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Dzisiejszy temat jest w istocie dość krótki (odwołuje się do pierwszej lekcji poświęconej ge-
netyce). Pojawia się jednak w nim sporo nowych pojęć, które niestety musicie przyswoić. 
Zwracajcie uwagę na: 

1. Fragmenty, które zaznaczyłem kolorem czerwonym. Są one istotne dla zrozumienia 
późniejszych tematów. 

2. Fragmenty zapisane kursywą. Te dla odmiany są opisem dodatkowym, dla zaintere-
sowanych. 

3. Waszym zadaniem będzie zapoznanie się (przeczytanie poniższego tekstu). 

 

 

1. Materiał genetyczny - chromosomy 
W komórkach eukariotycznych prawie cały DNA znajduje się w jądrze. Cząsteczki DNA są bardzo długie, a 

przy tym delikatne, dlatego przyłączają się do specjalnych białek i splatają w nici chromatynowe. W jądrze 
komórek, które się nie dzielą, nici chromatynowe tworzą gęstą plątaninę (niczym kłębek niezwykle cienkich 
nici). W komórkach przygotowujących się do podziału DNA jest replikowany, a następnie nici chromatynowe 
zwijają się w chromosomy. Każdy chromosom składa się z dwóch identycznych połówek – chromatyd. Każda 
chromatyda zawiera jedną cząsteczkę DNA. Chromosomy są swego rodzaju paczkami materiału genetycznego, 
które ułatwiają jego podział. 

Liczba, wielkość i kształt chromosomów są cechami gatunkowymi. Na przykład komórki człowieka mają 46 
chromosomów, a ściślej mają 23 pary chromosomów. Parę tworzą chromosomy podobne – jeden dziedziczo-
ny jest po matce, drugi po ojcu. Chromosomy podobne nazwano chromosomami homologicznymi. Jako że 
komórki człowieka zawierają podwójny komplet chromosomów, są diploidalne (2n = 46). Tylko komórki 
rozrodcze zawierają pojedynczy komplet chromosomów, są więc haploidalne (n = 23). Uwaga: n = podstawo-
wy, pojedynczy komplet chromosomów (haploidalna liczba chromosomów). 

 

Komplet chromosomów człowieka - chromosomy uporządkowano parami i ponumerowano 

2. Podziały komórkowe – mitoza. Przebieg i znaczenie mitozy 

Nowe komórki nie powstają „od nowa”, a jedynie przez podziały innych, istniejących już komórek. W przy-
padku bakterii podziały są proste i szybkie, poprzedzone jedynie replikacją DNA. Komórki eukariotyczne mają 
wielokrotnie więcej DNA, a ich podziały – mitoza i mejoza – są bardzo skomplikowane.  



 
Schemat ogólny mitozy (w tym przypadku można powiedzieć, że zasada jest prosta: po podziale powstają komórki nie-
zmienione względem komórki macierzystej) 

 

Mitotycznie dzielą się komórki somatyczne, czyli wszystkie komórki ciała z wyjątkiem komórek płciowych. 
Każda mitoza prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych, identycznych z komórką macierzystą (liczba 
chromosomów pozostaje bez zmian). Mitoza pozwala na sprawne, ale przede wszystkim bardzo precyzyjne i 
równe rozdzielenie materiału genetycznego do obu komórek potomnych. Tempo podziałów jest różne – komórki 
szpiku kostnego człowieka dzielą się kilka razy na dobę, natomiast wątroby już tylko dwa razy w roku. Komórki 
stożków wzrostu niektórych roślin naczyniowych dzielą się mitotycznie nawet co kilkadziesiąt minut. Mitoza 
umożliwia wzrost, różnicowanie i regenerację organizmów wielokomórkowych. W świecie protistów, grzybów i 
roślin podział ten daje także możliwość bezpłciowego rozmnażania się. 

 
Podział mitotyczny komórki o 2n = 4 chromosomy. Okres międzypodziałowy (1) i fazy mitozy (2-5 - po-
dział jądra komórkowego, 6 - podział cytoplazmy) 

Przebieg i znaczenie mejozy 
Mejoza jest jeszcze bardziej skomplikowana niż mitoza. Prowadzi do powstania czterech komórek potom-

nych, w których liczba chromosomów jest zmniejszona o połowę (z 2n do n). Stąd inna nazwa mejozy – 
podział redukcyjny. Mejoza jest także podziałem znacznie dłuższym, w skrajnych przypadkach może trwać 
nawet kilkadziesiąt lat. W drodze mejozy powstają komórki rozrodcze (gamety), a u części roślin i grzybów 
zarodniki. 

 

Schemat ogólny mejozy. Zauważ, że w tym przypadku powstają komórki o zredukowanej (=zmniejszonej) liczbie chro-
mosomów 

 



W rozmnażaniu płciowym nowy organizm powstaje, kiedy połączą się dwie gamety. Gdyby gamety zawierały 
taką samą liczbę chromosomów, jak komórki somatyczne, organizm potomny miałby dwukrotnie więcej chro-
mosomów (a więc także DNA), drugie pokolenie potomne nawet cztery razy więcej itd. Ponieważ jednak ko-
mórki powstałe w wyniku mejozy mają połowę chromosomów (n), w momencie zapłodnienia powstaje komórka 
z pełną ich liczbą (2n). Ten rodzaj podziału umożliwia więc utrzymanie stałej liczby chromosomów w ko-
lejnych pokoleniach. 

Mejoza jest też źródłem zmienności genetycznej, ponieważ prowadzi do pojawiania się nowych kombinacji 
genów – rekombinacji genetycznej. Zacznijmy od tego, że gamety mają losowe zestawy chromosomów. Po-
nadto część chromosomów w gametach dodatkowo jest wymieszana (podczas pierwszego podziału mejotyczne-
go chromosomy homologiczne mogą się wymieniać fragmentami DNA). Skoro gamety zawierają różne kombi-
nacje genów, potomstwo najczęściej jest inne niż osobniki rodzicielskie (przypomnijmy, że jest to zmienność 
wewnątrzgatunkowa). 

 

Podział mejotyczny komórki o 2n = 4 chromosomy. Okres przed podziałem (1) i fazy mejozy (2-11) 

Ważne 
1. Mitoza jest podziałem pojedynczym, mejoza – podwójnym (składa się z dwóch podziałów następujących 

jeden po drugim). 

2. Mejoza prowadzi do powstania czterech komórek o liczbie chromosomów zmniejszonej do połowy (n 
chromosomów). Redukcja liczby chromosomów w gametach umożliwia zachowanie stałej jej liczby w kolej-
nych pokoleniach. Mejoza obejmuje dwa podziały. 

3. W czasie mejozy dochodzi do powstania nowej kombinacji genów (źródło zmienności genetycznej w przy-
rodzie). 

Prace Gregora Mendla 
 

Podstawy współczesnej genetyki stworzył w XIX w. czeski zakonnik Gregor (Grzegorz) Mendel. Badacz ten 
przez wiele lat prowadził starannie zaplanowane doświadczenia, w których niezbicie wykazał istnienie czynni-
ków odpowiadających za dziedziczenie cech. Nazwał je zawiązkami cech. Zwróć uwagę, że Mendel nie wiedział 
o istnieniu DNA i nie mógł obserwować przebiegu mejozy. Istnienie materialnych zawiązków cech po prostu... 
wydedukował stosując matematykę do analizy otrzymanych wyników. Dzisiaj wiemy, że zawiązki cech to geny. 



 
Ogród w Essen – wizualizacja krzyżówki „typu mendlowskiego”, którą stworzyli tamtejsi ogrodnicy 

Mendel przeprowadzał swoje doświadczenia, wykorzystując głównie różne odmiany grochu zwyczajnego – 
rośliny łatwej w hodowli i mającej wyraźne cechy (m.in. różną barwę kwiatów i odmienne ukształtowanie po-
wierzchni nasion). Skupienie badań na pojedynczych cechach było znakomitym posunięciem, ponieważ pozwo-
liło Mendlowi dostrzec charakterystyczne prawidłowości. 

Klasyczne doświadczenie Mendla polegało na krzyżowaniu ze sobą roślin różniących się barwą kwiatów – 
jedne miały kwiaty czerwone, drugie – białe. Rośliny z obu grup stanowiły tak zwane linie czyste – krzyżowane 
ze sobą dawały takie same potomstwo (białe krzyżowane z białymi dawały wyłącznie rośliny o białych kwiatach, 
czerwone z czerwonymi – wyłącznie rośliny o czerwonych kwiatach). 

Mendel skrzyżował rośliny o czerwonych kwiatach z roślinami, które miały białe kwiaty (było to pokolenie 
rodzicielskie P). Otrzymał pierwsze pokolenie potomne (F1), w którym występowały tylko rośliny o kwiatach 
czerwonych. Mendel sprawdzał nawet, czy istotne jest, z jakiej rośliny pochodził pyłek (okazało się, że nie jest 
istotne). Następnie skrzyżował ze sobą rośliny z pierwszego pokolenia potomnego (F1 x F1). W drugim pokole-
niu potomnym (F2) wyrosły rośliny o kwiatach czerwonych oraz rośliny o kwiatach białych w proporcji liczbo-
wej 3:1. Wyniki te powtarzały się za każdym razem. 

 

  


