
Celldelning i lökrötter

Det är lämpligt att studera celldelning (mitos) hos frön och lökar som gror. Rötterna växer då mycket snabbt.
Tillväxten i rotspetsarna sker genom upprepade celldelningar. Med en lämplig infärgning av DNA-materialet
kan det studeras. Kromatinet i cellkärnorna är svårt att urskilja. Men då kromosomerna bildas vid mitosen
framträder klara strukturer, vilka kan studeras i mikroskop vid 100–400 gångers förstoring.

Utförande

Lök (Allium cepa) har drivits till rotbildning under några dagar. Några ”tjocka och kraftiga” rotspetsar
nyps av med en böjd pincett. Längden på rotspetsarna ska vara 0,5 cm. Ta bort resten av roten när du
nupit av spetsen, så att du inte nästa gång tar samma rotspets… som inte längre är en rotspets.

Fixering
Lägg rotspetsarna på ett urglas i en lösning som innehåller nio delar 45 % HAc och en del 1 M HCl.
Rotspetsarna värms i denna lösning i ett värmeskåp (+60°C) under fem minuter. (Detta moment kan
också utföras med hjälp av en spritlåga.) Uppvärmningen pågår tills rötterna känns mjuka. De ska böja
sig runt till exempel en preparernål när du rör vid deras mittparti.

Färgning
Då rötterna blivit mjuka överförs de till ett objektglas. En droppe färglösning (aceto-orcein) tillsätts.
Färgen får verka i minst tre minuter. Under tiden flyttas rötterna omkring i färglösningen mycket försik-
tigt med en preparernål. Denna sista dryga minuten placeras de åter i värmeskåpet. (Även detta moment
kan utföras med hjälp av spritlåga.) OBS! Rötterna får absolut inte torka in på glaset! De ska flyta
omkring i färglösningen. Sedan ska cellerna fördelas så att man får ett encelligt lager av rotceller. Täck-
glaset läggs på och rötterna sprids ut genom att trycka på täckglaset. Täckglaset får inte glida i sidled.
Det undviker man genom att placera ett filtrerpapper på täckglaset och ovanpå filtrerpapperet ett platt
suddgummi. (Gärna favoritgummit som för tur med sig!) Därefter trycker man kraftigt med tummen
på suddgummit utan att röra tummen i sidled.

Mikroskopering
Studera först preparatet vid 100 gångers förstoring. Leta upp små fyrkantiga celler där DNA-materialet
är väl infärgat. Öka därefter förstoringen när du har funnit en cell i någon mitosfas och studera närmare.
Rita gärna av vad du ser!
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