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Analýza buněčného cyklu cibule kuchyňské (Allium cepa) 

Shrnutí 

Příprava roztlakových preparátů z kořínků cibule je klasická a jednoduchá metoda, která umožňuje 

demonstrovat fáze buněčného cyklu (interfázi, profázi, metafázi, anafázi a telofázi). Počty buněk v 

jednotlivých fázích, respektive jejich procentuální zastoupení, umožňuje odhadnout, jakou část 

buněčného cyklu jednotlivé fáze zaujímají. Navíc srovnáním různých částí kořínků cibule studenti 

uvidí, že dělicí se buňky jsou jen ve špičce obsahující meristém, zatímco jinde se buňky již nedělí. 

Cílová skupina 

Střední škola, počet studentů je omezen počtem mikroskopů. 

Časová náročnost 

45 minut 

Prostorové požadavky 

Úloha vyžaduje místnost vybavenou mikroskopy. Protože převážnou částí úlohy je mikroskopování, je 

žádoucí, aby každý student měl k dispozici svůj mikroskop. 

Klíčové otázky 

 Jsou všechny části buněčného cyklu stejně dlouhé? 

 Jak vypadají jednotlivé fáze mitózy?  

 Dochází k dělení buněk všude se stejnou intenzitou? 

Získané dovednosti a znalosti 

Studenti se naučí rozpoznávat jednotlivé fáze mitózy a vyhodnocením počtu jader zachycených v 

jednotlivých fázích si uvědomí významné rozdíly v trvání interfáze a buněčného dělení i mezi 

jednotlivými fázemi mitózy. Pokud bude paralelně připraven preparát i z jiné než koncové části 

kořínku, studenti uvidí, že různé části stejného orgánu se dramaticky liší v přítomnosti dělicích se 

buněk. 

Návaznost na RVP 

Biologie – genetika, buněčná biologie. 

Materiál 

Kultivace kořínků: kuchyňské cibule,  sklenička/kelímek, na který lze cibuli položit, vodovodní voda, 

nůž, nůžky 

Příprava preparátu: HCl, destilovaná voda, kyselina octová, kyselina mléčná, orcein, pinzeta, podložní 

sklo, krycí sklo, filtrační papír, kapátko, uzavíratelná nádoba na fixaci (např. lékovka), Petriho miska. 
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Obr. 1: Kultivace kořínků cibule Obr. 2: Cibule s kořínky 

 

Podrobné pokyny 

Roztoky 
10% HCl (10 ml) 
 

HCl    1 ml 
destilovaná voda  9 ml 
Pozor, kyselinu lijeme do vody, ne naopak! 
 
Lacto-aceto-orcein (2,5%)(dle W. Traut) 
 

kyselina octová 100 ml 
kyselina mléčná 100 ml 
orcein   5 g 
Po rozpuštění roztok zfiltrovat. Lépe barví roztok starý minimálně 1 rok. 
 

Příprava materiálu 

Seřízněte cibuli na konci, na kterém byly kořeny, a tímto koncem ponořte do nádoby s 
vodou. Po několika dnech by se měly objevit nové kořínky (obr. 1 a 2). Je lépe použít více 
cibulí najednou, protože počet kořínků z jedné cibule je velmi proměnlivý (jednotky, desítky, 
žádný). Přebytečné fixované kořínky lze skladovat v 70% etanolu v lednici po řadu měsíců. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fixace 

Fixace usmrtí buňky a zachová morfologii jejich struktur. Když jsou kořínky alespoň 1 cm 
dlouhé, ustřihněte je a fixujte ve směsi čistého etanolu (nebo metanolu) a kyseliny octové 
(poměr: 3 díly etanolu, 1 díl kyseliny octové) po dobu 24 hodin. Pokud se kořínky nebudou 
po fixaci ihned používat, přemístěte je do 70% etanolu a skladujte v lednici.  
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Obr. 3: Kořen cibule. 
Šipka ukazuje místo řezu 
(tkáň s chromosomy je 
bílá a méně průhledná 
než zbytek kořene). 

Obr. 4: Pokládání krycího skla 
pomocí pinzety omezuje 
množství bublinek 

Barvení a roztlak 

 Před použitím dejte kořínky změknout na 10 minut do 10% HCl, pak je omyjte 
destilovanou vodou v Petriho misce (omytí vodou je důležité, bez něj nedojde 
k obarvení jader). 

 Položte kořínek na podložní sklo a uřízněte bílou špičku (obr.3). Zbytek kořínku 
zahoďte, případně použijte k vytvoření preparátu s interfázními jádry (srovnání oblastí 
s a bez dělících se buněk). 

 

 

 

 

 Zakápněte bílou špičku kořínku 2,5% lakto-aceto-orceinem (LAO), macerujte 
opakovaným mačkáním kořínku pinzetou, aby se kořínek rozdělil na vlákna. Pozor při 
manipulaci s orceinem,  skvrny se obtížně odstraňují z oblečení i kůže. 

 Přikryjte krycím sklem (obr. 4). 

 

Přeložte kousek filtračního papíru a dovnitř vsuňte preparát (obr. 5). Přes filtrační papír 
proveďte roztlak palcem (obr. 6). Pozor, krycí sklo se nesmí pohnout! Roztlak provádíme na 
stole, tlak musí být poměrně silný, ale pokud se pod mikroskopem ukáže, že tlak nebyl 
dostatečný, lze roztlak provést znovu. Palec se při roztlaku nesmí kolébat, protože tím se 
nadměrně vytlačí LAO a vzniknou bubliny.  
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Interfáze – kulatá zrnitá jádra bez 

patrných vláken, občas s jednou 

nebo dvěma viditelnými světlými 

skvrnami - jadérky  

 

 Pozorujte pod mikroskopem a do pracovního listu si zaznamenejte počty jader 
v interfázi a v jednotlivých fázích mitózy. Na základě získaných dat spočítejte 
procentuální zastoupení a délku jednotlivých fází. 

Poznámka: Orcein barví pouze chromatin, takže ostatní struktury buněk (cytoplazma, 
dělící vřeténko a buněčné stěny) nebudou vidět. Pokud ale máte k dispozici mikroskopy 
s fázovým kontrastem, budou viditelné i buněčné stěny, což je zajímavé zejména u 
telofáze, kde už může být ve středu buňky patrná formující se nová buněčná stěna, 
která nakonec buňku přepaží. 

Mikrofotografie interfázních a dělících se jader cibule (zvětšení 630x): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5:  Preparát vložíme do 
přehnutého filtračního papíru. 
 

Obr. 6: Provedeme roztlak palcem nebo 
obyčejnou tužkou (koncem s gumou). Je důležité, 
aby se krycí sklo během roztlaku neposunulo. 
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Ranná a pozdní 

profáze – patrná 

formující se  nebo 

zformovaná  vlákna 

chromosomů  

Anafáze – 

chromatidy jsou 

taženy k opačným 

pólům buňky 

Telofáze – dvojice malých 

tmavých (=  kompaktních) jader  

 

 

 

 

 

 

 

Metafáze – chromosomy srovnané do roviny 
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Možná úskalí: 

1) Roztlak je poměrně jednoduchá metoda, nicméně i při ní se může stát, že výsledek nebude 

napoprvé uspokojivý, což může být způsobeno tím, že:   

 roztlak byl příliš slabý a chromosomy nejsou dobře rozptýleny → zkuste preparát 

ještě jednou roztlačit 

 roztlak byl příliš silný a chromosomy jsou příliš světlé →  není problém, pokud máte 

k dispozici mikroskop s fázovým kontrastem a pokud je stále zachována morfologie 

chromosomů, jinak je potřeba udělat nový preparát. 

 krycí sklo se při roztlaku pohnulo a chromosomy jsou rozetřené → je potřeba udělat 

nový preparát 

 chybou při pokládání krycího skla nebo roztlaku je mezi buňkami hodně bublinek, 

které buňky stlačují → je potřeba udělat nový preparát.  

Připravte studenty na to, že se jim preparát nemusí napoprvé podařit a mějte pro ně 

připraveno více kořínků, aby mohli pokus zopakovat. Je lépe, kvůli úspoře času, začít již 

inkubaci v HCl s více kořínky.  

2) Určení stádií může být v některých případech obtížné, protože mitóza je kontinuální 

proces a její rozdělení do čtyř (někdy pěti fází – profáze, prometafáze, metafáze, anafáze a 

telofáze) je do značné míry umělé. Zejména úplný počátek anafáze je těžko odlišitelný od 

metafáze, konec anafáze je zase těžko odlišitelný od telofáze. Rovněž nedostatečný roztlak 

způsobí, že některé fáze jsou špatně poznat (anafáze od telofáze). Největším problémem je 

asi obtížnost poznat začátek profáze od interfázních jader. Tyto nejasnosti mohou způsobit 

odlišnosti ve vypočítaných poměrech délek trvání jednotlivých fází mitózy a interfáze.  

Jak by to mělo dopadnout 

Obecně platí, že z buněčného cyklu nejdelší část bude zabírat interfáze, čili období, kdy 

buňka po rozdělení roste, případně diferencuje a vykonává svou funkci, nebo se připravuje 

na dělení. Proto bezkonkurenčně největší počet buněk bude v interfázi, mitotické budou 

v menšině. Z fází mitózy nejvíce času zabere kondenzace chromatinu, čili profáze, na druhém 

místě bude telofáze, kdy dochází k opětovné dekondenzaci chromatinu. Přibližně stejné 

množství buněk by mělo být v metafázi a anafázi, které jsou zároveň nejkratšími stádii 

mitózy.  

  Protože vyhodnocení jader v celé kořenové špičce by bylo časově náročné, 

vyhodnoťte jen jejich část. Obecně však platí, že čím více jader vyhodnotíte, tím více byste se 

měli blížit očekávaným poměrům, proto vyhodnoťte alespoň 100 jader.  



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

7 

 I při vysokém počtu hodnocených jader nemusí pozorované frekvence fází odpovídat 

očekávaným poměrům. I na dobře připravené preparátu je obtížné rozpoznat rané profáze 

od interfází, rovněž metafáze a anafáze, které jsou nejnápadnější, mohou být v záznamech 

zastoupené více, než by odpovídalo jejich skutečné frekvenci na preparátu. A konečně, 

protože nevyhodnocujeme všechny buňky v kořínku, ale jejich část, mohou být vlivem 

náhody na vyhodnocovaném místě zastoupena některá stádia více či méně, než by 

odpovídalo jejich frekvenci v celé kořenové špičce. 

Možné modifikace úlohy: 

1) Přípravou dvou preparátů, jednoho ze špičky kořínku a druhého z jiné části lze demonstrovat, že 

dělící se buňky se vyskytují jen v určitých oblastech, zatímco jinde jsou jen interfázní jádra.   

2) Úlohu lze použít jen k demonstraci fází mitózy bez odhadu délky buněčného cyklu. 

Použitá literatura 

Postup přípravy chromosomálních preparátů byl převzat z materiálů ke kurzu Cytogenetika na 

PřF JU (přednášející prof. RNDr. František Marec, CSc.). 

Informace o délce fází buněčného cyklu převzaty z knihy: Genetics: A Molecular Perspective. 

Klug WS, Cummings MR (editoři), Prentice Hall, 2002, ISBN-10: 0130085308. 

Autorství a kontakt na autora 

RNDr. Magda Zrzavá, Ph.D. 

Katedra genetiky PřF JU 

vitkova@entu.cas.cz 
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Pracovní list 

Úloha: Buněčný cyklus a mitóza v buňkách kořínků cibule kuchyňské (Allium cepa) 

Cíl: Připravit roztlakový preparát ze špičky kořínků cibule kuchyňské a podle počtu buněk v interfázi a 

v jednotlivých fázích mitózy odhadnout poměry délek těchto fází.  

Protokol o přípravě chromosomálního preparátu (materiál, postup, případné odchylku od postupu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákresy pozorovaných stádií (u každého nákresu uveďte zvětšení, při kterém jste buňku pozorovali – 

okulár x objektiv (např. 10x40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfáze      Profáze 

Zvětšení:      Zvětšení:  
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Metafáze      Anafáze 

Zvětšení:     Zvětšení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telofáze 

Zvětšení: 
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Výsledky (počty jader v interfázi a jednotlivých fázích mitózy) – vyhodnoťte alespoň 100 jader. 

Vypočítejte procentuální zastoupení jader v jednotlivých fázích a kolik minut by každá fáze trvala, 

pokud by celý buněčný cyklus trval 24 hodin. 

Fáze Počet jader Procentuální zastoupení  Počet minut při 24 hodinovém 

cyklu 

Profáze    

Metafáze    

Anafáze    

Telofáze    

Interfáze    

Celkem    

Výpočet procentuálního zastoupení jednotlivých fází v buněčném cyklu: x = počet jader v příslušné 

fázi * 100 / celkem 

Výpočet počtu minut, které trvají jednotlivé fáze při 24 hodinovém cyklu: x =  1440 (= 24 hodin * 60 

minut)* procentuální zastoupení příslušné fáze / 100 

 

Závěr (slovně zhodnoťte výsledky z tabulky) 

 


