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Meióza 

 Při tomto dělení dochází k vzniku 4 dceřiných buněk 
z 1 mateřské 

Mají poloviční počet chromozomů 

http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Meiosis_Overview.svg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Meiosis_Overview.svg


 Dělení pohlavních buněk 

 Principem pohlavního rozmnožování je splynutí 
dvou pohlavních buněk (gamet) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sper
m-egg.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hum
an_egg_cell.svg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Sperm-egg.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Human_egg_cell.svg


 Gameta má poloviční počet chromozomů 

 Splynutím 2 gamet (spermie a vajíčka) – 
diploidní zygota 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:O
ocyte.jpg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Oocyte.jpg


Heterotypické 
dělení 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiosis
1.png?uselang=de 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Meiosis1.png


Homoiotypické 
dělení 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Meiosis2.png?uselang=de 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Meiosis2.png


Meióza se skládá ze 2 buněčných 
dělení: 

 1. heterotypické dělení 

 A. profáze – homologické chromozomy se 
párují, jejich chromatidy se vzájemně proplétají 
a může dojít k výměně části vlákna 

http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:M%C3%A9iose_3.jpg?uselang=de 



b. metafáze 

 Dvojice chromozomů se řadí do ekvatoriální roviny 

 Vzniká dělící vřeténko 

http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:M%C3%A9iose_3.jpg?uselang=de 



c.+d. anafáze a telofáze 

 Na rozdíl od mitózy se k pólům buněk 
pohybují CELÉ chromozomy (NE 
chromatidy!!) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:M%C3%A9iose_3.jpg?uselang=de 



2. Homoiotypické dělení 

 Stejně jako u mitózy 

 Dělí se však haploidní buňky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Meiose.svg 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiose.svg


 Z 1 mateřská (diploidní) buňka –první dělení --- 

 

→2 dceřiné (haploidní) buňky----→druhé dělení— 

 

→4 haploidní buňky 

http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/a/af/Meiosis_mx.png 



 V průběhu meiózy vzniknou z 1 diploidní buňky 
4 haploidní  buňky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiose_Eizellenbildung.png?uselang
=de 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Meiose_Eizellenbildung.png
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