
Гимназијско наставно градиво биологије
сажето је у три тома ове серије уџбеника. 

Слике помажу у разумевању текста у уџ -
беницима. Означавање броја слике у тексту
је као у овом примеру:

означавање слике у књизи (слика 61.)

Текст уџбеника је писан нормалним типом
слова. Ради истицања и бољег памћења, битни
појмови су штампани масним или косим словима.

У пасусима, писаним ситним словима, и на
почетку означеним зеленом бојом, штампани су
допунски делови градива, са деловима текста
штампаних масним и косим словима. Допунско
градиво садржи нове појмове или описе
испитивања из другог аспекта, а понекад скреће
пажњу на практичне аспекте. У појединим

областима проширује знања занимљивостима из
историје науке. У овим деловима можемо наћи
много информација о заштити здравља и пра -
вилном начину живота.

У шест поглавља су обрађене три тема -
тике. На дну странице се види наслов ак -
туелног поглавља, што олакшава оријен та -
цију унутар градива. Поглавља су по дељена
на мање јединице. Поједине наставне је -
динице се завршавају питањима и зада цима.
Свака већа јединица наставног градива
завршава се резимеом, који обухвата кратак
преглед најважнијих података поглавља и
помаже у самосталном учењу. На крају
уџбеника је индекс најважнијих појмова и
назива. У њему су са звездицом (*) означене
речи, које ће бити у матурским задацима.

УВОД
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6 ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

Основни закони генетике

За жива бића би се могло рећи да су
таква, као да су програмирана. Њихове осо -
бине су у основи последица програмираних 
би о хемијских метаболич ких процеса, који 
се одигравају у њима. Углавном су то ката- 
лизатори реакција, ензимске беланчевине и 
друге разне структурне и регулаторне мате-
рије, које су такође беланчевинасте приро-
де. Структура беланчевина зависи првен-
ствено од редоследа аминокиселина, које
их граде. Тиме пак, управља молекул ДНК
током процеса синтезе беланчевина, преко 
његових информационих канала. Инфор- 
мације које се односе на редослед аминоки-
селина у разним беланчевинама, смештене 
су у разним сегментима молекула ДНК. 
Ови сегменти молекула ДНК су преко син-
тезе беланчевина, на крају крајева и одго-
ворни за карактеристике јединки. Инфор -
мације смештене у молекулу ДНК се стал-
но током процеса размножавања наслеђују 
и преносе са једне генерације на другу.
ДНК је, дакле, генетички материјал, однос-
но гени, као његови делови, одређују при-
роду појединих особина. Уствари, не на -
слеђују се особине, него гени који их одре-
ђују. Фенотипом називамо манифестацију
целокупних структурних и функционалних 
карактеристика јединке, насталих услед 
функционисања гена. Генотип живог бића 
чини целокупан генетски материјал, тј. сви 
гени.

Приликом деобе ћелије ДНК хромозома
се кондензује. У диплоидним ћелијама,
међусобно подударни хомологи хромозоми
формирају хромозомске парове. У њима се
налазе по два гена од сваког, који су
смештени на истом месту очевог и
мајчиног хромозома. У природи један дати
ген може да има разне варијанте. Те
генетске варијанте заједничким именом
називамо алелима. Такви су, на пример,

три алела гена, који одређује АБО тип
крвне групе човека. У природним
популацијама број алела неког гена је
обично један и двадесет, ретки су случајеви
да се креће између један и неколико
стотина. Дивљим типом називамо онај
алел, који се најчешће појављује у дотичној
популацији. У хаплоидним ћели јама може
да буде присутан само један или други
алел, а у диплоидним могу бити присутна
оба алела. Уколико у диплоидној ћелији
дато место гена на хомологим
хромозомима заузимају једнаки алели,
онда је јединка у погледу датог гена
хомозигот, а хетерозигот је, ако то место
заузимају два различита алела. Колики год
да је број алела, у једну јединку могу
доспети само два примерка. Ако узмемо у
обзир да број гена, на пример, у једној
јединки врсте кичмењака може бити више
десетина хиљада и да они могу имати
велики број алела у датој популацији, јасно
је да је вероватноћа појаве две јединке са
потпуно истом генет ском комбинацијом у
природи врло мала. У основи, тако свака
јединка располаже потпуно јединственим
сетом гена. Огромна разноврсност
генотипова ствара разноврсност
фенотипова, која се уочава код једин-
ки исте врсте.

Генетика изучава законитости наслеђивања.
Оснивач науке, генетике је био аустријски
калуђер, наставник и ботаничар Јохан Грегор
Мендел (1822-1884). Укрштањем разних биљних
врста створио је такве хибриде, чијим су се даљим
међусобним укрштањем, међу потомством,
појавиле неке биљке са упадљиво различитим
особинама. Пошто је желео тачно да упозна
узроке тих појава, 1854. године је започео обимну
серију истраживања. Баштенски грашак се чинио
најпогоднијим предметом његових истраживања.
Радио је са великим бројем јединки, да би
искључио ометајуће ефекте случајности. Детаљно
је испланирао и обезбедио одговарајуће
околности, за истраживање током целог свог рада.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА
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7ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

Правио је брижљиве белешке, које су обухватиле
и најситније детаље и добијене резултате
процењивао је математичко-статистичким мето -
дама, до тада још неуобичајеним у биологији.
Резиме свог вишегодишњег рада је објавио 1866.
године под насловом Огледи са биљним
хибридима. У њему извештава о испитивању више
од десет хиљада хибрида, на којима је испитивао
укупно седам различитих карактеристика. Тако,
на пример, боју и облик зрна грашка, положај
цветова или дужину стабљике. Његови закључци,
изведени из добијених резултата, и данас су
познати као основни закони генетике. Његови
савременици су, у недостатку познавања цитоло -
гије, прихватили његов рад са неразумевањем, и
тек након његове смрти 1900. године, признали
његово епохално дело у постављању темеља
модерне биологије. До тада су, наиме, већ
упознали процес деобе ћелије и структуру
хромозома.

За упознавање основних закона гене -

тике изабрали смо неколико Мен делових
испитивања. Једна од карактерис тичних
наследних особина баштенског грашка је
глатка или наборана површина зрна (слика
1). Из аспекта ових особина пођимо од
родитеља хомозигота. За означавање алела
обично користимо разна слова. У овом
случају, ознака очевог пара алела, који
носи особину глаткоће је: АА, док је ознака
за мајчин пар алела, који носи особину
набораности: аа. Наравно, да се у очевим
или мајчиним хаплоидним полним
ћелијама налази само по један А или а алел.
Испитајмо могућа укрштања између
полних ћелија родитеља, уз помоћ табеле
(слика 2). Латинска реч parentes значи
родитељи и због тога родитељску гене -
рацију у генетичким табелама често
означавају словом „P“. Слично томе, у
односу на потомство, из латинске речи fili-
ales потиче означавање прве или друге
генерације потомака са F1, односно F2.
Након укрштања полних ћелија два
родитеља хомозигота, у сваком члану F1

генерације се налази алел, који носи очеве,
односно мајчине особине. Са аспекта
генотипа, чланови F1 генерације су дакле
хетерозиготи, који имају Аа пар алела, док
је за фенотип јединствена особина глатка

1. слика Особине зрна грашка

глатко AA

наборано aa

жуто BB

зелено bb

2. слика Закон униформности

P

AA aa

F1

A A

a

a

Aa Aa

Aa Aa

F1 генотип:  4 Aa
F1 фенотип: 4 глатка
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површина зрна. Од две родитељске
особине, које се налазе у генотипу хете ро -
зигота, само се једна појављује у фенотипу,
то је доминантна особина, насупрот друге,
рецесивне особине, која остаје скривена.
Ове појаве је Мендел резимирао у закону

униформности, којим изражава, да је
укрштањем родитеља хомозигота, свака
јединка прве генерације потомака и по
генотипу и по фенотипу иста.

Мендел је наставио даље укрштање, али
сада већ међу генерацијама потомака. Јасно
је да се и на хетерозиготне јединке односи,
да само један алел може бити у хаплоидној
полној ћелији, а може да потиче од било
ког родитеља (слика 3). У F2 генерацији је
за три четвртине потомака хетерозигота
карактеристична била доминантна осо -
бина, али се код једне четвртине, од
полазних хомозиготских особина роди -
теља, појављује рецесивна особина. Након
униформности у F1 генерацији, у F2 генера -
цији се појављује глатко и наборано зрно,
као последица раздвајања почетних фено -
типских особина родитеља. Појава
фенотипа у односу 3:1 међутим не
осликава генотипске пропорције, које леже
у основи. Због две доминантне форме
генотипа, 25% потомака је доминантни
хомозигот, 50% доминантни хетерозигот, а
остатак генотипа од 25% је рецесивни
хомозигот. Мендел је извршио испитивања
и са бројним другим парним особинама и
увек добио исте резултате (слика 4). На
основу тога поставио је закон раздвајања,
у ком је резимирао, да се родитељске
особине не спајају у јединкама хетерози -
готима F1 генерације, него се непромењене
поново појављују у F2 генерацији. 

8 ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

3. слика Закон раздвајања

F1

Aa Aa

F2 a

a

A

A

F2 генотип:  1 AA :  2Aa :  1aa
F2 фенотип: 3 глатка  :  1  наборано

AA Aa

Aa aa

4. слика Раздвајање особина у F2 генерацији, по Менделовим истраживањима

ФЕНОТИП ДОМИНАНТАН РЕЦЕСИВАН ОДНОС

Зрно грашка

Зрно грашка

Котиледони

Љуска семена

Махуна

Положај цветова

Висина биљке

глатко 882

округло 5474

жути 6022

сива 705

зелена 428

ниско 651

висока 787

наборано 299

четвртасто 1850

зелени 2001

бела 224

жута 152

високо 207

патуљаста 277

2,95 :1

2,96 :1

3,01 :1

3,15 :1

2,82 :1

3,14 :1

2,84 :1
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9

У својим истраживањима, Мендел је
разјаснио и међусобни однос наслеђивања
различитих особина. До сада је испитивао
само парове алела појединих особина, а
након овога је вршио и таква укрштања, где
су се родитељи међусобно разликовали у две
особине. У једном таквом огледу је, поред
пара особина глатког и набораног зрна,
испитивао и пар особина жуте и зелене боје
котиледона, а резултате је процењивао
математичко-статистичким методама. Од
родитеља хомозигота, коришћених у ис -
питивању, доминантни отац је имао парове
алела глатки АА и жути BB.

Особина пара алела рецесивне мајке је
била наборана аа и зелена bb (слика 5).

Као што се и могло очекивати, сваки
члан F1 генерације је био исти. Фенотип им
је одређен доминантним особинама, тј. сви
су имали глатку површину зрна и жуту боју
котиледона.

Укрштајући међусобно хетерозиготе, у
F2 генерацији се појавило 9 различитих
генотипова и 4 различита фенотипа.
Испитујући генотипове, може се уочити да
пропорције обе особине посебно тачно
одговарају уоченом код наслеђивања
једног пара алела. Односно, добијене 
(4 АА:8 Аа:4 аа) вредности, ако се
поједноставе (1 АА:2 Аа:1 аа), показују већ
познату пропорцију генотипа. Ако
генетску табелу укрштеним линијама
поделимо на четири групе, можемо да
уочимо расподелу у пропорцији 3:1, унутар
сваке групе. Ако међутим испитујемо
заједнички све фенотипове настале у
пропорцији 9:3:3:1, онда налазимо да су се
код потомака нашла један поред другог и
два таква пара особина, која се не могу
наћи заједно код почетних родитељских
хромозома.

Појава парова особина наборана-жута и
глатка-зелена, навела је Мендела на
закључак да су се алели за две особине, који
су доспели у четири полне ћелије ком -
биновали међусобно, потпуно независно и
случајно, стварајући тако сасвим нове ком -

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

AB AB

ab

ab

AaBb AaBb

AaBb AaB

AABB aabb

глатко, жуто x наборано, зелено

x

AaBb AaBb

x

AB Ab aB ab

AB

Ab

aB

ab

AABB AABb AaBB AaBb

AABb AAbb AaBb Aabb

AaBB AaBb aaBB aaBb

AaBb Aabb aaBb aabb

P

F1

F1

F2

5. слика Закон независног наслеђивања
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бинације особина. Бројне сличне резу лтате
испитивања резимира у закону о не -
зависном наслеђивању, који у суштини
каже, да приликом независног на -
слеђивања појединих парова особина, у F2
генерацији појављују се комбинације, које
одступају од првобитних роди тељских
форми. Наравно, да се ово односи само на
такво укрштање, где се родитељске
особине међусобно разликују у више од
једног пара особина. Током даљих својих
истраживања, Мендел је испитивао и
наслеђивање три различита пара особина
и добио 27 различитих генотипова. У
случају независног комби новања парова
алела у F2 генерацији, један пар особина
може да резултује 3 генотипа, два пара

особина 9, три пара особина 27, а n пар
особина 3n генотиповa.

Неколико примера тока

наслеђивања

Након Менделових радова, на основу
извршених огледа укрштања, на почетку
20. века, постало је јасно да су основни
закони генетике опште важећи. У почетку
су поновили Менделове огледе, а потом су
се у све ширем кругу вршили огледи са
разним биљкама и животињама. Један од
примера доминантно-рецесивног нас -

леђивања код животиња је укрштање
црно-белих и црвено-белих говеда (слика
6). Слично као код укрштања грашка и овде
су доказали наслеђивање преко једног гена.
Доминантни алел хетерозигота (V) је била
црно бела, а рецесивни алел (v) је била
црвено-бела боја. F1 генерација је, сходно
закону униформности, била састављена од
хетерозиготних Vv, црно-белих јединки. У
F2 генерацији након раздвајања парова
алела, доминантне црно-беле и рецесивне

10 ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

1. На основу онога што смо учили прошле
године, објасни везу између особина и редоследа
база у молекулу ДНК. 
2. Шта је ген, а шта је алел? Која је разлика

међу њима?
3. Зна значи појам фенотипа и генотипа?
4. Установи какав је фенотип, а какав може да

буде генотип зрна грашка, који се види на 1.
слици.
5. Скупи информације и одржи предавање о

Менделовом животу и раду.
6. На основу 4. слике, установи каква је по

фенотипу била хомозиготна рецесивна биљка из
аспекта особина, које је Мендел испитивао.
7. Објасни три Менделова закона, уз помоћ 5.

слике.
8. Зашто је за приказивање закона независног

наслеђивања, требало узети у обзир две особине?
9. Какво ће бити потомство добијено укршта -

њем грашка хомозигота високог раста и хомози-
гота патуљастог раста? (Користимо 4. слику.)
10. Какво ће бити потомство добијено укршта-
њем два хетерозигота грашка са ниским положа -
јем цвета? (Користимо 4. слику.)
11. Какви ће бити потомци добијени укрштањем
хетерозигота грашка са високим растом и ниским
положајем цвета? (Користимо 4. слику.)
12. Како и каквим укрштањима би могао да уста-
новиш, да је живо биће доминантног фенотипа,
по генотипу хомозигот или хетерозигот? Какав
фенотип треба да има потомак, да бисмо знали да
је хетерозигот?

6. слика Наслеђивање црно-беле и црвено-беле
боје код говеда

P

F1

F2

vvVV

Vv

V v

V VV Vv

Vv vvV

×
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црвено-беле јединке су се појавиле у
односу 3:1. 

Узроци бројних људских особина и
неколико обољења се налазе у доминантно-
рецесивном наслеђивању. Албинизам је, на
пример, добро позната болест због које
скоро потпуно недостаје пигментација и
обојеност коже, косе и очију, односно код
јединке патолошки недостају пигменти.
Проучавајући породично стабло, показало
се да је људски албинизам рецесивна
особина, албино јединке су аа хомозиготи.
У просеку се на 25-30 хиљада деце роди
један албино. Дакле, велика већина људи
је, што се тиче пигментације доминантни
хомозигот АА, а мало је јединки доминан т -
них хетерозигота, које имају Аа пар алела.
Из аспекта пигментације, деца рођена у
браку доминантног хомозигота и рецесив -
ног албина биће нормалне пигмен тације
(слика 7. а). Вероватноћа за рођење албино
потомка из брака хетерозигота је већ 25%
(слика 7. б), док је код пара од којих је 
један хетерозигот, а други рецесиван
албино, та вероватноћа 50%. Наравно,
свако дете два рецесивна албино родитеља
биће албино.

У појединим случајевима, фенотипско
испољавање доминантног алела је слабије

код хетерозигота, него код хомозигота.
Фенотип хетерозигота показује форму
фенотипа између два хомозигота. То је
интермедијерни ток наслеђивања. И у
домаћим баштама је добро позната украсна

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

7.б) слика Албино дете

7. а) слика Наслеђивање албинизма код човека

AA aa Aa Aa Aa aa

Aa aa

Aa aa

AA Aa

Aa aa

Aa Aa

Aa Aa

A A A a A a

a

a

A

a

a

a

0%
албино
фенотип 25% 50%

x
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биљка ноћурак (Mirabilis jalapa) (слика 8.
а). За наслеђивање различите боје цветова
одговоран је један пар алела. Ако се укрш -
тају хомозиготне јединке са црвеним и
белим цветом, у F1 генерацији ће бити
јединке истог генотипа и фенотипа. У
хетерозиготима се доминантни фенотип
слабије испољава, те ће, за разлику од до
сада реченог, потомци бити сви ружичасте
боје, уместо црвене. Укрштајући два овак -
ва хетерозигота, потомци у F2 генерацији
раздвајају се на доминантне и рецесивне
фенотипове у односу 1:2:1, од којих ће два
непотпуно доминантна хетерозигота по
фенотипу бити ружичаста (слика 8.б).

Једна карактеристична варијанта доми -
нантно-рецесивног наслеђивања је појава

кодоминације. Један од на јпознатијих
примера је наслеђивање људског ABO
система крвних група. Генетску основу нас -
танка ABO крвних група одређују три алела,
IA и IB као доминантни, наспрам i алела. Како
је познато, у једном диплоидном организму,
на истом генском месту могу бити само два
алела, те њихов однос одређује крвну групу
потомака (слика 9). У генотиповима A и B
крвне групе налазе се доминантни алели.
Пар алела код A крвне групе је хомозигот
IAIA, односно хетерозигот IAi, а B крвну групу
чини IBIB, односно IB i пар алела. Крвну групу
O пак чини хомозиготни ii пар алела. IA и IB

алели су подједнако доминантни у односу на
i алел. Ако се нађу заједно IAIB у пару алела,
они су кодоми нантни, тј. дејство оба се
подједнако испољава, дакле крвна група по -
томка ће бити AB типа.

До сада смо испитивали примере, у којима
појаву једне особине узрокује један пар
алела. Међутим, има много таквих случајева,
када у испољавању једне једине особине

учествује више од једног пара алела. Они,
уствари, не делују непосредно на гене, него
делује један на другог преко беланчевина,
које производе гени. Они, наиме, током
процеса метаболизма у ћелији могу узајамно
да делују један на другог, и тада се односи
раздвајања фенотипова модификују, а да се
не прекрши суштина основних закона
генетике. Тако се наслеђује на, пример,

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

8.а) слика Црвена, бела и ружичаста боја цвета
ноћурка

8.б) слика Интермедијерно наслеђивање

F2

F

F

P

P

PF FF

PP PF

PF PF

PF PF

P P

F

F

F1

P

PP FF
×
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13ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

облик кресте приликом укрштања разних
врста кокошки (слика 10). Облик кресте
кокошке одређују два пара алела. Укрш -
тајући кокошке са крестом у облику руже и
грашка, у F1 генерацији се појављује један
нови фенотип, креста у облику ораха. Овај ће
се фенотип развити, само у случају, ако су

два доминантна алела R и B истовремено
присутна у датој јединки. Укрштајући
хетерозиготне кокошке са крестом у облику
ораха, у F2 генерацији се фенотипови
распоређују, сходно Менде ловим законима у
односу 9:3:3:1. Ипак, тај резултат је сасвим
другачији, пошто се у потомству појављују

9. слика Неколико токова наслеђивања АБО крвних група

10. слика Наслеђивање облика кресте код кокошке

креста у облику
руже

креста у облику
грашка

креста у
облику ораха

обична
креста

RR RR Rr Rr
BB Bb BB Bb
RR RR Rr Rr
Bb bb Bb bb
Rr Rr rr rr
BB Bb BB Bb
Rr Rr rr rr
Bb bb Bb bb

RB

RB

Rb rB rb

Rb

rB

rb

RbRb

rB

rB

Rr Bb Rr Bb

Rr Bb Rr Bb

RR bb  × rr BB
креста у облику креста у облику 
руже                    грашка

Rr Bb × Rr Bb
креста у облику креста у облику
ораха                    ораха

A, BA, B, AB, 0F1 фенотип:                    AB

A  × B A  × B AB  × 0

IB

IB

IA IA
IA IA IB

IB

i

i

ii iIA i IA i iB i

IA i IB iIB iIA IB

IA IB IA IB

IA IBIA IB

i

P фенотип:

F1:P:
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два потпуно нова фенотипа, која не личе на
особину ниједног од почетних родитеља,
двоструко доминантан са крестом у облику
ораха и двоструко рецесивна обична креста.
Нови фенотипови се формирају током
развића јединке, као резултат међусобног
дејства беланчевина, које призводе две врсте
гена.

Догађа се и такав ток наслеђивања, који је
супротан горе поменутом, када одређивање
више од једне особине врши само један

пар алела. Такав је, на пример, један од гена
грашка, који одређује боју и цвета и љуске.
То, у ствари, значи, да дати ген регулише
стварање боје, која се у овом случају зове
антоцијан, а налази се и у цвету и у љусци. У
цвету је тамно-црвен, а у љусци је сиво-

смеђе боје, јер се ту меша и са другим бојама.
Много сложенији случај овог типа
наслеђивања је српаста анемија (слика 11).
Промена у пару алела, који су одговорни за
стварање хемоглобина, има утицај на
просторну структуру хемоглобина. Због тога
ће еритроцити имати облик српа и обично
међусобно слепљени, образују угрушке.
Организам стално отклања ове угрушке и
тако сам себи узрокује анемију. Истов -
ремено, ови угрушци ометају нормалну
циркулацију у разним деловима тела. И
способност оксигенације ненормалних
еритроцита је знатно слабија од нормалних
еритроцита, што изазива низ карак -
теристичних фенотипских промена. Као
последица свега тога, хомозиготне
рецесивне јединке живе кратко време. Дакле,
у овим случајевима беланчевина кодирана
од стране датог гена, посредно утиче на
разне процесе метаболизма, који пак даље
делују на функционисање појединих органа.
Тако, дејство пара алела једног јединог гена,
може да узрокује више разних фенотипских
последица.

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

11. слика Слика нормалних и српастих људских
еритроцита, снимљених просторном електрон -
ском микроскопијом

1. Упореди фенотип хомозигота са фенотипом
хетерозигота код доминантно-рецесивног,
интермедијерног и кодоминантног наслеђи -
вања.
2. Могу ли нормално пигментисани родитељи
да имају албино дете? (Користи 7. слику као
помоћ)
3. Да ли је могуће, да сваки члан у породици са
двоје деце, има различиту крвну групу?
(Користи 7. слику као помоћ)
4. Провери, које се крвне групе, осим АБО
крвних група користе у истрази. Како се
наслеђују те крвне групе?
5. Која је вероватноћа да један хетерозигот
петао са крестом у облику руже и кокошка са
обичном крестом, имају потомке са обичном
крестом?
6. Објасни, како може грешка једног јединог
пара алела, да узрокује многобројне симптоме
српасте анемије.
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Наслеђивање везано за пол 

У тренутку оплодње, хаплоидне полне
ћелије свој хромозомски комплет
сједињују у диплоидни зигот. У зиготу
комплети хаплоидних хромозома,
међусобно стварају хомологе парове. У
хомологом пару, један хромозом потиче од
оца, а други од мајке. Код дводомих
биљака и животиња одвојених полова, па
тако и код човека, један од ових парова
хомологих хромозома има одлучујућу
улогу у одређивању пола. То су полни

хромозоми. Код једног пола су присутна
по форми два једнака полна хромозома, а
код другог пола, два полна хромозома се
међусобно разликују (слика 12). Код
човека, као и код већине животиња са
одвојеним половима и дводомих биљака, за
јединке мушког пола су карактеристични
XY хромозоми, различити по облику и
величини, док се код јединки женског пола
налази XX пар хромозома. Код птица,
лептира и неких биљака, је обрнута
хромозомска основа одређивања пола, те
јединке женског пола имају различити WZ,
а оне мушког пола истоветни ZZ пар
полних хромозома. Пошто је приликом
оплодње једнака шанса да се сретну
хромозоми различитог типа, тако ће и
очекивани однос полова код потомства
бити у просеку 50-50. Полна
карактеристика је дакле особина, која се
наслеђује преко полних хромозома, чији се
сразмер не мења битно кроз генерације
потомства.

Код јединки диплоидних сисара женског
пола, од XX полних хромозома функционише
само један. Други престаје да функционише, још у
раној фази ембрионалног развоја, пошто у
његовом молекулу ДНК настану такве промене,
које онемогућавају преписивање информација.
Код човека нефункционалан X хромозом, након
деобе ћелије остаје толико згуснут, да се
једноставним микроскопским прегледом у једру
ћелија жене, може уочити у виду мале, добро
обојене грудвице (Барово тело). Ово се користи
као хромозомска метода у одређивању пола, на
пример, за испитивање пола код спортискиња на

великим међународним такмичењима. Разлог за
увођење овог прегледа је тај, што се могу
догодити такви поремећаји на почетку развоја
плода мушког пола, који спречавају производњу
мушког полног хормона. Последица тога је, да
спољашњи полни органи и грађа тела таквог
потомка у потпуности одговарају жени, међутим,
унутрашње полне жлезде се формирају као
тестиси, а и полни хромозоми су по саставу XY.
За хромозомско испитивање пола, подједнако
могу да се користе ћелије слузнице усне дупље
или корена длаке, односно леукоцити у крвном
размазу.

Крајем лета можемо да видимо ројеве
ситних мува, скоро свуда где има презрелог
воћа, које је већ у фази врења. То су обичне
мушице, које спадају у најчешће генетски
испитиване животиње. Током разних
испитивања, која су вршена на њима,
примећено је да је наслеђивање појединих
особина везано за полне хромозоме. Боја
очију дивљег типа мушице је црвена. Ово
је доминантно у односу на све друге алеле,
који одређују боју очију. Међу мушицама
се ретко нађе и јединка са белом бојом
очију. Управо су оне коришћене за
испитивање наслеђивања боје очију (слика
13). Једног мужјака са белим очима
серијски су парили са хомозиготним
женкама са црвеним очима. Хетерозиготи у
F1 генерацији су сви били са црвеним
очима. Исто тако се раздвајањем 3:1,
распоредила и F2 генерација. Пажљивим
испитивањем више од четири хиљаде
потомака, уочена је једна упадљива појава.
Мушице са белим очима су све, без
изузетка, били мужјаци. Испитавши

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

12. слика Наслеђивање полних особина
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мушице са црвеним очима у F2 генерацији,
однос мужјака и женки је био 2:1. Већ из
тога је могло да се види, да је наслеђивање
боје очију на неки начин повезанo са
полним хромозомима.

Након тога су извршили нова испитивања,
где су обрнули особине родитеља. Са
мужјацима црвених очију парили су женке
белих очију. У овом случају, већ у F1 гене -
рацији је могло да се уочи, слично
раздвајање у наслеђивању полних карак -
теристика. Половина потомака је била са
белим, а друга са црвеним очима. Јединке са
белим очима су све били мужјаци, а са
црвеним очима женке. Односно, очеве
карактеристике су наследиле женке, а
мајчине мужјаци. Током даљих укрштавања,
у F2 генерацији међу потомцима било је
пола-пола мужјака и женки са црвеним,
односно белим очима.

Све ове појаве могле су да настану, само
ако се ген који одређује боју очију везује за
X хромозом. Након тога су само у мушици
открили више стотина таквих гена, који се
везују за полни хромозом. И код човека је
познато више од стотину гена везаних за
полни хромозом. Дакле, постоје бројне

такве особине, чије је наслеђивање везано

за пол.

Увођење великог броја огледа на животи -
њама у генетици и коришћење обичне мушице
(Drosophila melanogaster) у те сврхе, везано је за
америчког генетичара Томаса Моргана (1866-
1945). 

Ова врста инсекта, из аспекта огледа, има
особине које представљају предност. Није
захтеван, лако се и у необично великом броју
може узгајати. Из оплођеног јајашцета ће након
10-12 дана бити полно зрела јединка, те се тако
може за кратко време испитати низ генерација.
Има укупно четири пара хромозома, који су
релативно велики и због тога могу добро да се
посматрају. У експерименталној генетици, од тада
спада у често коришћене животиње. 

Систематским генетским испитивањима,
Морган је показао повезаност и сасвим сићушних
телесних карактеристика код мушица са
структуром хромозома. Његово дело Теорија гена
публиковано је 1926. године, у коме објашњава да
ген, једна материјална честица, на једном од
родитељских хромозома, одговара некој од
наследних особина јединке. Пошто један
хромозом из хромозомског пара потиче од мајке,
а други од оца, онда свака од наследних особина
треба да припада једном пару гена. За испитивање

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

13. слика Наслеђивање гена везаних за полне хромозоме
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хромозома, као носиоца наслеђивања, Морган је
добио Нобелову награду 1933. године.

Наслеђивање обољења које се зове
склоност крварењу, другим именом
хемофилија, је такође везана за пол. Од
хемофилије најчешће оболевају мушка
деца. Пошто им се крв на ваздуху не
згрушава и релативно мале ране могу да
доведу до великог губитка крви. Родитељи
деце са хемофилијом су здравог фенотипа,
а рецесивни ген, који узрокује болест, носи
мајка везан је за полни хромозом и предаје
даље мушком потомству (слика 14).
Уколико дечак са хемофилијом доживи
одраслу доб и склопи брак са женом, која
није преносник хемофилије, његови мушки
потомци неће бити хемофиличари, пошто
X хромозоме добијају од мајке. Женска
деца ће, међутим, да наследе X хромозом
оца и биће здравог фенотипа, али
преносиоци болести.

Везано наслеђивање 
и рекомбинација 

Наслеђивање везано за пол је био први
доказ, да сваки ген има одређено место на
хромозому. Пошто се на хромозомима
еукариотских јединки налази по процени
више десетина хиљада гена, мало је
вероватно да раздвајање свих гена буде
међусобно независно. Током испитивања
на мушицама, Морган је уочио бројне
особине, које се заједно наслеђују. Једна од
таквих парова особина је био облик крила и
трбуха. Јединке дивљег типа карактерисала
су развијена крила S, трбух нормалних
димензија P, које су истовремено биле и
доминантне особине. За неколико јединки,
које су показивале рецесивне карак -
теристике, су била међутим карактерис -
тична закржљала крила s и узани трбух p.
Јединке доминантно дивљег типа укрштали
су са јединкама, које су показивале
рецесивне особине, те су испитивали
потомке F1 генерације. Као што се
очекивало, потомство су карактерисале
доминантне особине. Након даљих
укрштања, у F2 генерацији се очекивала
појава четири различита фенотипа, у
односу 9:3:3:1. Међутим, у току огледа су
се почетне родитељске особине појавиле у
односу 3:1, односно 75% потомака са
развијеним крилима и нормалним трбухом
и 25% са закржљалим крилима и узаним
трбухом (слика 15). Ово је могуће само ако
у потомке доспеју по два међусобно
повезана алела. То, међутим, подразумева
да је и на хромозому реч о међусобно
зависним генима, о везаним генима.

Бројна каснија испитивања су потврдила
Морганова запажања, да неке особине, које
се заједнички наслеђују, могу да буду у
вези са таквим одређеним сегментима
хромозома, који су у међусобно блиском
суседству. Тако се може у живим бићима
уочити, осим особина које се независно
наслеђују, и заједничко наслеђивање неких
карактеристика, за које су одговорни
везани гени. 

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

14. слика Наслеђивање хемофилије
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3. Зашто је мушица погодан субјект за испити-
вање тока наслеђивања? Потражи аргументе за
и против.
4. Погледај из два укрштања фенотип родитеља
и потомака, на слици 13. По чему можеш да прет -
поставиш, да је та особина повезана са полом?
5. Поремећај препознавања боја се слично пре-
носи као и хемофилија. Могу ли родитељи са
нормалним видом да имају сина или кћерку са
поремећајем препознавања боја? Зашто?
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Редовно се срећемо са појавом везаности у
оплемењавању биљака или узгоју животиња.
Тесна повезаност повољних особина узгајаних
биљака или животиња, олакшава посао агронома,
јер може да се пренесе истовремено више добрих
особина на потомке. Истовремено, у пракси доста
проблема ствара тесна везаност гена који носе
повољне и изразито неповољне особине. На
пример, ген који узрокује жуту боју семена лана је
тесно повезан са генима, који одређују издашан и
квалитетан садржај уља у њима. На жалост, са
њима су повезани и гени, који узрокују
осетљивост на обољења и низак принос. Стога се,
у пракси, оплемењивањем не може добити таква
сорта лана, која има жуто зрно богато уљем, која
је отпорна на болести и даје велик принос.

Морганове генетске огледе, за прикази -
вање везаног наслеђивања на мушицама,
поновили су и испитали на бројним другим
живим бићима. Тако су, на пример, открили,
да су у неким сортама кукуруза гени који
одређују боју, смежураност и набораност
зрна, смештени близу један другом, на
једном хромозомском пару кукуруза и да се
везано наслеђују. Изабравши два хомо -
зиготна родитеља, укрстили су међусобно
кукуруз са доминантно обојеним D и
глатким зрном E, са кукурузом бледог d и
набораног e зрна (слика 16). У F1 генерацији

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

15. слика Везано наслеђивање
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16. слика Појава реконбинације у фенотипу
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сва зрна су била хетерозиготи и показивала
су доминантни фенотип. Настале хетеро -
зиготе су поново укрстили са јединкама, које
носе хомозиготне рецесивне родитељске
особине. Од поновног укрштања очекивали
су, сходно везаном наслеђивању, појаву
почетних родитељских особина у односу 50-
50%. Добијене вредности биле су углавном
близу очекиваних, али су се, поред тога,
појавиле и нове особине у врло малом
односу 2-2%. Такође се, мада ретко, ова
појава догађала у огледима за везано
наслеђивање вршеним на мушицама. Током
истраживања схватили су да основни узрок
тога лежи у мејози. Током мејозе хомологи
хромозоми, који належу један на другог,
укрштајући се са по једном хроматидом,
размене међусобно по неку секвенцу.
Последица тога је настајање размене алела

на датој секвенци хромозомског пара. Током
ове рекомбинације везани гени мењају свој
распоред, а резултат тога јавља се не само у
генотипу, него и у фенотипу. То значи, да се
у случају испитиване сорте кукуруза код
потомака, поред велике већине са

родитељским особинама, код 2% појављују
и рекомбинантни потомци, са обојеним-
набораним и бледим-глатким зрном.

Размена алела је једна од карактеристика
мејозе. Томе претходи сврставање хомоло -
гих хромозома у парове, који су пореклом
од оца и мајке и који након тога чврстим
повезивањем образују структуру од четири
хроматиде. Две од четири хроматиде,
нагињући се једна преко друге, могу на
разним местима да стварају тачке укрш -
тања (слика 17). У случају дужих хромо -
зома, може да настане и више тачака
укрштања. Под дејством ензима током
укрштања, сегменти који се размењују,
одвајају се од првобитне хроматиде и
сједињују са другом хроматидом, која
учествује у размени. Тиме на један хромо -
зом може доспети и информација која
потиче од оца и она која потиче од мајке, те
тако у полну ћелију могу доспети
рекомбинантни хромозоми, који садрже
потпуно нову комбинацију гена.

Поред тога се, у току мејозе, мешају и

очеви и мајчини хромозоми јединке,

ОСНОВИ НАСЛЕЂИВАЊА 

17. слика Неколико типова укрштања
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