt noga med att få bort alla torra
skalrester. Det finns groningshämmande ämnen i det torra skalet som
hindrar cellerna i rotanlaget att komma igång och dela sig. Placera dem
med den platta delen nedåt i vatten. Ett enkelt sätt som gör att man
inte behöver kontrollera att rötterna har vatten hela tiden är att ta något flytande material (skumplast t ex) och göra små hål och stoppa ned
vitlöksklyftorna i så flyter de ovanpå vätskeytan. Efter 1-3 dygn bildas
rötter som är lämpliga att ta när de är 0.5-2 cm långa.

Färgningsvätska 1% Aceto-orcein (görs före laboration)
Detta moment tar en del tid så en rekommendation är att inte tro att detta hinns med samma
dag som själva laborationen, hellre någon eller några dagar före. Lösningen kan förvaras några
månader, sedan kan det bli problem med svårlösliga kristaller.
1. Värm 45 ml koncentrerad ättiksyra (isättika, i dragskåp!) till nästan kokning.
2. Väg upp 1 g orceinpulver i en bägare.
3. Tillsätt den heta ättiksyran och rör om med glasstav. Låt svalna.
4. Tillsätt 55 ml avjonat eller destillerat vatten.
5. Filtrera lösningen och förvara i mörk förrådsflaska med plastkork (undvik metallkork).
6. Fördela aceto-orceinet till droppflaskor.

Uppmjukningsvätska HCl:HAc (görs före laborationen)
En uppmjukande vätska – macereringsvätska - som ska göra det lättare för färgämnet att ta
sig in i cellerna. Att blanda till detta tar inte lång stund och det krävs inte så exakta volymer,
men för att undvika stress samma dag som laborationen rekommenderas att den görs i förväg.
Räkna med att varje arbetsstation behöver 20 ml uppmjukningsvätska. För en klass med 32
elever som arbetar i par motsvarar det 16 omgångar. Totalt behövs då 20 x 16 = 320 ml totalt.
Om kollegor ska göra samma laboration på skolan kan ni samköra och göra en större sats.
Lösningen kan förvaras flera månader (i syraskåp).
Blanda 1 del 1M HCl med 9 delar 45% HAc. (exempel: för att göra 320 ml, ta ca 30-35 ml
1M saltsyra och ca 290-300 ml 45%-ig ättiksyra)
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Vitlöksrötter av
lämplig längd på
en klyfta som fått
gro i ca 40 timmar.
Klyftan sattes i ett
hål i en gammal
innersula till en
träningssko och
flöt på vatten i en
plastlåda.

Förberedelser i anslutning till laborationen
Riskbedömning
Saltsyra är frätande. Skyddsglasögon och förkläde krävs under laborationen. Acetoorceinlösningen är måttligt frätande och starkt färgande. Akta kläderna! Använd handskar vid färgningsstegen. Var försiktig när skalpell och tunna objektsglas används (risk för skärskada).
Laborationen bedöms som icke riskfylld för elever med viss laboratorievana på N-programmet. För elever med mindre vana att laborera innebär laborationen riskmoment (syror/färgämnen/skärskada) som läraren bör gå igenom noga i sin riskbedömning.

Materiel och kemikalier
Ställ fram till elev/elevgrupps arbetsplats eller placeras vid en station där eleverna hämtar:
•
•
•
•
•
•
•

Vitlöksklyftor med rötter (varje elev/grupp bör ta minst 3-5 rötter)
Macereringsvätska (saltsyra-HAc lösning) i liten petriskål med lock (ättika luktar!)
Svart pappersbit (mörkt underlag att lägga under petriskålen och objektsglas)
Pincett och skalpell (knipsa rötter från klyftorna och sedan skära av rotspetsar)
Handskar (till steg där färgningsvätskan används)
Färgningsvätska aceto-orcein (i droppflaska så är det enkelt att tillsätta en droppe)
Objektglas (3-5 st), täckglas (3-5 st) och pappershandukar

Utförande
Uppmjukning av vävnaden
1. Ta med pincett av 3-5 rötter från vitlöksklyftan
2. Placera rötterna i en liten petriskål med macereringsvätska (saltsyra-HAc lösning). Roten
ska vara täckt av lösningen. Låt ligga i minst 15 minuter (gör inget om den ligger lång tid,
jobba med mikroskopet på ett annat preparat under väntetiden).
3. Ställ petriskålen på mörkt underlag, det gör det enklare att se när rötterna blivit mjuka
och vilken del som är själva rotspetsen. OBS rotspetsen bibehåller en vitgul kompakt
struktur medan övriga celler blir mer genomskinliga. Den här uppmjukande behandlingen förstör cellmembranen och gör att färgämnet kan ta sig in i cellerna.

Färgning och squashning
OBS! Orcein färgar kromosomer. Bra att påminna om handskar när eleverna kommer hit.
4. Ta upp roten med pincett och lägg på ett rent objektsglas. Titta noga var du har spetsen.
Använd skalpell och spara endast SPETSEN (1-2 mm av den gulvita spetsen). Peta undan övriga rotdelen.
5. Tillsätt en droppe orcein på rotspetsen. Hacka försiktigt med skalpellen så att rotspetsen
i droppen med orceinet sönderdelas. Det kan upplevs svårt att hacka så små mängder,
men det finns hundratals celler där, gör så gott du kan så går det oftast bra.
6. Låt färgen verka i ca 5 minuter. Medan du väntar kan du förbereda ett mikroskop. Du
kan också ta upp en ny rotspets och förbereda ett preparat till (börja om på punkt 4 med
en ny rot). Det är inte säkert att det första preparatet blir bra, smart med reserv på gång.
7. Lägg på ett täckglas (OBS tänk på att de tunna glasen är sköra, risk för att skära sig!)
8. Placera objektglaset (med täckglaset uppåt) på en dubbelvikt pappershandduk. Vik över
papperet.
9. Lägg ett nytt objektsglas ovanpå papperet mitt över objektsglaset med roten på.
10. Squasha, dvs lägg ett tryck med tummen på det översta objektsglasets mitt. Nu ska
färglösningen tryckas ut och pappershandduken får en mörklilafärgad fyrkant (runtom
täckglaset). Syftet med squashningen är att sprida ut cellerna till ett tunt lager.
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Mikroskopstudier
Dag satt studera preparaten i mikroskop. Börja med lägsta förstoringen och gå upp till 400x
(det är 10x förstoring i okularen där du tittar och tillsammans med 40x-objektivet blir det
400 gångers förstoring. Rita av eller fota med mobilkamera genom mikroskopets okular några
celler som du studerat. Läs vidare så får du lite handledning till vad det är man kan se och
några frågor att fundera på.

Vad är det man kan se?
Cellmembran och cellvägg: det som avgränsar växtceller är både cellmembran (innerst) och
cellvägg (utanpå). När man tittar i mikroskop så är det svårt att skilja dem åt – men du ser att
cellerna har en viss form. Om man fått tag i själva rotspetsens celler så är cellerna som kvadrater. Om man fått med celler som är en bit från spetsen så är de mer avlånga som rektanglar
(och de har slutat dela sig, de är istället inne i en fas av cellförlängning som också är en del av
förklaringen till att rötter blir längre när de växer).
Cellkärna: dessa brukar vara lätta att hitta – rosa/lila-färgade cirklar inuti cellerna. De flesta
celler du ser kommer inte vara i celldelningsfasen vi kallar mitos – de flesta celler kommer
vara i sk. interfas och då är DNA-molekylerna så utspridda att vi bara upplever det som en
rosafärgad cirkel.
Kärnmembran: Det är själva membranet som håller ihop cellkärnan. Det är kärnmembranet
som gör att cellkärnorna ser ut som klot/cirklar i de flesta cellerna. Men när det är dags för
mitos så löses kärnmembranet upp och arvsmassan sprider ut sig mer i cellen.
Nukleol: i cellkärnorna som inte är i mitos utan har en mer jämnt rosa/lila färger syns ofta ljusare områden. Dessa kallas nukleoler och motsvarar områden där DNA används för att bilda
stora mängder av rRNA som sedan bildar ribosomer (i de områdena blir det mindre rosa/lila
färg eftersom DNA inte är så tätt packat där.
Kromosomer: om du har tur att se celler i mitos så är kromosomerna som tjockare korvar
som ligger lite olika ordnade beroende på hur långt de kommit i skedet där kromosomerna
ska delas upp i två celler. För att beskriva mitos har man namngett olika faser: profas, metafas,
anafas, telofas och cytokines. Det är proteintrådar som drar och flyttar kromosomerna under
mitos. De håller fast dem inom cellen (men cellkärnans membran löses upp under mitosen).

För att räkna kromosomer brukar man
preparera celler i förväg med ämnen
som blockerar bildningen av proteintrådarna som flyttar på kromosomerna.
De blir mer fritt flytande och kan
pressas ut och blir lättare att räkna.
I preparat från den laboration som
beskrivs här är det i regel väldigt svårt
att räkna kromosomerna eftersom
proteintrådarna håller ihop dem och de
hamnar lätt på varandra.
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Frågor att fundera på (med kommentarer till lärare)
•

Varför skulle ni titta på cellerna från själva rotspetsen och inte resten av roten?

Kommentar: Återkoppla till bakgrundsteori om cellers livscykel och om att mitos endast sker under
en begränsad tid. För att se kromosomer behöver man hitta celler som är i någon del av mitosen.
•

En person får ett preparat där det är svårt att se en cell i taget, det är som om cellerna
ligger huller om buller i tjocka lager. Vilket steg i metoden har inte fungerat som det ska?

Kommentar: Momentet som kallas squashning syftar till att sprida ut cellerna så att de i bästa
fall hamnar i enskilda lager. I ett och samma preparat kan man hitta områden med ett eller flera
celllager. Det är vanligt att man hittar ”öar” i preparatet där några celler fortfarande sitter ihop.
Här kan man ta upp ljusmikroskopets funktion och begränsningar (vi ser en platt bild av det som
ljuset passerar underifrån).
•

En person får ett preparat som är väldigt svagt rosafärgat, det går nästan inte att se ens
cellkärnorna. Vilket/vilka moment i laborationen kan ha gått fel?

Kommentar: Dels kan detta bero på att uppmjukningen inte fungerat så bra. I vissa laborationsinstruktioner för den här typen av laboration finns ett steg där man ska värma lösningen med
rotspetsarna för att mjuka upp vävnaden ordentligt. Det är dock ganska svårt att värma lagom
mycket, det är lätt att det blir för varmt och då förstörs cellerna helt. Om uppmjukningen inte
är tillräcklig blir det svårt för färgämnet att ta sig in i cellerna. En annan orsak till för svag färgning är tiden i färgdroppen. Ytterligare en orsak kan vara att rotspetsen inte hackats sönder utan
fortfarande består av en kompakt struktur av celler. Då kommer färgen inte ta sig in till den inre
cellmassan utan enbart färga de som är i yttersta lagren. Här kan man koppla till ljusmikroskopets funktion igen och att det är lättare att se med hjälp av färgämnen och att olika färgämnen
har olika förmåga att binda till olika delar av cellen. Om man färgar med metylenblått istället för
orcein så får man en mer ospecifik färgning (se bild nedan).
•

En person som tittar i mikroskop ser bara avlånga celler med helt rosafärgade cellkärnor,
inga verkar ha synliga kromosomer. Vad kan detta bero på?

Kommentar: Troligtvis har eleven tagit fel del och missat celler från den yttersta rotspetsen. När en
rot gror sker celldelningen intensivt i spetsen av roten, men bara i de yttre delarna. En bit upp från
spetsen sker mest cellförlängning, dvs här hittar man avlånga celler som inte i någon större omfattning delar sig vilket gör att i stort sett alla cellkärnor man ser saknar synliga kromosomer (cellerna
är inte i mitos). En bit upp i roten kan man ibland se kärl (xylem) som spiralformade strukturer.
Det är exempel på att celler differentieras (specialiseras till särskilda funktioner i växten).

För att färga kromosomer i den
beskrivna laborationsinstruktionen används orcein som har en
hög affinitet (bindningsförmåga)
till kromatin. Om man inte har
tillgång till orcein så fungerar det
även att färga med metylenblått,
men det blir en mindre specifik
färgning av kromosomerna.
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•

En person påstår att det är viktigt att man gör denna laboration och tar rötterna mellan
klockan 8 och klockan 11 på dagen för att få se kromosomer. Personen lägger till att det
inte blir lika bra resultat på eftermiddagen. Hur skulle en tänkbar biologisk förklaring
kunna formuleras för att stödja ett sådant argument? Hur skulle man kunna göra en undersökning för att pröva om det stämmer?

Kommentar: Den här typen av frågor kan fungera antingen som diskussionsfrågor efter genomförd
laboration - eller - vara ingången till en undersökande uppgift. Eleverna kan få i uppgift att ta
fram en planering (designa en metod) som fungerar för att pröva det som beskrivs ovan utan att
genomföra själva undersökningen. Observera att frihetsgraden i planeringen ligger i att bestämma
hur vitlöksrötterna ska behandlas/odlas. Metoden för framtagandet av mikroskoppreparat kan
användas så som den beskrivs i laborationen. Om det är läge för ett laborativt projekt (gymnasiearbete) så kan metoden användas, resultat samlas in och analyseras och värderas som en
systematisk undersökning.

Reflektera (med kommentarer till lärare)
•

Vad lärde du dig av denna laboration?

Kommentar: Ibland kan oväntade händelser under laborationen inträffa och kanske påverkar de
lärandet mer än vad som förväntades. Vad som uppmärksammas under laborationen av mig som
lärare kan också ha betydelse. Ett exempel får illustrera detta:
En elev undrar ”-Vad är det här, det ser ut som en mask!?”
Lärare 1 svarar: ”-Det är nog bara kanten, titta på cellerna istället.”
Lärare 2 svarar: ”-Ja, vad tydligt du fick fram gränsen mellan cellerna och
luftbubblan. Det är jättebra att veta hur luftbubblor ser ut, för de har ju så
tydliga kanter och det blir ofta små luftbubblor när vi gör egna preparat. Det
kommer du säkert stöta på fler gånger när du mikroskoperar.”
Luftbubblor kan vara både helt cirkelformade eller ha andra former som drar uppmärksamhet till sig. I videoklippet som visar
några praktiska moment till den här laborationen nämns ett trick
som ska minska antalet luftbubblor (ställa objektsglaset på högkant och dra in i vätskedroppen innan man lägger ned det) men
det blir ofta bubblor ändå, och då är det bra att veta hur de ser ut.
•

Har laborationen väckt några frågor?

Kommentar: Det är inte helt lätt att koppla ihop teori med praktik. En laboration kan ha som syfte
att illustrera begrepp eller biologiska fenomen, men i praktiken kan det vara svårt att se kopplingarna. Det är inte helt självklart att det eleverna ser i mikroskopet kopplas direkt till exempelvis
ritade bilder i boken. Att samla in elevernas frågor efter laborationen ger ett formativt verktyg som
kan ge stöd för den fortsatta undervisningen.

Tips!
På sidan Cells alive (www.cellsalive.com) finns enkla animationer för mitos, meios och cellcykeln.
I Cell cycle får man stegvis följa cellcykeln och får syn på cellens självkontroller under livscykeln
(”checkpoints”) som påverkar om den går vidare och tar nästa steg i cellcykeln. Kan kopplas till
okontrollerad celldelning (cancerceller).
Företaget Carolina (www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/teaching-the-cell-cycle-andmitosis/tr42706.tr) har faktasidor med bilder och förslag på annat undervisningsmaterial som går
att använda för undervisning kring cellcykel och mitos.
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