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Oprava podkapitoly: 

2.1.1  Meióza  

Součástí gametogeneze je meiotické dělení (meióza), kdy je díky dvěma na sebe 

navazujícím buněčným dělením (meióze I a II) redukován počet chromozómů. Do meiózy 

vstupují diploidní (2n) zárodečné buňky. Značení 2n odkazuje na dvě sady chromozómů 

(mateřského a otcovského původu), které nesou tytéž sady genů, ale s unikátní alelickou 

kombinací jednotlivých genů. V případě myši jsou to dvě sady po 20 chromozómech (19 

autozómů a jeden pohlavní chromozóm), tedy celkem 40 chromozómů. V diploidní buňce má 

každý chromozóm, díky dvojité sadě chromozómů, vždy přítomného homologa, společně jsou 

tyto chromozómy nazývány homologní pár. Pokud je uvažován význam samotného 

n (haploidní), pak značí právě jednu kompletní sadu chromozómů (u myši 20). Před vstupem 

do meiózy I podstoupí 2n buňka replikaci DNA materiálů. Každý chromozóm je proto na 

počátku meiózy I tvořen dvěma sesterskými chromatidami (dvouchromatidový), které jsou 

spojeny centromerou, ovšem stále se jedná o buňky diploidní, protože obsahují pouze dvě 

kompletní sady chromozómů (2n centromer). Jelikož se však homology v meióze I párují, může 

být uvažován každý homologní pár jako chromatidová tetráda. V meióze I dochází k rozchodu 

homologů do dvou dceřiných buněk bez ohledu na jejich rodičovský původ. Do dceřiných 

buněk se proto náhodně namíchají homology mateřské s otcovskými. Výsledkem meiózy I je 

redukce počtu chromozómových sad z 2n na n, tedy v případě myši vznikají buňky s 20 

chromozómy, které jsou však stále dvouchromatidové. Následně tyto buňky podstupují meiózu 

II, a to bez předchozí replikace genetického materiálu. V meióze II, podobně jako v mitóze, se 

do dceřiných buněk rozchází sesterské chromatidy, jedná se tedy o redukci počtu sesterských 

chromatid. Obecně během redukčního meiotického dělení vzniknou z jedné diploidní zárodečné 

buňky čtyři buňky haploidní (review Petronczki et al. 2003). 

Meióza I a II se každá dělí na čtyři hlavní fáze: profázi, metafázi, anafázi a telofázi. 

Meióza I je charakteristická prodlouženou profází I, která se dále dělí na leptotene, zygotene, 

pachytene, diplotene a diakinezi (Petronczki et al. 2003). 


