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                        Meióza (redukční dělení), sporogeneze
Meiózou vznikají u rostlin haploidní spory z diploidních buněk sporogenního 

pletiva (na rozdíl od živočichů, kde miózou vznikají gamety). Meiotické buněčné cykly 
jsou v porovnání z mitotickými značně delší – týdny, a u jehličnanů až měsíce.

Meióza probíhá ve dvou po sobě následujících mitotických děleních:
1. meióza (heterotypické dělení):  se značně odlišuje od mitózy. V profázi dochází 
k podélnému přikládání a spojování homologických chromozomů, vzniká tzv. bivalent. 
Chromozomy se podélně rozdělí na dvě chromatidy a vzniká čtyřchromatidový bivalent. 
Nesesterské chromatidy homologických chromozomů se mohou překřížit a vyměnit si 
úseky chromatid (crossing – over). Z těchto chromatid vznikají po rozdělení centromery 
(v anafázi homeotypického dělení) rekombinované chromozomy. Teprve v metafázi se 
rozpouští jaderná membrána, mizí jadérko a diferencuje se  dělicí vřeténko. Zdvojené 
bivalenty se posunují do ekvatoriální roviny. V anafázi se homologické chromozomy od 
sebe oddělují a dvouchromatidové chromozomy se po mikrotubulech dělicího vřeténka 
posunují k opačným pólům buňky, kde se nakonec shromáždí úplná haploidní sada 
chromozomů (= redukce počtu chromozomů). V telofázi vznikají dvě haploidní buňky.
2. meióza (homeotypické dělení): je v podstatě normální mitóza. Výsledkem je tetráda 
haploidních jednobuněčných (později většinou dvou- nebo někalikabuněčných) spor.

Význam meiózy  nespočívá pouze v redukci počtu chromozomů. Při meióze dochází také 
k segregaci chromozomů, tj. k náhodnému rozchodu chromozomů do dceřinných buněk, nezávisle na tom, zda 
jsou otcovského či mateřského původu. Každá spora má tedy novou specifickou kombinaci chromozomů. Počet 
možných kombinací je dán vztahem 2n  (n = počet chromozomových sad). Segregace chromozomů  a vznik 
rekombinovaných chromozomů vede ke zvýšení genotypové variability, která je základní podmínkou 
evolučního vývoje. Při změně životních podmínek dochází k pozitivní selekci úspěšných genotypů lépe 
adaptovaných na nové  změněné podmínky.
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Schéma meiózy – znázorněn průběh změn jednoho páru homologních chromozomů 
s jednoduchým crossing-overem.

1. profáze: nerozpouští se jaderná membrána, homologní 
chromozomy se přikládají k sobě (synapse) a vytvářejí
bivalent (při vytváření synapsí sehrává významnou úlohu 
chromozomální bílkovinný systém - synaptonemální 
komplex). Chromozomy se podélně dělí na dvě chromatidy
za vzniku zdvojeného bivalentu, chromatidy se kolem sebe
ovíjejí, místa překřížení nesesterských chromatid se 
nazývají chiazmata. V chiazmatech dochází ke crossing-
overu = výměna úseků chromatid. V závěru 
profáze dochází k terminalizaci chiazmat = posunují se ke 
konci chromatid. V následné 1. metafázi se rozpouští 
jaderná membrána.
1. anafáze: oddělení celých dvouchromatidových
chromozomů, chromatidy zůstávají spojeny v centromeře, 
redukce chromozomů.

1. telofáze

2. profáze a metafáze: průběh jako u normální mitózy.
2. anafáze: rozchod chromozomů k pólům dělicího 
vřeténka.

2. telofáze: vznikají čtyři haploidní spory, dvě 
s nerekombinovanými a dvě s rekombinovanými 
chromozomy.


