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INTRODUCCIÓ 

El tema que he escollit, infertilitat masculina, és ara vigent en la nostra societat. 

Cada vegada trobem més casos d’impossibilitats de tenir un nadó. Vaig escollir-lo 

perquè em va semblar un tema del qual s’ha de parlar, ja que aquests problemes van 

en augment progressivament. A part de tot això volia fer una pràctica on intervenir, i 

l’Escola del Mar de Badalona m’ho ha permès. La pràctica de la fecundació in vitro amb 

eriçons de mar és senzilla, però, el fet de veure com interaccionen els espermatozoides 

dissolts en una dissolució de tabac o nicotina, amb els òvuls i la seva posterior 

fecundació, em fascina. Poder observar el desenvolupament embrionari d’aquest i 

poder constatar quins efectes té el tabac sobre la fertilitat, és realment satisfactori.  

Per últim haig de dir que per la meva possible futura carrera universitària, 

aquest tema m’interessa, tant per genètica com per medicina. M’encantaria poder 

treballar en aquest món de la reproducció humana, i per tant crec que aquest treball 

és adient als meus interessos. 

El treball constarà de dues parts. A la primera part hi ha un seguit d’informació 

per tal de tenir uns conceptes generals del que posteriorment necessitaré per fer la 

meva pràctica de recerca. Seguidament faré una segona part, que correspondrà a la 

pràctica amb eriçons de mar amb la seva conseqüent observació de la fertilitat i 

fecundació, per saber si segueix el seu curs tot i fent una petita inclusió de nicotina o 

tabac a la solució. Per últim arribaré a unes conclusions sobre la relació amb aquest 

fet, i posaré en comú conceptes aplicables en la reproducció humana.  

OBJECTIUS I HIPÒTESI DEL TREBALL 

Els meus objectius són clars, vull endinsar-me en el món de l’embriologia, 

assabentar-me del gran problema que és la infertilitat i poder conèixer els possibles 

efectes que té el tabac en ella. Finalment la meva hipòtesi és: El tabac sí afecta a la 

fertilitat masculina de Paracentrotus lividus, i per tant, tenint en compte les similituds 

amb l’embriologia dels vertebrats, també afecta a la fertilitat humana. La nicotina, 

substància que la conté el tabac, a part de ser un additiu també afecta a la fertilitat 

masculina. 
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MARC HISTÒRIC 

La infertilitat afecta més del 17% de la població espanyola, sent un problema 

que va en augment progressiu en tota Europa. Podem caure 

en l’error de pensar que la infertilitat és una malaltia crònica 

nova d’aquest segle XXI, i no és cert, en tota la història hi ha 

hagut dones i homes amb dificultats per a procrear. En cada 

moment s’han aplicat diferents remeis, tècniques, 

tractaments, rituals i pràctiques religioses. Podem trobar al 

llarg de la història innumerables deesses de la fertilitat, 

figuretes i símbols de la fecunditat o de la maternitat a les 

que adorar per aconseguir la fertilitat.  

(Foto: clau o símbol de la fertilitat)   

L’esterilitat ha pogut jutjar-se com a càstig, de manera que la culpa i 

desvalorització de la dona estèril és quelcom que sempre ha estat present. Ha estat 

considerada fisiològicament inferior a la fecunda, i fins i tot s’ha 

arribat a considerar com una maledicció del cel o un càstig dels 

déus. En l’antic Egipte l’esterilitat significava la dissolució del 

matrimoni. Entre els hebreus, el marit d’una dona estèril estava 

autoritzat a buscar-se una altra muller, i també les dones 

romanes estèrils oferien el divorci als seus esposos. A 

l’actualitat, aquests aspectes es manifesten en ocasions a través 

d’una baixada d’autoestima, sentiment de fracàs i 

desvalorització personal.      

(Foto: Deessa de la fertilitat)                                                                                                    

 L’única diferència és que, mentre que en el passat s’assumia que l’origen del 

problema era sempre femení, en l’actualitat sabem que l’esterilitat afecta la parella i 

pot ser tant d’origen femení com masculí, o ser mixta, o d’origen desconegut quan no 

es troba una causa física en cap dels dos, sent en aquest cas més patent la influència 

dels factors psicològics en la reproducció.  
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MARC TEÒRIC 

1. INFERTILITAT I ESTERILITAT 

Hi ha de tot tipus d’esterilitat i infertilitat: l’ovàrica, la tubàrica, l’endocrina, la 

immunològica, la idiopàtica o d’origen desconegut, que es presenta quan la parella no 

aconsegueix un embaràs i no se'n poden determinar les causes, ja que no té cap tipus 

d ’anormalitat.  

 

Les definicions d’infertilitat i esterilitat són diferents. Quan la parella, després 

d’un any de relacions sexuals sense anticonceptius, aconsegueix una gestació però no 

un nadó saludable, es denomina infertilitat; quan una parella no ha aconseguit mai un 

embaràs, es classifica com un cas d’esterilitat.  

A més, existeix la infertilitat i l’esterilitat primàries i secundàries. S’entén per 

infertilitat primària quan la parella, encara que demostrant la capacitat d’embaràs, mai 

ha aconseguit un fill sa, mentre que la infertilitat secundària ocorre quan després 

d’haver tingut l’embaràs i el part normals, no s’aconsegueix una nova gestació que 

arribi a terme amb un nadó sa. En el cas d’esterilitat primària la parella no aconsegueix 

mai un embaràs, mentre que en la secundària, després d’haver aconseguit un primer 

fill, no aconsegueix una nova concepció. 
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S’ha aconseguit desenvolupar fàrmacs que aconsegueixen frenar l’activitat 

ovàrica de les dones, fàrmacs capaços d’estimular posteriorment els ovaris de forma 

controlada i aconseguir en un cicle menstrual més d’un fol·licle madur i viable, o 

fàrmacs que provoquen l’ovulació. També s’han desenvolupat les TRA (tècniques de 

reproducció assistida) que permeten reproduir en el laboratori la fecundació normal, 

com la fecundació in vitro o la inseminació artificial. 

(Com es pot 

observar en aquest 

gràfic l’època de 

millor fertilitat és dels 

vint anys fins els 

trenta-cinc) 

(s’aconsegeix 

la gestació) 

(no 

s’aconsegueix 

la gestació)

Capacitat 

d’embaràs però 

mai 

s’aconsegueix un 

nadó sa. 

Després d’un 

embaràs i un 

part normal, no 

s’aconsegueix 

una gestació 

amb un nadó sa. 

Després 

d’aconseguir el 

primer fill, no es 

torna a 

concebre. 

No 

s’aconsegueix 

mai l’embaràs. 
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2. TABAC 

2.1. Definició i característiques 

La planta del tabac pertany a la família de las Solanàcies, dins del gènere 

Nicotiana, existeixen seixanta-cinc 

espècies, una de las quals, és la 

nicotiana tabacum. La planta és 

originària d’Amèrica. És una herbàcia, 

d’una altura de 1,5-2 metres, de collita 

anual, que posseeix una gran capacitat 

d’adaptació al medi, això fa que es 

pugui cultivar en quasi bé tots els 

països.  

Una cop recollida la fulla de la planta, passa per les etapes de curat, 

fermentació i industrialització. 

En general, es pot considerar que la fulla del tabac està constituïda per dos 

components essencials: l’aigua i la matèria seca. L’aigua representa més del 80% del 

pes total de la fulla abans de ser tallada i un 18% després del curat. La matèria seca o 

cendra està formada per compostos orgànics i inorgànics molt variats. 

 

2.2.  Components del tabac 

-La nicotina 

És un alcaloide bàsic en la constitució del tabac i és aquella substància que crea 

dependència a l’individu fumador. Quan la nicotina s’absorbeix a través del pulmó, 

arriba en primer lloc al cervell, en uns vuit segons. Afecta al sistema nerviós amb molta 

més rapidesa que altres drogues i per tant es creu que aquesta addicció radica 

d’aquesta rapidesa, efecte màxim en el mínim temps possible.  
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Els efectes de la nicotina sobre l’organisme són:  

-Plaer, excitació, alleujament de l’ansietat, redueix el consum de certs aliments 

disminuint la gana,  augment: hormones, cortisol, pressió arterial, metabolisme dels 

hidrats de carboni i per últim relaxació del múscul esquelètic. 

-El monòxid de carboni 

El monòxid de carboni (CO) és un dels components del fum del tabac més 

problemàtic per l’organisme. És un gas tòxic que es produeix durant la combustió del 

tabac. El monòxid de carboni passa a la sang i dificulta el 

transport d’oxigen, prohibint que l’oxigen arribi a les 

cèl·lules, i per tant que aquestes no facin les seves 

funcions.  

 

-Quitrà 

El quitrà està present al fum del tabac i està 

compost per nombroses substàncies químiques 

molt cancerígenes, entre les qual estan: els 

hidrocarburs, el benzè i els compostos inorgànics.  

Els quitrans provenen de la combustió de la 

cigarreta i s’enganxen a les parets de la boca, de la 

faringe i dels bronquis.  

 

- Substàncies amb activitat carcinogènica: hidrocarburs aromàtics policíclics 

(HAP), el formaldehid-acetaldehid, les nitrosamines, els elements radioactius, 

l’arsènic, els additius i contaminants. 

- Elements radioactius: radi, tori, plom-210, poloni-210, carboni-14 i potassi-40. 

- Additius i contaminants: nitrats, insecticides, humidificants i modificadors del 

gust. 
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No existeix una sola substància responsable de l’efecte cancerigen, sinó que són el 

conjunt d’elles les que actuen a través de diferents mecanismes. El que està bastant 

clar és que com més temps hagi estat fumant la persona, i com més paquets de 

cigarretes fumi al dia, major serà el risc de patir càncer de pulmó.  

-Irritants i oxidants 

Els més importants són: els fenols, els àcids orgànics, la benzoquinona, 

l’acroleïna, els aldehids, el peròxid d’hidrogen, l’àcid cianhídric i l’amoníac. Aquests són 

responsables de la irritabilitat de la mucosa de les vies respiratòries, del nas i els ulls.  

El consum de tabac s’ha relacionat amb l’augment de les infeccions 

respiratòries, constituint un dels factors de risc més freqüent.  

Entre altres substàncies i elements veiem com el nostre organisme és 

notablement perjudicat per aquest vici, el tabac. Ens afecta el cor, els pulmons i els 

vasos sanguinis, però ja és evident els efectes nocius del tabac sobre la fertilitat. El 

tabaquisme té un impacte negatiu sobre la capacitat de quedar-se embarassada i de 

que es realitzi l’embaràs correctament.  

3. EFECTES DEL TABAC SOBRE LA FERTILITAT  

Molts fumadors saben que fumar pot ocasionar càncer, malalties respiratòries i 

cardiovasculars, però no són conscients que afecta també la nostra fertilitat, a 

procrear. El tabac pot perjudicar notablement tant dones com homes, però atenent a 

la meva pregunta principal centraré més el tema cap a la infertilitat masculina.  

Per tenir una visió global dels problemes que pot provocar el tabac a les dones, 

en citarem uns quants. 

-Pot afectar el cicle menstrual. 

-provoca problemes a les trompes de Fal·lopi i al coll uterí. 

-incrementa la probabilitat d’embarassos ectòpics.  
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El tabac és tan nociu en la fertilitat femenina que es pot dir que afegeix deu 

anys a l’edat reproductiva de la dona, és a dir, que una fumadora de trenta anys 

equival a una que no fuma de quaranta anys.  

Ja no cal dir que fumar durant l’embaràs pot perjudicar la salut del nadó. Els fills 

de mares fumadores, generalment, tenen un menor pes al néixer i un naixement més 

estressant. 

En el cas dels homes, fumar pot ocasionar problemes en la composició del 

semen. El tabac malmet els túbuls seminífers dels testicles, lloc on es produeixen els 

espermatozoides, i els epidídims, encarregats de preparar-los i capacitar-los perquè es 

moguin millor. També desfragmenta l’ADN dels espermatozoides, origina deformitat 

espermàtica i redueix la concentració espermàtica, cosa que afavoreix l’esterilitat 

òbviament. Tot i fer tractaments de reproducció assistida és molt difícil que 

s’aconsegueixi una gestació.  

“La cigarreta conté centenars de compostos, dels quals bastants són sense 

dubte responsables d’aquestes ruptures. Entre ells, podem mencionar els alcaloides 

com la nicotina i compostos tòxics com els polifenols, hidrocarburs aromàtics, aldehids, 

amines i fins i tot pesticides”. . (Marcos Meseguer, científic)  
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4.UTILITZACIÓ DELS ERIÇONS DE MAR:  PER OBSERVAR ELS 

EFECTES ADVERSOS DEL TABAC EN LA FERTILITAT MASCULINA  

  Els embrions d’eriçó de mar han estat utilitzats durant anys com a model de 

desenvolupament degut a la seva transparència i a la seva facilitat per manipular-los. 

S’utilitzen per estudiar la fecundació ja que és externa i la podem observar al 

microscopi. També cal dir que estan estretament relacionats amb els vertebrats, són 

deuterostomats; animals celomats que tenen segmentació radial del zigot, la 

invaginació primària de l’intestí en la gastrulació forma l’anus i la boca es desenvolupa 

independentment. Per tant tenen en comú certes característiques del 

desenvolupament.  

EQUINODERMS 

Els equinoderms són un fílum d'animals celomats. La seva història evolutiva ve 

des dels principis del Cambrià, essent un dels grups animals més antics. 

Tots són animals marins. Tenen una característica molt peculiar, la seva 

simetria és pentarradial, i són els únics animals triblàstics (Organismes amb tres capes 

embrionàries: ectoderma, endoderma i mesoderma) sense cap. 

 

-LA GAROTA DE MAR: PARACENTROTUS LIVIDUS  

4.1. Taxonomia de Paracentrotus lividus 

REGNE Animalia 

FIL Equinodermata 

CLASSE Echinoidea 

ORDRE Diadematidae 

FAMÍLIA Echinidae 

GÈNERE Paracentrotus 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADlum
http://ca.wikipedia.org/wiki/Animals
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cambri%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar
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4.2. Anatomia 

En l'espècie Paracentrotus lividus els òrgans es distribueixen amb una simetria 

pentaradial, és a dir, a partir de cinc radis que surten d’un sol centre. El seu cos fa com 

a màxim 70 mm de diàmetre.  

La part externa de les garotes és un esquelet format per un conjunt de plaques rígides 

sobre les quals es troben les espines. Algunes plaques de la part superior de l’animal 

són oculars; permeten a la garota detectar la llum i la foscor, per saber on hi ha un 

possible amagatall.  

A l’esquelet podem 

trobar diversos orificis. 

L'orifici que es troba a 

la part superior de la 

garota és l'anus. Aquest 

té al voltant cinc 

plaques que contenen 

els orificis genitals, els 

quals es comuniquen 

amb les gònades. Al 

centre de la part 

inferior hi ha la boca, 

amb les llanternes d'Aristòtil, uns òrgans mastegadors del menjar que capten. La resta 

de plaques de l'eriçó de mar contenen orificis d'on surten els peus ambulacrals (que 

serveixen per desplaçar-se i menjar). 

La part interna, buida en gran part, conté principalment el tub digestiu, els peus 

ambulacrals, quan no els utilitza, i les gònades; cinc bosses on l'animal guarda els òvuls 

o els espermatozoides. El color de les gònades determina el sexe (els mascles tenen les 

gònades d'un color groguenc, mentre que les femelles tenen les gònades de color 

ataronjat).  
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La garota de roca comuna normalment es confon amb una altra espècie, l’Arbacia 

lixula. Podem diferenciar aquestes dues espècies observant la seva forma 

(Paracentrotus lividus és molt més pla) o els colors: la garota de roca comuna té una 

gran diversitat de colors, com vermell, verd, violeta, blau i bru, entre altres, mentre 

que l’Arbacia lixula (garota negra) només és de color negre. 

 

 

 

4.3. Reproducció de Paracentrotus lividus 

Tots els eriçons són gonocòrics, és a dir, que cada un és mascle o femella des 

del seu naixement fins la seva mort. L’aparell genital està constituït per cinc gònades 

que es comuniquen directament amb l’exterior mitjançant un canal que passa prop de 

les plaques que envolten l’anus. Cada gònada, masculina o femenina, té forma de sac 

limitat per una paret constituïda de teixits i fibres musculars que evacuaran els 

productes genitals (gàmetes). A l’interior de la paret hi ha cèl·lules que 

emmagatzemen productes i d’altres que són l’origen dels gàmetes. La reproducció és 

sexual i externa. 
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4.4. Fertilitat de Paracentrotus lividus 

Les gònades de Paracentrotus lividus, com la de tots els equinoïdeus, tenen un 

cicle anual. A partir del mes de setembre les gònades comencen una etapa de 

desenvolupament i maduració. Arriben al punt de màxima fertilitat a la primavera. Les 

condicions d'alimentació i de temperatura repercuteixen en la maduració dels eriçons. 

Un cop passa aquesta etapa, les gònades perden gradualment la seva fertilitat fins que, 

al maig, l'han perduda completament. Molts pescadors creuen que la fertilitat de 

Paracentrotus lividus es veu reflectida als mesos que tenen “r”. És una curiositat i una 

casualitat.  
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5. FECUNDACIÓ DELS ERIÇONS DE MAR 

La fecundació és un procés pel qual dues cèl·lules sexuals (gàmetes) es fusionen 

per crear un individu amb un genoma derivat d’ambdós pares. La primera funció de la 

fecundació és transmetre els gens des dels pares a la descendència, i la segona és 

inicial en el citoplasma de la cèl·lula ou (zigot) a aquelles reaccions que permeten que 

el desenvolupament continuï.  En el cas dels eriçons de mar, la fecundació és externa. 

 

 

 

 

 

(Interacció espermatozoide-òvul) 

 

Les 4 manifestacions que es duen a terme són: 

1- Contacte i reconeixement entre l’espermatozoide i  l’òvul. En la major part dels 

casos, això assegura que l’espermatozoide i l’òvul són de la mateixa espècie.  

2- Regulació de l’entrada de l’espermatozoide a l’òvul. Aquest permet l’entrada 

d’un sol espermatozoide i prohibeix l’ingrés d’altres. 

3- Fusió del material genètic de l’espermatozoide i de l’òvul. 

4- Activació del metabolisme del zigot per iniciar el desenvolupament.  
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5.1. Reconeixement de l’òvul i de l’espermatozoide 

 

 Primer l’espermatozoide és atret quimiotàcticament (quimiotàctic: 

Organisme capaç de respondre a un estímul químic apropant-se a ell o allunyant-se 

d’ell) i activat per l’òvul. El contacte amb la capa gelatinosa de l’òvul dispara la reacció 

acrosòmica, permetent l’alliberació d’enzims proteolítics (enzims que s’encarreguen de 

la descomposició de proteïnes). 

 

 A continuació l’espermatozoide 

s’adhereix a la membrana vitel·lina i perfora 

un orifici.   

 Finalment l’espermatozoide 

s’adhereix a la membrana plasmàtica de 

l’òvul i es fusiona amb aquesta. A partir 

d’aquest moment el pronucli de 

l’espermatozoide pot ingressar al citoplasma de l’òvul.  
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Reconeixement específic d’espècie en eriçons de mar 

Mentre que el contacte de l’espermatozoide amb la capa gelatinosa de l’òvul 

pot proporcionar el primer esdeveniment de reconeixement específic d’espècie, un 

altre esdeveniment crític d’unió 

específic d’espècie es deu 

produir una vegada que el 

espermatozoide de l’eriçó de 

mar ha travessat la capa 

gelatinosa de l’òvul i el procés 

acrosòmic de l’espermatozoide 

contacta amb la superfície de 

l’òvul.  

La proteïna acrosòmica que trobem en aquest reconeixement en eriçons de 

mar és anomenada bindina.  

 

5.2. La prevenció de la polispèrmia 

 Quan un espermatozoide ha ingressat a un gàmeta femení, la capacitat de 

fusió de la membrana, que era necessària per aconseguir que el contingut de 

l’espermatozoide ingressi al gàmeta femení, es torna en un perillós inconvenient. En 

els eriçons de mar qualsevol espermatozoide que ingressi a l’òvul pot proporcionar un 

nucli haploide i un centríol al zigot.  

 En la monospèrmia normal, en la que només un espermatozoide ingressa al 

gàmeta femení, un nucli haploide de l’espermatozoide i un nucli haploide de l’òvul es 

combinen per formar el nucli diploide del zigot, per tant es restableix el número 

cromosòmic apropiat per les espècies. El centríol, que es proporciona per 

l’espermatozoide, es divideix per formar els dos pols de fus mitòtic durant la 

segmentació.  
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 L’entrada de múltiples espermatozoides (polispèrmia) dóna lloc a 

desastroses conseqüències.  

 L’òvul de l’eriçó de mar gràcies a un canvi elèctric en la seva membrana 

cel·lular evita la polispèrmia. Aquesta membrana proporciona un barrera selectiva 

entre el citoplasma del gàmeta femení i l’ambient extern.  

 L’aigua de mar té una concentració particularment alta de l’ió de sodi, 

mentre que el citoplasma de l’òvul conté relativament poc sodi. Amb els ions de 

potassi succeeix a la inversa. Aquesta condició és mantinguda per la membrana 

cel·lular, que inhibeix l’entrada dels ions de sodi a l’òvul i impedeix que els ions de 

potassi es filtrin a l’ambient. S’insereix un elèctrode en un gàmeta femení i es col·loca 

un altre fora d’aquest, es pot mesurar la diferència constant de cargues a través de la 

membrana cel·lular de l’òvul. Aquest potencial de membrana en repòs és -70mV,  

degut a que l’interior cel·lular està carregat negativament respecte l’exterior.  

Després de la unió del primer espermatozoide (de 1 a 3 segons), el potencial de 

membrana canvia a un nivell positiu, proper a 20mV. Els espermatozoides no poden 

fusionar la membrana ja que té un potencial de repòs positiu. Per tant la polispèrmia 

desapareix i aquell òvul queda fecundat per un sol gàmeta masculí.  

 

 

 

 

 

(Espermatozoides rodejant 

l’òvul per fecundar-lo) 
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5.3. Fusió del material genètic en els eriçons de mar 

 Com ja sabem l’espermatozoide entra dins l’òvul però ho fa 

perpendicularment a la superfície d’ell. Després de la fusió de les membranes, el nucli 

del gàmeta masculí i el seu centríol es separen dels mitocondris i del flagel. Aquests 

dos últims es desintegren dins de l’òvul. Per tant, encara que cada gàmeta proporcioni 

al zigot un genoma haploide, el genoma mitocondrial es transmet majoritàriament a 

partir de l’herència materna. En canvi el centrosoma necessari per produir el fus 

mitòtic de les properes divisions és proporcionat per l’espermatozoide.  

 La fecundació es produeix després de la segona divisió meiòtica, per tant, hi 

ha un nucli haploide en el citoplasma de l’òvul quan es produeix l’entrada de 

l’espermatozoide. 

 

 

 El nucli del gàmeta masculí experimenta una transformació. Per començar, 

l’embolcall nuclear desapareix deixant la cromatina compacta al citoplasma de l’òvul. A 

continuació, les proteïnes que tenen la cromatina de l’espermatozoide condensada, 

són intercanviades per unes altres proteïnes del medi del zigot, les quals la 

descondensen. L’ADN ja pot començar la transcripció i la replicació. 
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 Després de l’entrada de l’espermatozoide de l’eriçó de mar a l’òvul, el 

centríol del gàmeta masculí es troba entre aquest i el femení. A continuació, el centríol 

actua com a centre organitzador de microtúbuls, formant fibres d’àster.  

 

 Aquests microtúbuls s’estenen a través de l’òvul i contacten amb el nucli 

femení. Els dos nuclis (masculí i femení) migren apropant-se entre si. La seva fusió 

forma finalment el nucli diploide del zigot. 
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6. DESENVOLUPAMENT PRIMERENC 

6.1. Segmentació en eriçons de mar 

La quantitat i distribució de vitel determina on pot produir-se la segmentació i 

la grandària relativa dels blastòmers. Quan un pol del zigot està relativament lliure de 

vitel, la divisió cel·lular es produeix allà a una velocitat més ràpida que en el pol 

oposat. El pol ric en vitel s’anomena pol vegetal, i el pol pobre en vitel s’anomena pol 

animal. El nucli del zigot és desplaçat freqüentment cap al pol animal ja que 

normalment el vitel impedeix la segmentació.  

 

Els zigots dels eriçons de mar tenen escàs vitel distribuït i per tant són isolecítics 

(“vitel igual”) i presenten segmentació holoblàstica. Això significa que el solc de 

segmentació s’estén per tot el zigot. També són radials ja que els eixos de segmentació 

són paral·lels o perpendiculars a l’eix de polaritat.   

 

(Segmentació holoblàstica radial) 

La primera i la segona segmentació són meridionals i es disposen 

perpendiculars entre sí. És a dir, els solcs de segmentació passen a través dels pols 

animal i vegetal. Les cèl·lules embrionàries o blastòmers formats són totipotents, és a 

dir, són capaces de crear un individu per elles mateixes. A la primera segmentació 

trobem dues cèl·lules i a la segona segmentació, quatre. 

 

PRIMERA SEGMENTACIÓ-> 
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SEGONA SEGMENTACIÓ-> 

 

La tercera segmentació és equatorial, perpendicular als dos primers plans de 

segmentació, i separa entre si els hemisferis animal i vegetal. Ja no són cèl·lules 

embrionàries totipotents. Ja tenim 8 cèl·lules. 

 

TERCERA SEGMENTACIÓ-> 

 

No obstant, la quarta segmentació és molt diferent de les tres primeres. Les 

quatre cèl·lules del nivell animal es divideixen meridionalment en vuit blastòmers, 

cada un amb el mateix volum. Aquestes vuit cèl·lules s’anomenen mesòmeres. En el 

cas del pol vegetal, experimenta una segmentació equatorial desigual per produir 

quatre cèl·lules grans, els macròmers, i quatre micròmers més petits. A la quarta 

segmentació s’esdevé la mòrula. 

(Mòrula) 

 Quan les 16 cèl·lules de l’embrió se segmenten, les vuit mesòmeres (animals) 

es divideixen equatorialment per produir dos nivells, un a sobre de l’altre. Els 

macròmers es divideixen meridionalment i formen un nivell de vuit cèl·lules. Els 

micròmers també es divideixen, encara que una mica més tard, produint un petit grup 

sota del nivell més gran.  
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Durant la sexta segmentació, les cèl·lules de l’hemisferi animal es divideixen 

meridionalment, mentre que les cèl·lules vegetals es divideixen equatorialment; 

aquest patró és revertit a la sèptima divisió. En aquest moment, l’embrió és una 

blàstula de 128 cèl·lules i el patró de divisions arriba a ser menys regular.  

 

6.2. Formació de la blàstula 

Es comença a adoptar la forma de blàstula a l’etapa de 128 cèl·lules. Aquí les 

cèl·lules formen una esfera buida que rodeja una cavitat central o blastocel. En aquest 

moment, totes les cèl·lules tenen la mateixa mida, els 

micròmers han alentit la seva divisió cel·lular. A mesura que 

les cèl·lules continuen dividint-se, la blàstula segueix sent un 

capa cel·lular gruixuda, aprimant-se mentre que 

s’expandeix.  

 

Aquestes segmentacions cel·lulars ràpides i invariables duren fins la novena o 

desena divisió. En aquest moment comença a 

desenvolupar cilis. La blàstula ciliada comença a rotar 

dins de la membrana de fecundació. Poc temps 

després, s’observen diferències en les cèl·lules. Les 

cèl·lules en el pol vegetal de la blàstula comencen a 

engreixar-se, formant una placa vegetal. Les cèl·lules 

de l’hemisferi animal sintetitzen i secreten un enzim que digereix la membrana de 

fecundació. L’embrió és ara una blàstula que neda lliurement. 
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6.3. Gastrulació en l’eriçó de mar  

La blàstula tardana de l’eriçó de mar consisteix en una única capa d’unes 1000 

cèl·lules que formen una esfera buida.  

La gastrulació comprèn una sèrie de migracions cel·lulars a posicions en les 

quals formaran tres capes cel·lulars: ectoderma, endoderma i mesoderma. Algunes 

cèl·lules blastodèrmiques formen el mesènquima primari. El blastòpor (que més 

endavant correspondrà a l’anus) sorgeix de la primera invaginació. Altres cèl·lules 

blastodèrmiques s’invaginen formant l’arquènteron (més endavant constituirà el tub 

digestiu). Les cèl·lules s’estiren i finalment formen el mesènquima secundari. 

 

 (Fases de la gastrulació) 

Després de la gastrulació, quan l’embrió ja s’ha desenvolupat, es forma la larva, 

anomenada larva pluteus, que s’alimenta i té capacitat motora.  

(larva pluteus)  
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PART PRÀCTICA 

1. DISSENY DE L’EXPERIMENT 

PREGUNTA: Afecta el tabac la fertilitat masculina? 

HIPÒTESI: El tabac sí afecta la fertilitat masculina de Paracentrotus lividus, i per tant, 

tenint en compte les similituds amb l’embriologia dels vertebrats, també afecta la 

fertilitat humana. La nicotina, substància que conté el tabac, a part de ser un element 

que provoca addició també afecta la fertilitat masculina.  

2. PRIMER PROTOCOL 

2.1-OBTENCIÓ I MANTENIMENT DELS ERIÇONS DE MAR (Paracentrotus lividus) 

Per fer la pràctica podríem utilitzar més espècies, però les cèl·lules de la garota 

negra (Arbacia lixula), per exemple, no es veuen clarament amb el microscopi. Per 

tant, els eriçons negres que trobem els rebutjarem. Tampoc podrem mesclar diferents 

espècies, ja que no coneixem hibridisme entre espècies.  

A l’hora d’anar a buscar els eriçons, és millor anar un mateix a buscar-los que 

no comprar-los (vaig contactar amb un mariscador de Palamós per a que me’ls facilites 

i els vaig anar a buscar). Necessitem deu eriçons, ja que l’època en la qual hem agafat 

els eriçons no és en la que estan més madurs i fèrtils. Per tant, com més millor, i així no 

ens arrisquem a que no funcioni la pràctica.  

Els eriçons de mar poden ser femenins o masculins, de colors lilosos, 

marronosos, negrosos i vermellosos.  

S’han de tenir com a màxim 48h abans de realitzar la pràctica. Com menys 

temps passi millor. Un cop obtinguts s’han d’embolicar en una tovallola xopa d’aigua 

de mar i després ficar-la a una bossa de plàstic. Quan els tinguem a casa els hem de 

mantenir en un lloc fresc i humit (al pati a l’ombra). 
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3. SEGON PROTOCOL 

3.1-OBTENCIÓ DE LES CÈL·LULES SEXUALS DELS ERIÇONS 

Material: 

1. Eriçons de mar (6-10) 

2. Aigua de mar (10 l) 

3. Safates de cuina (2) 

4. Tisores 

5. Ulleres de laboratori 

6. Guant de jardiner (mà esquerra) 

7. Dues càpsules de petri 

8. Dues culleres petites de cafè 

9. Dues pinces 

10. Galleda 

11. Dos comptagotes 

12. Gots 

Hem de posar els eriçons 

repartits en una safata (en posem uns 

4 o 5). També hem de preparar una 

galleda amb aigua de mar (uns 4 o 5 

l). Els gàmetes o cèl·lules sexuals els 

podem obtenir amb diferents 

mètodes. Dos no traumàtics i un 

traumàtic.  

No traumàtics 

1. Amb un pinzell s’acaricia la zona perianal perquè les gònades 

expulsin els gàmetes. És cert que sortiran cèl·lules sexuals, però aquest mètode 

només funciona cent per cent quan els eriçons estan en època fèrtil i per tant 

ens hauríem d’arriscar. Una altra de les raons és que expulsen poca quantitat 

de cèl·lules i no ens seria factible. 
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2. Injectar una sal [KCl]=0,5M a l’eriçó (1 ml). Ha de ser molt ràpid 

ja que l’eriçó tendeix a reaccionar tancant-se per protegir-se, i per tant no 

permeten que el punxin o li injectin cap substància. Aquest mètode tampoc és 

factible perquè provoca osmosi a l’eriçó, i si que és cert que sortiran els 

gàmetes, però l’osmosi també afecta altres parts de l’eriçó, no només a les 

gònades. Finalment ens trobaríem amb una mescla de gàmetes i excrements 

(secretats per l’anus per l’efecte de l’osmosi). Aquest procés s’hauria de repetir 

més d’una vegada perquè no sol sortir a la primera.  

Traumàtic  

Aquest mètode és el més factible i és el que realitzem nosaltres. Primer de tot, 

ens posem les ulleres i els guants. A continuació agafem l’eriçó i amb les tisores el 

tallem equatorialment, proper a la boca per evitar tallar per la meitat les gònades que 

necessitem obtenir. Quan ja està tallat, observem que les gònades que tenen color 

vermellós són les de les femelles i les dels mascles de color groguenc. Tirem la part de 

la boca (no la necessitem) i a la galleda amb aigua de mar remenem l’eriçó dividit per 

netejar-lo per tal que no quedin restes d’altres teixits que no siguin de l’aparell 

reproductor. 

 

Agafem dues femelles (per no arriscar-nos a agafar-ne una que estigui 

malament) i fem un pool (barreja d’òvuls). Amb la cullera agafem les gònades i les 

posem a una càpsula de petri (unes 10 gònades, cinc de cada femella). Seguidament 

agafem 10 ml d’aigua de mar i la posem a la càpsula de petri juntament amb les 

gònades femenines. Amb les pinces estripem les gònades i traiem els teixits sobrants 

fins obtenir el color vermellós que esperàvem i que caracteritza les femelles.  
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 (gònades femenines) 

Fem el mateix amb les gònades masculines i obtenim el líquid groguenc que 

esperàvem.  

 (gàmetes masculins) 

 

Anotació: Realitzem primer l’obtenció dels gàmetes femenins perquè aquests 

són immòbils i no gasten tanta quantitat d’energia com els espermatozoides, que són 

mòbils. RES POT TOCAR AIGUA DOLÇA. TOTS ELS MATERIALS EMPRATS HAN D’ESTAR 

COMPLETAMENT SECS. 
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4. TERCER PROTOCOL 

4.1- ELS EFECTES ADVERSOS DEL TABAC EN LA FERTILITAT MASCULINA 

Material: 

1. Pots de vidre de 200 ml amb tapa 

2. Provetes de 100 ml 

3. Embuts de plàstic 

4. Formol 

5. Guants de laboratori 

6. 6 ampolles de plàstic de litre i mig 

7. Aigua de mar 

8. Tabac (1 pegat de nicotina de 21 mg, i 20 filtres de 20 burilles de cigarrets) 

9. Vas de precipitats gran 

10. Augmentine 500 mg 

Procediment: 

Primer de tot, dos dies abans d’extreure els gàmetes, agafem les tres ampolles 

de plàstic i les omplim amb aigua de mar. En una ampolla introduïm el pegat de 

nicotina, en una altra les 20 burilles i l’última la deixem tal i com estava.  
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Preparem 18 pots de vidre disposats així: 

1h-> 

2h-> 

48h-> 

En una altra ampolla posem litre i mig d’aigua de mar amb una pastilla 

d’augmentine que prèviament hem desfet. Els òvuls poden ser perjudicats i destruïts 

pels bacteris que els envolten, i com que no tenim les tècniques necessàries per 

conservar-los, el que fem és barrejar-los amb augmentine per mantenir-los en bones 

condicions.  

 

Passats els dos dies, quan hem obtingut els gàmetes, colem l’aigua de les 

ampolles a unes altres deixant-la sense el pegat ni les burilles.  

 

T1 control T1 control T1 nicotina T1 nicotina T1 tabac T1 tabac 

T2 control T2 control T2 nicotina T2 nicotina T2 tabac T2 tabac 

T3 control T3 control T3 nicotina T3 nicotina T3 tabac T3 tabac 
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Amb un vas de precipitats mesurem 200 ml de les tres ampolles i els introduïm 

en tres pots: 200 ml d’aigua de mar amb nicotina a un pot, 200 ml d’aigua de mar amb 

tabac a un altre pot, i 200 ml d’aigua de mar a un altre pot.  

 

Amb un comptagotes repartim tot l’esperma obtingut en aquests tres pots de 

dissolució.  

 

 

 

 

 

(gàmetes masculins en el pot de nicotina)  

 

 

 

(gàmetes masculins en el pot de 

control, de nicotina i de tabac) 



 
32 

A continuació mesurem 200 ml d’aigua amb augmentine i els introduïm en un 

altre pot. Finalment hi introduïm amb un comptagotes tots els òvuls obtinguts.  

 

  

 

(gàmetes femenins i pot amb 

augmentine)  

 

Passats dos dies més, omplim els 18 pots amb 200 ml d’aigua de mar i posem 5 

gotes d’òvuls a cada pot i 10 d’espermatozoides procedents dels tres pots (C, N, T) a 

cada pot corresponent. 

 

Agafem 20 ml de formol i els afegim als pots corresponents a l’hora (1h, 2h, 

48h) S’han de tancar els pots just després d’introduir-hi el formol. Aquest pas s’ha de 

fer amb mascareta i guants ja que el formol és un producte químic molt tòxic amb una 

olor molt forta.  

L’hora a la qual hem iniciat la unió dels gàmetes ha estat les 15:44h. Al passar 

una hora (16:44h) hem introduït formol al t1 i hem tapat els pots corresponents. Al 

passar dues hores (17:44h) hem introduït formol al t2 i hem tancat amb tapa els pots 

corresponents. I finalment al passar quaranta-vuit hores (15:44h) hem introduït formol 

al t3 i hem tapat els pots corresponents.  
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A part de buscar la resposta a la meva pregunta del treball de recerca, també 

he volgut tenir una visió global del procés embrionari de Paracentrotus lividus.  

Hem introduït a un pot de 200 ml d’aigua de mar, 5 gotes d’òvuls i 2 gotes 

d’espermatozoides purs (sense infectar). L’hora a la qual hem iniciat la unió de 

gàmetes ha estat les 13:26h. Aquest pot l’hem observat en 1h (14:26h), 2h (15:26h), 

3h (16:26h), 6h (19:26h), 12h (1:26h), 24h (13:26h), i 48h (13:26). Finalment a les 48h 

l’hem fixat amb formol.  

5. OBSERVACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 

En aquesta part de la pràctica respondré a la pregunta que em faig, que 

correspon al títol del meu treball: afecta el tabac la fertilitat masculina? 

Agafem mostres de cada pot amb una pipeta i posem dues o tres gotes sobre 

d’un portaobjectes (sense cobreobjectes, per quantificar no cal posar-ne). Agafem el 

portaobjectes amb les gotes i el col·loquem al microscopi. Mirem primer amb 

l’objectiu (E A 4) per mirar que hi ha bastantes cèl·lules i després mirem amb l’objectiu 

(E A 10) que és molt més proper i es veu més clar. Ens situem a un extrem i anem 

observant en ziga-zaga trobant cèl·lules per tota la mostra. En una llibreta al nostre 

costat anem apuntant quin tipus d’embrió o cèl·lula anem veient. 

 De les possibilitats que hi ha, he vist:  

 

  

 

 

 

 

(òvul fecundat vist al temps 1)                                     (òvul no fecundat vist al temps 1 i 2) 
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(embrió de dues cèl·lules vist al temps 2) 

 

                                                                              (dues gàstrules inicials vistes al temps 3) 

 

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENT 

Els resultats que he obtingut de l’experiment estan organitzats en nou gràfiques 

de barres. Cada gràfica mostra la fertilitat de les cèl·lules del control i dels pots amb 

tabac i nicotina dissolts, al mateix temps.  

Les columnes de la gràfica mostren el percentatge sobre el total trobat en 

l’anàlisi de la fertilitat dels embrions de Paracentrotus lividus.  

 

LLEGENDA DE LES GRÀFIQUES 

NF: No fecundats                                                       C: Control        

F: Fecundats                                                                N: Nicotina 

G: Gàstrula                                                                   T: Tabac                                        

A: Aberració 
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6.1-Temps 1:  1h després de la fecundació 

 

Com veiem en aquesta gràfica no hi ha diferències significatives en la fertilitat. 

Podríem dir, a partir d’aquests resultats, que en la primera fase de fecundació el tabac 

no sembla afectar la fertilitat masculina de Paracentrotus lividus. Càlculs [annex 1 

(1.1)] 
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Com podem veure en aquesta gràfica tampoc trobem diferències significatives entre la 

dissolució amb nicotina i el control. Veiem com més o menys els resultats coincideixen, 

per no dir que són pràcticament iguals. Càlculs [annex 1 (1.2)] 

 

Podem veure en aquesta gràfica la comparació dels efectes del tabac i la 

nicotina en la fertilitat i també veiem que no hi ha diferències significatives notables. 

Càlculs [annex 1 (1.3)] 
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6.2-Temps 2: 2h després de las fecundació  

 

Bé, en aquesta gràfica ja sí que trobem diferències significatives. Podem veure 

com el tabac sembla afectar greument la fertilitat. Els òvuls fecundats són més 

nombrosos en control i en la dissolució de tabac trobem molts òvuls sense 

fecundar comparat amb el control. Això sembla indicar el gran perjudici que crea el 

tabac sobre la fertilitat masculina de Paracentrotus lividus. Càlculs [annex 1 (2.1)] 
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En aquesta gràfica podem veure com altra vegada la nicotina no ha perjudicat 

la fecundació dels gàmetes. Veiem com no hi ha diferències significatives en la 

fertilitat, i per tant podríem dir que la nicotina no afecta la fertilitat de 

Paracentrotus lividus. Càlculs [annex 1 (2.2)] 

 

 Com podem veure en aquesta gràfica, les diferències són molt significatives, i 

per tant, podem coincidir en dir que el que afecta la fertilitat masculina del tabac no és 

la nicotina, sinó els efectes sinèrgics que pot tenir amb altres substàncies del tabac. 

Càlculs [annex 1 (2.3)] 
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6.3-Temps 3: 48h després de la fecundació 

 

En aquesta gràfica podem observar que al llarg del desenvolupament 

embrionari en la dissolució de tabac hi ha hagut un notable percentatge d’aberracions 

comparat amb el control. Això sembla indicar que el tabac també afecta al llarg del 

desenvolupament, no només en la fertilitat. Podem veure que en el control el 

percentatge d’embrions és molt més gran que en la fecundació del t1 i t2. En aquests 

casos s’ha de tenir en compte la mortalitat, i això explica l’alt percentatge tant en 

control i en tabac. Per tant els embrions que trobem a la gràfica són només aquells que 

han sobreviscut i els altres s’han desintegrat. Càlculs [annex 1 (3.1)] 
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En aquesta gràfica podem veure com la nicotina no sembla afectar ni la fertilitat 

ni el desenvolupament embrionari. Es veu una similitud en nombre de gàstrules entre 

el control i la dissolució amb nicotina, per tant, podríem dir que la nicotina no afecta al 

llarg del desenvolupament embrionari. Càlculs [annex 1 (3.2)] 
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cop sembla demostrar-se que el tabac perjudica notablement la fertilitat i el 

desenvolupament embrionari. Com podem veure i hem dit anteriorment, la substància 

del tabac que afecta no sembla ser la nicotina en si mateixa. Càlculs [annex 1 (3.3)] 
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CONCLUSIONS 

La pregunta que em feia des d’un principi, al llarg de tots aquests mesos, era si 

de veritat el tabac afectava la fertilitat masculina. Finalment he arribat a la conclusió 

de que sembla ser que tingui un efecte important. Per tant, estic afirmant que la meva 

hipòtesi és certa, que el que vaig suposar sembla correcte. Encara que tenia uns 

quants dubtes sobre si la nicotina hi tenia quelcom a veure, gràcies a aquests resultats 

es podria dir que no. Tot això ho he pogut observar en les gràfiques i en els respectius 

càlculs: 

1. Al temps 1 (1h després de la fecundació) no he trobat diferències  

significatives i  el percentatge de nombre d’òvuls fecundats era semblant o 

igual al nombre d’òvuls no fecundats. 

2. Al temps 2 (2h després de la fecundació)  he pogut observar una gran 

diferència en quant a la dissolució de tabac comparat amb el control. Per 

tant puc afirmar que el tabac afecta la fertilitat masculina de Paracentrotus 

lividus. 

3. En el temps 2 veig que la nicotina no fa cap efecte advers en la fertilitat,  es 

comporta indiferent. Per tant, puc deduir que la substància del tabac que 

afecta directament la fertilitat, no és la nicotina, i que aquesta només actua 

com a addictiu.  

4. En el temps 3 (48h després de la fecundació) he pogut veure que el tabac 

afecta al llarg del desenvolupament embrionari de Paracentrotus lividus ja 

que hi ha moltes més aberracions a la dissolució amb tabac que en el 

control i que hi ha menys gàstrules formades.  

5. La nicotina, al temps 3, un altre cop més no ha afectat. Al llarg del 

desenvolupament embrionari no hi ha hagut cap anomalia important, i per 

tant ja és evident que la nicotina no afecta cap dels casos, ni la fertilitat ni el 

desenvolupament embrionari de Paracentrotus lividus.  

Tot i això, s’ha de dir que he tingut un problema o, més ben dit, un contratemps 

o obstacle. En principi en el temps 1 ja s’haurien d’haver vist diferències significatives 

amb el tabac i que la fase embrionària adoptada en els òvuls fecundats fos de dues 
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cèl·lules. També en el temps 2 s’haurien de veure de dues a quatre cèl·lules en cada 

embrió fecundat. I ja per últim a les 48h s’hauria d’haver observat la fase embrionària 

de larva pluteus, i el que hem vist han estat gàstrules inicials, que encara ni tenen 

invaginacions. En la meva recerca he intuït que el procés embrionari és depenent de la 

temperatura. Gràcies a la mostra que tenia del desenvolupament embrionari observat 

en microscopi que estava dins de casa, en temperatures més altes que el garatge, i 

veient com dins de casa el desenvolupament seguia el seu curs, he pogut arribar a la 

conclusió que aquestes baixes temperatures han pogut ser les causants que tot el 

procés s’hagi alentit. Malgrat tot he pogut arribar a les conclusions que esperava i a 

demostrar la hipòtesi que vaig plantejar des d’un principi.   

El meu treball, tot i ser amb eriçons Paracentrotus lividus, el podria aplicar als 

humans ja que en recerques científiques s’ha demostrat que tenim certes 

característiques del desenvolupament embrionari en comú. A més a més, són 

deuterostomats com nosaltres. Així que podem dir que probablement el tabac podria 

afectar com a mínim la mobilitat espermàtica i la capacitat de fertilització humana.  

A partir dels resultats que he obtingut em plantejo que, si tornés a repetir la 

pràctica, utilitzaria altres substàncies del tabac per verificar quin és o quins són els més 

perjudicials. També adequaria les condicions ambientals per tal que les fases 

embrionàries del zigot seguissin el seu curs natural.   
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ANNEXOS 

Annex 1  

TEMPS 1 

control NF F 2 A total 

t1 24 25 0 1 50 

t1 25 25 0 0 50 

mitjana t1 24,5 25 0 0,5 50 

  49% 50% 0% 1% 100% 

 

            

nict NF F 2 A total 

t1 24 26 0 0 50 

t1 26 24 0 0 50 

mitjana t1 25 25 0 0 50 

  50% 50% 0% 0% 100% 

 

tabac NF F 2 A total 

t1 24 28 0 0 52 

t1 35 21 0 0 56 

mitjana t1 29.5 24.5 0 0 54 

  54,63% 45,37% 0% 0% 100% 

 

(1.1) 

t1 
   observats C T TOTAL 

NF 49 54,63 103,63 

F 51 45,37 96,37 

TOTAL 100 100 200 
 

χ2
Calculat= { [ ( 49 · 45,37 ) - ( 51 · 54,63 ) ]2 / ( 1002 · 103,63 · 96,37 ) } · 200= 0,63 

(1.2) 

t1 
   observats C N TOTAL 

NF 49 50 99 

F 51 50 101 

TOTAL 100 100 200 
 

χ2
Calculat= { [ ( 49 · 50 ) - ( 51 · 50 ) ]2/ ( 1002 · 99 · 101 ) } · 200 = 0,02  
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(1.3) 

t1     
 observats N T TOTAL 

NF 50 54,63 104,63 

F 50 45,37 95,37 

TOTAL 100 100 200 

 

χ2
Calculat= { [ ( 54,63 · 50 ) - ( 45,37 · 50 ) ]2/ ( 1002 · 104,63 · 95,37 ) } · 200 = 0,43  

TEMPS 2 

control NF F 2 4 A total 

t2 4 15 30 1 0 50 

t2 8 6 34 0 2 50 

mitjana t2 6 10.5 32 0.5 1 50 

  12% 21% 64% 1% 2% 100% 

              

nicotina NF F 2 4 A total 

t2 11 6 35 1 4 57 

t2 2 7 41 0 0 50 

mitjana t2 6.5 6.5 38 0.5 2 53.5 

  12,15% 12,15% 71,03% 0,93% 3,74% 100% 

              

tabac NF F 2 4 A total 

t2 21 18 9 0 1 49 

t2 36 4 21 0 2 63 

mitjana t2 28.5 11 15 0 1.5 56 

 
50,89% 19,64% 26,79% 0% 2,68% 100% 

 

(2.1) 

t2 
   observats N T TOTAL 

NF 12,15 50,89 63,04 

F 87,97 49,11 137,08 

TOTAL 100 100 200 

χ2
Calculat= { [ ( 12,15 · 49,11 ) - ( 87,97 · 50,89 ) ]2/ ( 1002 · 137,08 · 63,04 ) } · 200 = 34,84 

 (2.2) 

t2 
   observats C N TOTAL 

NF 12 12,15 24,15 

F 88 87,97 175,97 

TOTAL 100 100 200 

χ2
Calculat= { [ ( 12 · 87,97 ) - ( 88 · 12,15 ) ]2/ ( 1002 · 175,97 · 24,15 ) } · 200 = 0,000865 
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 (2.3) 

t2       

observats C T TOTAL 

NF 12 50,89 62,89 

F 88 49,11 137,11 

TOTAL 100 100 200 
 

χ2
Calculat= { [ ( 12 · 49,11 ) - ( 88 · 50,89 ) ]2/ ( 1002 · 137,11 · 62,89 ) } · 200 = 35,08 

 

TEMPS 3 

control NF F 2 4 8 

t3 0 2 0 0 0 

t3 0 0 1 0 0 

mitjana t3 0 1 0,5 0 0 

  0% 2,25% 1,12% 0% 0% 

            

nicotina NF F 2 4 8 

t3 0 0 0 0 0 

t3 0 0 0 0 0 

mitjana t3 0 0 0 0 0 

  0% 0% 0% 0% 0% 

            

tabac NF F 2 4 8 

t3 0 0 0 0 0 

t3 0 0 0 0 0 

mitjana t3 0 0 0 0 0 

  0% 0% 0% 0% 0% 

 

M B G L A total 

0 0 40 0 0 42 

0 0 42 0 4 47 

0 0 41 0 2 44,5 

0% 0% 92,13% 0% 4,49% 100% 

            

M B G L A total 

0 0 58 0 0 58 

0 0 45 0 4 49 

0 0 51,5 0 2 53,5 

0% 0% 96,26% 0% 3,75% 100% 

            

M B G L A total 

0 0 38 0 20 58 

0 0 43 0 13 56 

0 0 40,5 0 16,5 57 

0% 0% 71,05% 0% 28,94% 100% 
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(3.1) 

t3 
   observats C N TOTAL 

G 92,13 96,26 188,39 

A 7,86 3,74 11,6 

TOTAL 100 100 200 
 

χ2
Calculat= { [ (92,13· 3,74 ) - ( 7,86 · 96,26 ) ]2/ ( 1002 · 188,39 · 11,6 ) } · 200 = 1,55  

(3.2) 

t3 
   observats C T TOTAL 

G 92,13 71,05 163,18 

A 7,86 28,94 36,8 

TOTAL 100 100 200 
 

χ2
Calculat= { [ ( 92,13 · 28,94 ) - ( 7,86 · 71,05 ) ]2/ ( 1002 · 36,8 · 163,18 ) } · 200 = 14,79 

(3.3) 

t3 
   observats N T TOTAL 

G 96,26 71,05 167,31 

A 3,74 28,94 32,68 

TOTAL 100 100 200 
 

χ2
Calculat= { [ ( 96,26 · 28,94 ) - ( 3,74 · 71,05 ) ]2/ ( 1002 · 167,31 · 32,68 ) } · 200 = 23,22 
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Annex 2 
 
DIARI DE LA MEVA PRÀCTICA  

Dia 28 de Novembre de 2012 

He anat a Badalona  a l’Escola del mar per realitzar el PROTOCOL de la pràctica, amb tot un 

seguit d’instruccions i materials que hauré d’emprar. He comprat el formol i he aconseguit els 

dos pegats de nicotina i les 20 burilles.  

Dia 3 de Desembre de 2012 

Començo la meva pràctica anant a buscar aigua de mar a l’Escola del Mar on en tenen una 

aixeta d’aigua de mar. A casa omplo les tres ampolles de litre i mig d’aigua de mar i els hi poso 

a cadascuna la seva respectiva etiqueta. La de control, la de nicotina i la de tabac. Seguidament 

introdueixo un pegat de nicotina de 21mg (que equival a 20 cigarrets) a la seva respectiva 

ampolla i introdueixo les 20 burilles en l’ampolla d’etiqueta tabac. Les deixo en un lloc fresc i a 

l’ombra (al pati) i fins demà no les remenaré. 

Dia 5 de Desembre de 2012 

A l’institut el meu tutor de recerca m’ha proporcionat el material necessari per realitzar la 

pràctica i un microscopi per poder observar el procés i els gàmetes. 

Vaig a buscar els eriçons de mar a Palamós on en Carles Martínez Puig ens na recollit 15. 

Mullem la tovallola a la platja i posem els eriçons embolicats per tots costats. Després la 

introduïm en una bossa d’escombraries i després dins d’una galleda. Quan arribo a casa els 

guardo al pati on estiguin ben frescos. 

Dia 6 de Desembre de 2012 

He obert els eriçons i els hi he extret les gònades i després, els gàmetes. He posat els gàmetes 

en els gots amb les substàncies pertinents i he observat les primeres 12h de la fecundació 

normal. Ara només queda esperar a demà per poder mesclar finalment els gàmetes.  

Dia 7 de Desembre de 2012 

En els 18 gots he introduït una certa quantitat d’esperma i d’òvuls en cada un. A l’hora li he 

introduït formol als pots de temps 1, i a les dues hores li he introduït formol als pots de temps 

2. He seguit observant les fases i les divisions de la fecundació en normalitat.  
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Dia 8 de Desembre de 2012 

He introduït formol a un got amb la fecundació que estàvem observant (després de 48h). 

Dia 9 de Desembre de 2012 

He introduït la ultima dosi de formol als pots de temps 3 que corresponen a les 48h. Ara ja tinc 

tots els pots preparats i tancats amb formol per corroborar el meu experiment al microscopi a 

base de estadístiques i resultats.  

 
 

 


