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DNA I GENY
1. DNA znajduje się głównie w jądrze komórkowym (ponad 99 

%); występuje w postaci luźnej chromatyny lub 
skondensowanych chromosomów

2. KARIOTYP: zestaw chromosomów charakterystyczny dla 
danego gatunku, 2n (człowiek → 46 chromosomów = 23 
pary – w kaŜdej z par jeden z chromosomów pochodzi od 
matki, drugi od ojca) 

3. GEN:

jednostka informacyjna kodująca daną cechę organizmu 
(białko)
fragment cząsteczki DNA, który ulega kopiowaniu (w 
procesie transkrypcji) na mRNA oraz sąsiadujące z nim 
odcinki, które pełnią funkcję regulatorów tego procesu



PODZIAŁY KOMÓRKOWE

1. MITOZA: zachodzi w komórkach 
wegetatywnych, w jej wyniku powstaje 
komórka potomna identyczna jak komórka 
macierzysta o diploidalnym garniturze 
chromosomowym (2n → 2n)

2. MEJOZA: zachodzi w komórkach 
generatywnych (komórki macierzyste gamet), 
jest procesem redukcyjnym i w jej wyniku 
powstaje komórka (gameta) o haploidalnym 
garniturze chromosomowym (2n → 1n !!!)



CYKL KOMÓRKOWY

CYKL KOMÓRKOWY = CYKL śYCIOWY 
KOMÓRKI

INTERFAZA MITOZA

faza G1 (G0)

faza S

faza G2

profaza

metafaza

anafaza

telofaza



T – czas trwania cyklu komórkowego (czas generacji);
od początku jednego podziału do następnego (8-20 h)



INTERFAZA – etap pomiędzy kolejnymi podziałami;
komórka jest aktywna, rośnie, syntetyzuje niezbędne składniki 



PODZIAŁ – komórka dzieli się na 2 potomne w 
procesie mitozy 



G
1
– etap następujący zaraz po podziale komórki; komórka rośnie i zwiększa aktywność 

enzymów potrzebnych do syntezy DNA; jeśli komórka się nie dzieli to zostaje w fazie G
0



S – faza syntezy DNA; jego ilość ulega podwojeniu
(2n → 4n !!!), syntetyzowane są takŜe histony



G
2
– wzmoŜona synteza białek (niehistonowych) i

przygotowanie komórki do podziału 



MITOZA

• chromatyna zaczyna ulegać kondensacji i tworzą się chromosomy 
(zapobiega to splątywaniu się nici DNA w czasie podziału)

• podwojone (w fazie S) chromosomy składają się z identycznych 
chromatyd siostrzanych

• chromatydy siostrzane posiadają przewęŜenie zwane centromerem
• w skład centromeru wchodzi kinetochor, który jest miejscem 

przyczepu mikrotubul tworzących wrzeciono podziałowe
• organizatorem wrzeciona podziałowego są pary centrioli 

(podwojonych w interfazie) – w komórkach zwierzęcych (rośliny nie 
posiadają centrioli)

• jąderko zanika
• otoczka jądrowa ulega rozpadowi
• do kinetochorów przyczepiają się mikrotubule wrzeciona 

podziałowego

PROFAZA



http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__mitosis_and_cytokinesis.html



MITOZA

• chromosomy przemieszczają się w ten sposób, 
Ŝe układają się w płaszczyźnie równikowej
komórki, w połowie drogi między jej biegunami

• wrzeciono podziałowe jest juŜ całkowicie 
uformowane (łączy kinetochory chromatyd 
siostrzanych z biegunami komórki, gdzie 
występują centriole)

METAFAZA





MITOZA

• centromery chromatyd „puszczają” rozdzielając 
chromatydy siostrzane na odrębne 
chromosomy

• rozdzielone chromosomy wędrują do 
przeciwległych biegunów komórki, wskutek 
skracania przyczepionych do kinetochorów
mikrotubul wrzeciona podziałowego

ANAFAZA





MITOZA

• chromosomy ulegają dekondensacji
• wokół rozdzielonych zestawów chromosomów 

odtwarza się otoczka jądrowa i powstają 2 odrębne, 
identyczne jądra

• zanika wrzeciono podziałowe
• odtwarzane jest jąderko

• w telofazie rozpoczyna się proces cytokinezy, czyli 
podział cytoplazmy pomiędzy 2 komórki potomne

TELOFAZA





CYTOKINEZA

komórka zwierzęca:

• tworzy się bruzda wokół strefy równikowej komórki –
utworzona jest z mikrofilamentów

• bruzda pogłębia się, aŜ do całkowitego rozdzielenia na 
2 komórki potomne

komórka roślinna:

• formuje się blaszka środkowa 

• powstaje ona w rejonie równikowym komórki i rośnie w 
kierunku ściany komórkowej









MEJOZA

• zachodzi w procesie rozmnaŜania płciowego
• w jej wyniku powstają komórki haploidalne (1n) –

po połączeniu 2 komórek 1n (gamet) powstaje 
zygota o normalnym zestawie chromosomów (2n)

• komórka potomna róŜni się od komórki 
macierzystej

• proces ten składa się z 2 części: mejozy I (profaza 
I, metafaza I, anafaza I, telofaza I) oraz mejozy II
(profaza II, metafaza II, anafaza II, telofaza II) 



http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter28/animation__how_meiosis_works.html



MEJOZA

• chromosomy homologiczne (kaŜdy podzielony na 2 chromatydy) 
przylegają do siebie (koniugacja mejotyczna) → powstaje zatem 
kompleks 4 chromatyd (biwalent, tetrada)

• zachodzi crossing-over (wymiana fragmentów chromatyd 
pochodzących z chromosomów homologicznych, nie chromatyd 
siostrzanych !!!) → dzięki temu geny ulegają „przetasowaniu”

• zachodzą takŜe wszystkie inne procesy, takie jak w profazie mitozy 
(wrzeciono podziałowe, zanik otoczki jądrowej, pod koniec zanika 
zespolenie chromosomów homologicznych – połączone są one 
tylko tam, gdzie zaszło crossing-over)

• u wielu organizmów jest to etap długotrwały, w którym komórka 
rośnie i syntetyzuje materiały odŜywcze (na rzecz przyszłego 
zarodka)  

PROFAZA I





MEJOZA

chromosomy (podzielone na chromatydy 
siostrzane) ułoŜone są w płaszczyźnie 
równikowej komórki

METAFAZA I





MEJOZA

• chromosomy homologiczne (podzielone 
na chromatydy) rozchodzą się do 
przeciwnych biegunów komórki

• chromatydy siostrzane są ciągle 
połączone w rejonie centromeru !!! 

ANAFAZA I





MEJOZA

• chromatydy ulegają dekondensacji

• odtwarzają się 2 otoczki jądrowe

• następuje cytokineza (powstają 2 komórki 
potomne o diploidalnym garniturze 
chromosomowym 2n)

TELOFAZA I





MEJOZA

• wygląda bardzo podobnie do profazy 
mitozy (tworzenie wrzeciona 
podziałowego)

• jest zwykle bardzo krótka, gdyŜ
chromosomy są juŜ częściowo 
skondensowane

PROFAZA II





MEJOZA

chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie 
równikowej komórki

METAFAZA II





MEJOZA

• chromatydy siostrzane rozchodzą się do 
przeciwległych biegunów komórki

• kaŜda z chromatyd staje się więc 
osobnym chromosomem

ANAFAZA II





MEJOZA

• odtwarzają się otoczki jądrowe
• chromosomy dekondensują się tworząc chromatynę
• następuje cytokineza

• W wyniku mejozy zatem powstają 4 komórki potomne o 
garniturze chromosomowym 1n (zawierają tylko po 
jednym chromosomie z kaŜdej pary) i odrębnej 
kombinacji genów (geny matczyne i ojcowskie ulegają
wymieszaniu podczas losowego rozchodzenia się do 
komórek potomnych w anafazie I oraz podczas procesu 
crossing-over).

TELOFAZA II









Mitoza a mejoza:
PORÓWNANIE



http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter28/animation__comparison_of_meiosis_and_mitosis__quiz_2_.html










