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PODZI�KOWANIA
Wst�pn� wersj� S�ownika przygotowa� Abdelouahhab Zaid, gdy by� 
G�ównym Doradc� Technicznym w trakcie realizacji jednego z projek-
tów FAO. Wspó�pracowa� �ci�le z Harrisonem G. Hughes, profesorem 
ogrodnictwa na Uniwersytecie Stanowym w Colorado, USA. 

Poniewa� obaj naukowcy specjalizuj� si� w technice kultur 
tkankowych ro�lin, wi�c o terminologi� z zakresu genetyki ro�lin 
poproszono Enrico Porceddu, profesora genetyki z Uniwersytetu 
w Tuscia, W�ochy.

Wszyscy trzej autorzy dzi�kuj� Olufowi Gamborgowi oraz Ja-
mesowi Quick za sugestie, jakie poczynili po przejrzeniu S�ownika, 
jak równie� D. Strauss, Annie Hughes, Peggy Flaherty oraz Gretchen 
DeWeese za prac� przy przepisywaniu r�kopisu.

Projekt S�ownika zosta� ulepszony dzi�ki pracy licznych spe-
cjalistów. Wst�pn� wersj�, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ter-
minologi� dotycz�c� zwierz�t, przeczyta� dok�adnie Frank Nicholas 
z Katedry Nauki o Zwierz�tach na Uniwersytecie w Sydney. Pozosta�e 
poprawki zosta�y wprowadzone pod kierunkiem Marii Zimmermann 
z Departamentu Zrównowa�onego Rozwoju FAO.

Ostateczne prace redakcyjne pod wzgl�dem j�zyka i stylu oraz 
wydawnicze wykona� Thorgeir Lawrence. 

W roku 2001 podj�te zosta�y prace, maj�ce na celu przygotowa-
nie wersji poprawionej S�ownika, polegaj�ce na aktualizacji definicji 
wchodz�cych w zakres tej szybko rozwijaj�cej si� dyscypliny nauko-
wej oraz na wzbogaceniu terminologii. Koordynatorem prac by� An-
drea Sonnino z Departamentu Zrównowa�onego Rozwoju FAO. We-
zwanie do zg�aszania krytycznych uwag i sugestii opublikowano na 
elektronicznym Forum ds. Biotechnologii �ywno�ci i Rolnictwa FAO 
oraz na szersz� skal� w innych sieciach po�wi�conych problematyce 
biotechnologii. Sugestie i uwagi nap�yn��y tak�e od wielu cz�onków 
Mi�dzywydzia�owej Grupy Roboczej ds. Biotechnologii FAO.

Poprawiona i rozszerzona wersja S�ownika zosta�a przygoto-
wana przez dwóch konsultantów – Roberta Koebnera z Instytutu 
John Innes w Wielkiej Brytanii oraz Martina Shepherda, niezale�ne-
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go wydawc� literatury naukowej, którzy uwzgl�dnili tak�e wszelkie 
zebrane dot�d sugestie. Projekt nowej wersji zosta� z kolei dok�adnie 
przeanalizowany przez czterech g�ównych autorów. Szczególnie do-
k�adnie poprawi� go Frank Nicholas. 

Skorygowan� wersj� sprawdzi� i ostatecznie zredagowa� Phill 
Moss, by�y Dyrektor Wydzia�u Biologii Komórkowej i Molekularnej 
ICRISAT.

Nowe wydanie S�ownika zosta�o wzbogacone o prawie 450 
terminów, natomiast usuni�to z niego oko�o 100 terminów, tak wi�c 
obecnie zawiera 3196 terminów i odpowiadaj�cych im definicji. Wie-
le definicji zosta�o zmodyfikowanych, co poprawi�o logiczny uk�ad 
S�ownika. W wersji polskiej liczba terminów uleg�a zmianie.
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WST�P
Biotechnologia to termin ogólny, obejmuj�cy bardzo szerok� dzie-
dzin� badawcz�. Zgodnie z Konwencj� o Ró�norodno�ci Biologicznej, 
biotechnologia oznacza wszelkie zastosowania technologii, które 
wykorzystuj� uk�ady biologiczne, organizmy �ywe lub ich pochodne 
do wytwarzania lub modyfikowania produktów b�d� procesów dla 
okre�lonego celu. Interpretowana w tak szerokim sensie definicja 
obejmuje wiele narz�dzi i technik, które s� dzisiaj popularnie sto-
sowane w rolnictwie i produkcji �ywno�ci. Wed�ug w�skiej interpre-
tacji, definicja uwzgl�dnia tylko „nowe” DNA, biologi� molekularn� 
oraz technologi� reprodukcji.

Szybkie tempo zmian w tej dziedzinie sprawia, �e terminologia 
ulega ci�g�ym przekszta�ceniom, a s�owo, które jeszcze wczoraj by�o 
popularnym terminem reklamy i mediów, dzisiaj nale�y ju� do �ar-
gonu technicznego, jutro za� mo�e si� sta� terminem ogólnie akcepto-
wanym. Tempo zmian terminologicznych jest tak szybkie, �e bardzo 
trudno jest zna� na bie��co znaczenia poszczególnych terminów.

Idea utworzenia zbioru terminologii zwi�zanej z szybko roz-
wijaj�cymi si� dyscyplinami pokrewnymi lub pochodnymi biotech-
nologii oraz in�ynierii genetycznej by�a stymulowana trudno�ciami 
w efektywnym porozumiewaniu si� podczas dyskusji na szczeblu 
mi�dzypa	stwowym. Zdarza�o si�, �e ró�nice w interpretacji termi-
nologii grozi�y zerwaniem negocjacji o znaczeniu mi�dzynarodowym.

Istnieje wiele publikacji po�wi�conych terminologii w�skich 
dyscyplin naukowych, ale FAO nie uda�o si� znale�� ani jednej, która 
stanowi�aby prób� ogarni�cia szerokiego zakresu dyscyplin i zastoso-
wa	, obejmuj�cych obszar dzia�alno�ci i kompetencji biotechnologii. 
Dlatego powsta� ten S�ownik. 

Stanowi on prób� oddania do u�ytku odbiorców dobrze opraco-
wanej, szerokiej, ale przyst�pnej listy terminów i skrótów stosowa-
nych w biotechnologii sensu lato oraz w szerokiej dziedzinie, popular-
nie zwanej „in�ynieri� genetyczn�”. Dotyczy to tak�e zastosowania 
z natury �cis�ych terminów technicznych w kontek�cie ogólnym przez 
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media, które nie precyzuj� znacze	, oraz w kontek�cie prawnym, wy-
magaj�cym precyzyjnych definicji.

Niniejszy S�ownik stanowi prób� zaprezentowania aktualnej 
listy terminów, stosowanych obecnie w biotechnologii, in�ynierii ge-
netycznej oraz bliskich im dyscyplinach. Pomy�lany jest jako wygodne 
w u�yciu �ród�o informacji dla naukowców, studentów i techników. 

S�ownik stanowi odpowied� na konkretne zapotrzebowanie. 
Wiele spo�ród terminów zgromadzonych w tym tomie mo�na napo-
tka� tylko w materia�ach publikowanych – ksi��kach i referatach. 
Terminy do S�ownika zosta�y wybrane z ksi��ek, s�owników, facho-
wych czasopism i streszcze	 prac, po�wi�conych ca�kowicie lub cz�-
�ciowo biotechnologii lub problematyce z ni� zwi�zanej.

Ponadto podj�to prób� uwzgl�dnienia s�ownictwa z zakresu 
biotechnologii stosowanej, która jest wa�na dla FAO w jej dzia�alno-
�ci mi�dzynarodowej, a w szczególno�ci w dziedzinie genetycznych 
zasobów ro�lin i zwierz�t, jako�ci �ywno�ci oraz ochrony ro�lin. 



PRZEDMOWA
Niniejszy „S�ownik terminologiczny biotechnologii �ywno�ci i rolnic-
twa” stanowi poprawion� i rozszerzon� wersj� „S�ownika termino-
logicznego biotechnologii i in�ynierii genetycznej”, wydanego przez 
FAO w roku 1999. We wst�pie do poprzedniego wydania podane 
zosta�y wyra�nie powody, dla których konieczne by�o niezw�oczne 
podj�cie gruntownej aktualizacji s�ownika, a mianowicie: szybkie 
zmiany zachodz�ce w tej dyscyplinie nauki, stale zmieniaj�ca si� ter-
minologia oraz trudno�ci w pozostawaniu na bie��co wobec ci�g�ego 
post�pu technicznego. 

Ju� w momencie opublikowania S�ownika jego twórcy u�wiada-
miali sobie, �e mo�e on zawiera� b��dy, braki oraz niefortunne okre-
�lenia i dlatego traktowali to pierwsze wydanie jako tymczasowe. 

S�ownik wzbudzi� na ca�ym �wiecie du�e zainteresowanie, 
o czym �wiadczy bogata korespondencja, wyra�aj�ca uznanie dla tej 
publikacji, du�a frekwencja odwiedzania strony internetowej oraz 
liczne pro�by o t�umaczenie definicji na inne oficjalne j�zyki FAO.

Proces przygotowywania nowej edycji, który zosta� szczegó�owo 
opisany w Podzi�kowaniach, zaj�� ca�y rok i by�o w niego zaanga�o-
wanych wielu naukowców, redaktorów, nauczycieli oraz ekspertów 
z ró�nych obszarów biotechnologii. Zastosowane podej�cie by�o w du-
�ej mierze partycypacyjne, oparte na próbach w��czania do przygoto-
wywania nowej edycji równie� odbiorców S�ownika.

Zaprezentowano tu rezultat tych dzia�a	. Jednak�e FAO nie 
uwa�a, �e praca zosta�a zako	czona – zosta� tylko osi�gni�ty kolejny, 
po�redni etap. Niniejsze wydanie „S�ownika terminologicznego bio-
technologii �ywno�ci i rolnictwa” nale�y zatem traktowa� jako jedn� 
z kolejnych wersji, a u�ytkowników zach�ca si� do zg�aszania uwag. 

Kontynuuj�c proces ulepszania S�ownika, FAO planuje prze-
t�umaczenie terminów i definicji na inne j�zyki po to, aby S�ownik 
sta� si� u�yteczny dla szerszego grona u�ytkowników. 

Nowa edycja ró�ni si� od poprzedniej równie� tytu�em. Nowy 
tytu� dok�adniej odzwierciedla zakres S�ownika, obejmuj�cy termino-
logi� z dziedziny biotechnologii �ywno�ci i rolnictwa. 
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NOTA DO CZYTELNIKÓW
FAO pragnie otrzymywa� informacje o wszelkich zauwa�onych przez 
u�ytkowników S�ownika brakach, b��dach czy nietrafnych sformu�o-
waniach. Prosimy o przesy�anie takich informacji, jak równie� uwag 
dotycz�cych poszczególnych hase� oraz ewentualnych sugestii, doty-
cz�cych poprawienia kolejnej edycji S�ownika pod adresem:
Andrea Sonnino
Research and Technology Development Service (SDRR)
Sustainable Development Department
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome 
Italy
e-mail: Andrea.Sonnino@fao.org

„S�ownik terminologiczny biotechnologii �ywno�ci i rolnictwa” jest 
tak�e dost�pny w postaci bazy danych z mo�liwo�ci� wyszukiwania 
hase� na stronie internetowej FAO: www.fao.org/biotech/index.asp 
w wersji angielskiej, arabskiej, chi	skiej, francuskiej, hiszpa	skiej 
i portugalskiej.



UWAGI O UK�ADZIE S�OWNIKA
Wszystkie jednostki przedstawione s� w uk�adzie SI, o ile nie za-
mieszczono innej wskazówki.
Has�a zosta�y u�o�one w zwyk�ej kolejno�ci alfabetycznej, z pomini�-
ciem spacji oraz znaków interpunkcyjnych, takich jak ��cznik.
Skróty stanowi�ce samodzielne has�a umieszczone s� w tek�cie 
w przypadaj�cych im zgodnie z alfabetem miejscach. Litery greckie 
zosta�y zapisane w postaci pe�nego brzmienia ich nazw (np. alfa za-
miast symbolu �).
Wszystkie wyrazy, które w definicjach zosta�y zapisane drukiem po-
grubionym, same stanowi� tak�e has�a posiadaj�ce definicje (lub ich 
liczb� mnog�). 
Wersja angielska hase� zosta�a zapisana drukiem pogrubionym, po-
chy�ym (kursyw�).

ród�a szczegó�owe
FAO, 1983. Rezolucja 8/83 z Dwudziestej Drugiej Sesji Konferencji 
FAO. Rzym, 5–12 listopada 1983.
FAO, 1999. Globalna Strategia Zarz�dzania Genetycznymi Zasobami 
Zwierz�t Gospodarskich – Skrót Wykonawczy.
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1

A

 A Skrót adenine – adenina.
 Ab Skrót antibody – przeciwcia�o.
 ABC model ABC model Szeroko akceptowany model, opisuj�cy 

to�samo�� organów kwiatu, powszechnie stosowany dla ro�lin 
dwuli�ciennych, mniej przydatny dla ro�lin jednoli�cien-
nych. Model ten obejmuje geny warunkuj�ce to�samo�� orga-
nów kwiatu Arabidopsis.

 aberracja chromosomowa chromosomal aberration Zmiana
normalnej struktury lub liczby chromosomów, obejmuj�ca 
deficjencje, duplikacje, inwersje, translokacje, aneuploidal-
no��, poliploidalno�� oraz ka�de inne odchylenie od typowego 
wzorca. Mo�e by� mechanizmem poszerzaj�cym zmienno�� ge-
netyczn�, jednak wi�kszo�� tego typu zmian skutkuje �mierci� 
lub upo�ledzeniem, szczególnie u zwierz�t. Patrz: mutacja 
chromosomowa.

 abiotyczny abiotic Niezwi�zany z obecno�ci� organizmów �ywych.
 abzym Patrz: przeciwcia�o katalityczne.
 acetylo-CoA acetyl CoA Skrót od acetylokoenzym A.
 acetylokoenzym A acetyl co-enzyme A (skrót: acetylo-CoA) Zwi�-

zek syntetyzowany w mitochondriach w wyniku po��czenia 
grupy acetylowej (CH3CO–), pochodz�cej z rozk�adu kwasów 
t�uszczowych, bia�ek lub w�glowodanów z grup� tiolow� (–SH) 
koenzymu A.

 ACP Skrót acyl carrier protein – bia�kowy no�nik grup acylo-
wych. 

 adaptacja adaptation Przystosowanie populacji do zmian �ro-
dowiskowych na przestrzeni wielu pokole	, zwi�zane (przy-
najmniej cz��ciowo) ze zmianami genetycznymi, b�d�cymi 
wynikiem selekcji wywo�anej przez zmienione �rodowisko. 
Nie aklimatyzacja.

 addytywna zmienno�� genetyczna additive genetic variance
Efekt ekspresji genów addytywnych, najwa�niejsza przy-
czyna podobie	stwa mi�dzy spokrewnionymi osobnikami. 
W najwi�kszym stopniu determinuje ona odpowied� popu-
lacji na selekcj�. Formalnie jest to wariancja warto�ci 
hodowlanej.



2 adenina

 adenina adenine (skrót: A) Jedna z czterech zasad azotowych 
obecnych w DNA i RNA. Patrz: adenozyna.

 adenowirus adenovirus Jedna z grup wirusów zawieraj�cych 
DNA, infekuj�cych gryzonie, drób, byd�o, ma�py i cz�owie-
ka. U ludzi powoduj� infekcje dróg oddechowych, s� jednak 
równie� wykorzystywane jako wektory w terapii genowej, 
zw�aszcza nakierowanej na geny ulegaj�ce ekspresji w p�u-
cach.

 adenozyna adenosine (Rybo)nukleozyd, b�d�cy po��czeniem za-
sady azotowej – adeniny (A) z reszt� cukrow� D-ryboz�. Od-
powiedni deoksyrybonukleozyd to deoksyadenozyna. Patrz: 
adenozyny trifosforan, kwas adenylowy, dATP.

 adenozyny difosforan (dwufosforan) adenosine 5’-dipho-
sphate (skrót: ADP) Patrz: adenozyny trifosforan.

 adenozyny monofosforan adenosine 5’-monophosphate (skrót: 
AMP) Patrz: kwas adenylowy, adenozyny trifosforan. 

 adenozyny trifosforan (trójfosforan) adenosine 5’-triphos-
phate (skrót: ATP) Nukleotyd o fundamentalnym znaczeniu, 
stanowi�cy g�ówny no�nik energii chemicznej we wszystkich 
�ywych organizmach. Jest on równie� ni�zb�dny do syntezy 
RNA, gdy� jest jego bezpo�rednim prekursorem. ATP sk�ada 
si� z adenozyny z trzema grupami fosforanowymi, po��czo-
nymi liniowo. Grupy fosforanowe przy��czone s� do adenozyny 
poprzez grup� hydroksylow� przy w�glu 5’ rybozy. W wyniku 
hydrolizy z ATP powstaje jedna cz�steczka difosforanu ade-
nozyny (ADP) i nieorganiczny jon fosforanowy lub jedna cz�-
steczka monofosforanu adenozyny (AMP) i pirofosforan. 
W obu przypadkach dochodzi do uwolnienia energii, która jest 
wykorzystywana w procesach biologicznych. ATP odtwarzany 
jest na drodze fosforylacji AMP i ADP.

 ADP Skrót adenosine diphosphate – adenozyny difosforan.
 aerob aerobe Mikroorganizm wymagaj�cy do rozwoju obecno�ci 

tlenu. Przeciwie	stwo: anaerob.
 aerobowe oddychanie aerobic respiration Rodzaj oddychania,

w którym substancje od�ywcze s� ca�kowicie utleniane
do dwutlenku w�gla i wody, z uwolnieniem energii chemicznej 
w procesie wymagaj�cym dost�pno�ci tlenu atmosferycznego.



3Agrobacterium rhizogenes

 aerobowy aerobic Aktywny w obecno�ci wolnego tlenu, np. bakte-
rie aerobowe, mog�ce �y� w obecno�ci tlenu.

 aflatoksyny aflatoxins Grupa toksycznych zwi�zków produko-
wanych przez Aspergillus flavus, wi���cych si� z DNA i unie-
mo�liwiaj�cych replikacj	 i transkrypcj�. Aflatoksyny mog� 
spowodowa� ostre uszkodzenie w�troby i wywo�ywa� nowotwo-
ry. Mog� stanowi� zagro�enie w przechowywanych produktach 
spo�ywczych i paszach.

 AFLP Skrót amplified fragment length polymorphism – polimor-
fizm d�ugo�ci amplifikowanych fragmentów.

 Ag Skrót antigen – antygen.
 agar agar Polisacharydowy czynnik �eluj�cy wykorzystywany 

do sporz�dzania pod�o�y sta�ych, uzyskiwany z Rhodophyta 
(krasnorostów). Zarówno rodzaj agaru, jak i jego st��enie mog� 
wp�ywa� na wzrost i morfologi� eksplantatów poddawanych 
kulturze.

 agaroza agarose G�ówny sk�adnik funkcjonalny agaru.
 agonista agonist Lek, hormon lub substancja przeka�nikowa, 

która tworzy kompleks z miejscem receptorowym. Utworze-
nie kompleksu uruchamia aktywn� odpowied� komórki. 

 agregacja aggregate Reakcja serologiczna, w której przeciwcia�o 
i antygen reaguj� ze sob� i wytr�caj� si�.

 agregat aggregate 1. Bry�a lub masa uformowana w wyniku ��cze-
nia si� pojedynczych elementów. 2. Grupa lu�no zwi�zanych 
komórek, takich jak kruchy kalus lub zawiesina komórek.

 Agrobacterium Rodzaj bakterii, obejmuj�cy kilka gatunków pato-
genów ro�linnych, powoduj�cych powstawanie tumorów w wy-
niku infekcji. Patrz: Agrobacterium rhizogenes, Agrobac-
terium tumefaciens.

 Agrobacterium rhizogenes Bakteria powoduj�ca tworzenie ko-
rzeni w�o�nikowatych (hairy roots) u niektórych gatunków 
ro�lin. Podobnie jak guzowato�� korzenia wywo�ywana przez 
Agrobacterium tumefaciens, zaburzenie to jest  wynikiem 
mobilizacji bakteryjnego plazmidu Ri i przeniesienia do geno-
mu ro�liny cz��ci  materia�u genetycznego z plazmidu. Proces 
ten jest równie� wykorzystywany do wprowadzania obcych 
genów do komórek ro�linnych, jednak rzadziej ni� system 
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transformacji, wykorzystuj�cy A. tumefaciens, poniewa� re-
generacja ca�ych ro�lin z kultur korzeni w�o�nikowatych 
jest trudna.

 Agrobacterium tumefaciens Bakteria powoduj�ca guzowato�� 
ko rzenia u niektórych gatunków ro�lin. Bakteria ta infekuje 
ro�lin� przez zranienia, a nast�pnie w��cza segment plazmi-
du Ti do genomu gospodarza. W��czone DNA sprawia, �e 
komórki gospodarza rozrastaj� si�, tworz�c struktur� podobn� 
do tumoru, syntetyzuj�c� specyficzne opiny metabolizowa-
ne wy��cznie przez komórki patogena. Mechanizm transferu 
DNA, wykorzystuj�cy A. tumefaciens, jest szeroko u�ywany 
w in�ynierii genetycznej ro�lin. Patrz: T-DNA.

 AHG Skrót antihaemophilic globulin – globulina antyhemofi-
lowa.

 AI Skrót artificial insemination – sztuczna inseminacja.
 akarycyd acaricide Pestycyd wykorzystywany do zwalczania 

roztoczy i kleszczy.
 aklimatyzacja acclimatization Przystosowanie �ywego organi-

zmu (ro� liny, zwierz�cia lub mikroorganizmu) do zmienionych 
warunków �rodowiska, stanowi�cych przyczyn� stresu fizjolo-
gicznego. Aklimatyzacja nie powinna by� mylona z adaptacj�.

 akrocentryczny acrocentric Chromosom, którego centromer 
znajduje si� w pobli�u jednego z ko	ców.

 akropetalny acropetal Powstaj�cy lub rozwijaj�cy si� wzd�u� osi 
pod�u�nej, od podstawy do wierzcho�ka. Przeciwie	stwo: bazy-
petalny.

 akrydynowe barwniki acridine dyes Klasa dodatnio na�ado-
wanych cz�stek policyklicznych, interkaluj�cych DNA i indu-
kuj�cych mutacje, powoduj�ce przesuni�cie otwartej ramki 
odczytu.

 aktywacja zarodników eclosion Wst�pna faza w kie�kowaniu 
zarodników grzybów.

  akwakultura aquaculture (mariculture) Hodowla organizmów 
wodnych, ryb, mi�czaków, skorupiaków i ro�lin wodnych.

 albinizm albinism Dziedziczny brak barwnika w organizmie. 
Albinotyczne zwierz�ta maj� bezbarwn� skór�, w�osy i oczy. 
Albinotyczne ro�liny nie posiadaj� chlorofilu.
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 albinos albino 1. Organizm nieposiadaj�cy barwnika, zaburzenie 
o pod�o�u genetycznym, tj. albinizm. 2. Osobnik nios�cy mu-
tacj� plastydów skutkuj�c� brakiem chlorofilu.

 albuminy surowicy krwi serum albumin Bia�ka globularne 
otrzymane z krwi i p�ynów ustrojowych. Albuminy surowicy 
bydl�cej i ludzkiej oznaczone s� odpowiednio skrótem: BSA 
i HSA.

 alergen allergen Antygen wywo�uj�cy odpowied
 immunolo-
giczn�.

 aleuron aleurone Zewn�trzna warstwa endospermu w nasieniu 
i miejsce lokalizacji enzymów warunkuj�cych wykorzystanie 
endospermu w procesie wzrostu siewki.

 alfa globulina alpha globulin Patrz: haptoglobina.
 alginian alginate Polisacharydowy czynnik �eluj�cy.
 alkohol etylowy ethyl alcohol Patrz: etanol.
 allel allele Wariant genu. W komórce diploidalnej obecne s� 

dwa allele ka�dego genu (po jednym dziedziczonym od ka�dego 
z rodziców, nawet je�li oba s� jednakowe). W populacji mo�e 
wyst�powa� wiele alleli jednego genu. Pisownia wielk� liter� 
oznacza allel dominuj�cy, a ma�� liter� – allel recesywny. 
W heterozygotach z allelami kodominuj�cymi oba allele 
ulegaj� ekspresji. Patrz: allele wielokrotne. Synonim: alle-
lomorf.

 allel letalny lethal allele Zmutowana forma genu, która w stanie 
homozygotycznym jest �miertelna.

 allel recesywny recessive allele Alleliczny stan genu, gdzie wy-
magana jest homozygota dla ekspresji odpowiedniego fenoty-
pu. Przeciwie	stwo: allel dominuj�cy.

 allel zerowy (niemy) null allele Allel, który nie tworzy funkcjo-
nalnego produktu genu. Jest to allel nieaktywny, niedaj�cy 
widocznego efektu fenotypowego.

 allele kodominuj�ce co-dominant alleles Patrz: kodomina cja.
 allele wielokrotne multiple alleles Istnienie wi�cej ni� dwóch 

alleli w danym locus w populacji.
 alleliczny allelic Patrz: allel.
 allelomorf allelomorph Patrz: allel.
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 allelopatia allelopathy Sekrecja zwi�zków chemicznych przez 
korzenie ro�lin, np. z grupy fenoli lub terpenoidów, które ha-
muj� wzrost i namna�anie ro�lin wspó�zawodnicz�cych.

 allogamia allogamy Krzy�owe zap�odnienie u ro�lin. Patrz: za-
p�odnienie.

 allogeniczny allogenic Ró�ni�cy si� w jednym lub wi�cej loci, lecz 
nale��cy do tego samego gatunku. Organ przeszczepiany pa-
cjentowi od innego dawcy jest allogeniczny, ale przeszczep od 
szympansa do cz�owieka by�by ksenogeniczny.

 allometryczny (wzrost) allometric Zró�nicowane tempo wzrostu 
poszczególnych cz��ci organizmu w czasie rozwoju.

 allopatryczna specjacja allopatric speciation Specjacja spowo-
dowana, przynajmniej w pewnej mierze, izolacj� geograficzn�.

 allopatryczny allopatric W odniesieniu do naturalnych populacji 
zwierz�t i ro�lin – zamieszkuj�cy odr�bne i oddzielone tereny.

 allopoliploid allopolyploid Organizm poliploidalny, posiadaj�-
cy zestawy chromosomów pochodz�ce od dwóch ró�nych gatun-
ków. Przeciwie	stwo: autopoliploid.

 allosom allosome Synonim: chromosom p�ci.
 allosteryczna kontrola allosteric control Patrz: allosteryczna 

regu lacja.
 allosteryczna regulacja allosteric regulation Proces regulacji 

kata lizy, w którym zwi�zanie niewielkiej cz�steczki efekto-
rowej w jednym miejscu enzymu wp�ywa na aktywno�� inne-
go miejsca tego enzymu.

 allosteryczna zmiana allosteric transition Odwracalne oddzia-
�ywanie niewielkiej cz�steczki z bia�kiem, powoduj�ce zmian� 
konformacji tego bia�ka, a w konsekwencji zmiany w interakcji 
tego bia�ka z inn� cz�steczk�. 

 allosteryczne miejsce allosteric site Rejon enzymu, w którym 
nieko walencyjne wi�zanie cz�steczki efektorowej mo�e 
zmieni� jego aktywno�� katalityczn�. Patrz: konformacja, 
ligand.

 allosteryczny enzym allosteric enzyme Enzym posiadaj�cy
dwie ró�ne formy strukturalne, z których jedna jest aktywna, 
a druga nieaktywna. Formy aktywne zwykle katalizuj� wst�p-
ny etap �cie�ki, prowadz�cej do syntezy okre�lonych zwi�zków. 
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Produkt ko	cowy tej syntezy dzia�a jako inhibitor w uk�adzie 
sprz��enia zwrotnego, zmieniaj�c struktur� enzymu do formy 
nieaktywnej, w ten sposób kontroluj�c poziom syntezy produk-
tu. Synonim: allozym.

 allotetraploid allotetraploid Allopoliploid posiadaj�cy pe�ne 
genomy dwóch ró�nych gatunków.

 allotyp allotype Klasyfikacja cz�stek przeciwcia� pod wzgl�dem 
antygenowo�ci rejonów sta�ych; ró�nice serologiczne s� deter-
minowane pojedynczym allelem.

 allozygota allozygote Osobnik heterozygotyczny pod wzgl�dem 
dwóch ró�nych zmutowanych alleli.

 allozym allozyme Patrz: allosteryczny enzym.
 alternatywne sk�adanie mRNA alternative mRNA splicing 

W��cza nie lub wy��czanie ró�nych egzonów, skutkuj�ce two-
rzeniem ró�nych transkryptów mRNA na bazie tego samego 
rejonu transkrybowanego.

 amelioracja gleby soil amelioration Podniesienie jako�ci ubo-
giej gleby. W��cza si� w to: grzybicze i bakteryjne roz�o�enie 
organicznej masy ro�linnej, formowanie humusu, uwalnianie 
minera�ów, takich jak fosfor, do gleby, co powoduje, �e staj� 
si� one bardziej dost�pne dla ro�lin, utrwalenie azotu. Mo�na 
czasami w��cza� pewne elementy bioremediacji.

 amfidiploid amphidiploid Ro�lina uzyskana w wyniku podwo-
jenia liczby chromosomów miesza	ca mi�dzygatunkowe-
go F1. Naturalnie wyst�puj�ce miesza	ce tego typu nazywane 
s� allopoliploidami.

 amfimiksja amphimixis Rozmna�anie p�ciowe, b�d�ce wynikiem 
po��czenia si� gamet �e	skiej i m�skiej, i utworzenia zygoty.

 aminokwas amino acid Zwi�zek zawieraj�cy jednocze�nie grup� 
aminow� (–NH2) i karboksylow� (–COOH). W szczególno�ci 
ka�dy z 20 podstawowych sk�adników bia�ek, o ogólnym wzo-
rze NH2–CR–COOH, gdzie R jest ró�ne dla ka�dego z amino-
kwasów. Patrz: Aneks 3.

 aminokwas podstawowy essential amino acid Aminokwas 
potrzebny do normalnego metabolizmu, lecz niesyntetyzowany 
przez organizm. Dlatego musi by� dostarczany przez �ywno�� 
lub pasz�.
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 amitoza amitosis Podzia� komórkowy (obejmuj�cy podzia�
j�dra w nast�pstwie jego przew��enia), odbywaj�cy si� bez 
wyodr�bnienia chromosomów, jak ma to miejsce podczas 
mitozy. Mechanizm umo�liwiaj�cy utrzymanie genetycznej 
integralno�ci w procesie amitozy jest nieznany.

 amniopunkcja amniocentesis Zabieg pozwalaj�cy na pobranie 
od ci��arnego ssaka p�ynu owodniowego, zawieraj�cego ko-
mórki p�odu, w celu diagnostyki prenatalnej. Komórki takie s� 
poddawane kulturze, a nast�pnie ich kariotyp jest sprawdza-
ny pod k�tem obecno�ci znanych zaburze	 (u ludzi np. z zespo-
�em Downa lub rozszczepem kr�gos�upa).

 amorf amorph Mutacja powoduj�ca utrat� funkcji genu. Synonim: 
mutacja zerowa.

 AMP Skrót adenosine monophosphate – adeno zyny monofosfo-
ran.

 amperometryczny ampometric Patrz: elektrochemiczny sen-
sor.

 ampicylina ampicillin Antybiotyk typu penicyliny, hamuj�cy 
wzrost bakterii w wyniku zaburzenia procesu syntezy �cian 
komórkowych. Cz�sto u�ywana jako marker selekcyjny pod-
czas tworzenia ro�lin transgenicznych.

 amplifikacja amplification 1. Powielenie segmentu DNA 
w wielu kopiach w wyniku reakcji �a�cuchowej poli-
merazy. 2. Metodyka (np. zastosowanie chloramfenikolu) 
prowadz�ca do zwi�kszenia udzia�u plazmidowego DNA 
w stosunku do DNA bakterii (gospodarza). 3. Ewolucyjna 
ekspansja liczby kopii sekwencji repetytywnego DNA.

 amplifikacja allelo-specyficzna allele-specific amplification
(skrót: ASA) Zastosowanie �a�cuchowej reakcji polime-
razy w warunkach wysoce selektywnych, pozwalaj�cych na 
powielenie tylko jednego allelu. Jest to wydajna metoda geno-
typowania zaburze	 w pojedynczym locus, scharakteryzowa-
nych pod wzgl�dem molekularnym.

 amplifikacja egzonów exon amplification Procedura u�ywana 
do amplifikowania egzonów.

 amplifikowa� amplify Zwi�ksza� liczb� kopii okre�lonej sek -
wencji DNA w warunkach in vivo przez jej wprowadzenie do 
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wektora klonuj�cego, który powiela si� w komórce gospo-
darza, lub w warunkach in vitro przy zastosowaniu reakcji 
�a�cuchowej polimerazy.

 amplikon amplicon Produkt reakcji amplifikacji DNA. Patrz: 
reakcja �a�cuchowa polimerazy.

 amylaza amylase Szeroka klasa enzymów katalizuj�cych hy-
droliz	 skrobi.

 amylolityczny amylolytic Posiadaj�cy zdolno�� enzymatycznego 
rozk�adu skrobi do cukrów prostych.

 amylopektyna amylopectin Polisacharyd zbudowany z silnie 
rozga��zionych �a	cuchów reszt glukozowych. Stanowi frakcj� 
skrobi nierozpuszczaln� w wodzie.

 amyloza amylose Polisacharyd zbudowany z liniowych �a	cu-
chów 100–1000 reszt glukozowych. Stanowi frakcj� skrobi 
rozpuszczaln� w wodzie.

 anabolizm anabolism Jedna z dwóch podkategorii metaboli-
zmu, odnosz�ca si� do syntezy z�o�onych cz�stek organicznych 
z prostszych prekursorów.

 anaerob anaerobe Mikroorganizm niewymagaj�cy do rozwoju 
obecno�ci tlenu. Przeciwie	stwo: aerob.

 anaerobowe oddychanie anaerobic respiration Oddychanie, 
w którym zwi�zki od�ywcze s� cz��ciowo utleniane z uwolnie-
niem energii chemicznej w procesie niewymagaj�cym udzia�u 
tlenu atmosferycznego. Przyk�adem jest fermentacja alkoholo-
wa, w której wyniku cukier jest metabolizowany do etanolu.

 anaerobowy anaerobic �rodowisko lub warunki, charakteryzu-
j�ce si� niedost�pno�ci� tlenu cz�steczkowego dla procesów 
chemicznych, fizycznych lub biologicznych.

 anaerobowy rozk�ad anaerobic digestion Rozk�ad substancji 
w warunkach beztlenowych. Patrz: anaerobowe oddycha-
nie.

 anafaza anaphase Stadium mitozy lub mejozy, w którym chro-
mosomy potomne migruj� do przeciwleg�ych biegunów komórki 
(w kierunku ko	ców wrzeciona). Anafaza nast�puje po meta-
fazie i poprzedza telofaz	.

 analiza heterodupleksu heteroduplex analysis Wykorzysta-
nie elektroforetycznej ruchliwo�ci DNA w uk�adzie hetero-
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dupleksu w celu oceny stopnia niehomologiczno�ci mi�dzy 
sekwencjami obu nici. Wraz ze wzrostem odr�bno�ci sekwencji 
obu nici wyst�puje tendencja redukcji mobilno�ci elektrofore-
tycznej, poniewa� efektywna wielko�� w pe�ni komplemen-
tarnych par sekwencji jest mniejsza ni� struktur cz��ciowo 
komplementarnych.

 analiza mejotyczna meiotic analysis Wykorzystanie wzoru 
u�o�enia chromosomów parami w profazie i metafazie mejozy 
w celu zbadania zwi�zku mi�dzy chromosomami, z czego mo�-
na wnioskowa� o zwi�zku mi�dzy rodzicami badanego orga-
nizmu.

 analiza ryzyka risk analysis Proces obejmuj�cy trzy komponen-
ty: ocena ryzyka, zarz�dzanie ryzykiem i informowanie 
o ryzyku, podj�ty w celu zrozumienia natury niechcianych, 
negatywnych skutków dla cz�owieka i zdrowia zwierz�t oraz 
dla �rodowiska.

 analog analogous Cecha organizmów lub cz�stek, wykazuj�ca 
funkcjonalne podobie	stwo, lecz b�d�ca wynikiem ró�nych 
procesów ewolucyjnych. 

 analog zasady base analogue Puryna lub pirymidyna niewy-
st�puj�ca w naturze, której struktura ró�ni si� nieco od typo-
wych zasad, ale która mo�e zosta� w��czona do kwasu nukle-
inowego. Cz�sto s� one mutagenne.

 androgen androgen Ka�dy hormon stymuluj�cy rozwój m�skich 
drugorz�dowych cech p�ciowych i bior�cy udzia� w kontroli 
aktywno�ci seksualnej u kr�gowców. Zwykle produkowany 
w j�drach.

 androgeneza spontaniczna androgenesis Rozwój haploidalne-
go zarodka z j�dra m�skiego. J�dro mateczne jest eliminowane 
lub inaktywowane po zap�odnieniu komórki jajowej, a ha-
ploidalny osobnik (okre�lany jako androgenetyczny) zawiera 
w swoich komórkach wy��cznie genom pochodz�cy z gamety 
m�skiej. Patrz: kultura pylników, gynogeneza.

 androgeneza (sztuczna, indukowana) androgenesis Rozwój 
zarodka z mikrospory znajduj�cej si� w pylniku lub uwolnionej 
do sztucznego pod�o�a. Rozwój gametofitowy zostaje zmieniony 
na sporofi towy.
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 aneuploid aneuploid Organizm lub komórka, którego liczba
chromosomów jest inna ni� typowa liczba somatyczna. 
Aneuploidalne gamety posiadaj� liczb� chromosomów inn� 
ni� normalna liczba haploidalna. Taka w�a�ciwo�� to aneu-
ploidalno��.

 angiogeneza angiogenesis Formowanie i rozwój nowych naczy	 
krwiono�nych, stymulowane czynnikami wzrostowymi, takimi 
jak angiogenina. Proces ten umo�liwia rozprzestrzenianie si� 
z�o�liwych guzów.

 angiogenina angiogenin Jeden z ludzkich angiogenicznych
czynników wzrostu. Oprócz stymulowania (normalnego) 
formowania naczy	 krwiono�nych, poziom angiogeniny jest 
skorelowany z formowaniem �o�yska oraz wzrostem guzów 
nowotworowych.

 anonimowy marker DNA anonymous DNA marker Marker 
DNA wykrywalny dzi�ki zmienno�ci jego sekwencji. Funkcja 
tej sekwencji (je�li istnieje) jest nieznana. Mikrosatelity 
i markery AFLP to typowe markery anonimowe.

 antagonista antagonist Zwi�zek hamuj�cy efekt wywierany
przez agonist	 w taki sposób, �e ca�kowity efekt biologiczny 
jest s�abszy ni� suma efektów indywidualnych.

 antagonizm antagonism Interakcja mi�dzy dwoma organizmami 
(np. grzybami lub bakteriami), w wyniku której wzrost jednego 
z nich jest hamowany przez drugi. Przeciwie	stwo: syner-
gizm.

 anthesis anthesis Okres, w którym pylniki produkuj� dojrza�y 
i funkcjonalny py�ek. Synonim: pe�nia kwitnienia.

 antigenic switching Zmiana antygenów powierzchniowych mi-
kroorganizmu, b�d�ca wynikiem rearan�acji genetycznych, 
pozwalaj�ca unikn�� wykrycia przez system immunologiczny 
gospodarza.

 antocyjany anthocyanin Niebieskie, fioletowe lub czerwone bar-
wniki flawonoidowe, rozpuszczalne w wodzie, obecne w waku-
olach komórek niektórych ro�lin.

 antyauksyna antiauxin Zwi�zek chemiczny wp�ywaj�cy na 
dzia �anie auksyn, czasem przez blokowanie ich transportu. 
 Niektóre antyauksyny mog� promowa� morfogenez	 in vitro, 
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np. kwas 2,3,4-trijodobenzoesowy (TIBA) i kwas 2,4,5-trichlo-
rofenoksyoctowy (2,4,5-T), s� zatem wykorzystywane w celu 
stymulacji wzrostu niektórych kultur.

 antybiotyk antibiotic Klasa naturalnych lub syntetycznych 
zwi�zków hamuj�cych wzrost lub zabijaj�cych pewne mikroor-
ganizmy. Antybiotyki s� szeroko wykorzystywane w medycynie 
w celu kontroli patogenów bakteryjnych, jednak bakterie cz�-
sto nabywaj� oporno�ci na okre�lone antybiotyki w wyniku 
mutacji.

 antybiotyk beta-laktamowy cephem-type antibiotic Antybio-
tyk, któ rego podstawowa struktura chemiczna jest podobna do 
cefalosporyny.

 antybioza antibiosis Ograniczenie wzrostu lub rozwoju organi-
zmu przez okre�lon� substancj� lub inny organizm.

 antygen antigen (skrót: Ag) Makrocz�steczka (zwykle bia�ko 
obce dla organizmu), która indukuje odpowied
 immunolo-
giczn� przy pierwszej ekspozycji systemu immunologicznego, 
stymuluj�c produkcj� przeciwcia� specyficznych do jej ró�nych 
determinant antygenowych. Podczas nast�pnych ekspozy-
cji antygen jest wi�zany i inaktywowany przez te przeciwcia�a. 
Synonim: immunogen.

 antygenowa determinanta antigenic determinant Swoista 
w�a�ciwo�� powierzchni antygenu, pobudzaj�ca produkcj� 
specyficznego przeciwcia�a w procesie odpowiedzi immuno-
logicznej. Ka�da determinanta antygenowa, zwykle z�o�ona 
z kilku aminokwasów, wywo�uje syntez� innego przeciwcia-
�a, dlatego ekspozycja na pojedynczy antygen mo�e skutkowa� 
syntez� wielu przeciwcia�. Patrz: przeciwcia�o monoklo-
nalne, przeciwcia�o poliklonalne. Synonim: epitop.

 antyhemofilowy czynnik VIII antihaemophilic factor VIII 
Patrz: globulina antyhemofilowa. 

 antyklinalny anticlinal Orientacja �ciany komórkowej lub planu 
podzia�u komórek prostopadle do powierzchni. Przeciwie	stwo: 
peryklinalny.

 antykodon anticodon Triplet nukleotydów tRNA odpowiadaj�-
cy komplementarnemu kodonowi cz�steczki mRNA podczas 
translacji.
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 antyksenoza antixenosis Modyfikacja zachowania organizmu 
przez substancj� lub inny organizm. Szczególny przypadek to 
odporno�� ro�liny na �erowanie owadów, w sytuacji gdy dyspo-
nuj� one wyborem spo�ród wielu genotypów ro�lin.

 antyoksydant antioxidant Zwi�zki spowalniaj�ce tempo reak-
cji oksydacji.

 antyonkogen anti-oncogene Gen, którego produkt zapobiega
normalnemu wzrostowi tkanek.

 antysensowy DNA antisense DNA Jedna z dwóch nici tworz�-
cych dwuniciowe DNA, zwykle ta, która jest komplemen-
tarna (st�d „anty”) do mRNA, tj. ni� nietranskrybowana. Nie 
istnieje jednak uniwersalny konsensus, dotycz�cy tego nazew-
nictwa, dlatego preferowana nomenklatura to ni� koduj�ca 
dla nici, której sekwencja odpowiada sekwencji mRNA, oraz 
ni� niekoduj�ca lub ni� matrycowa dla nici komplementar-
nej (tj. matrycy do transkrypcji).

 antysensowy RNA antisense RNA Sekwencja RNA komplemen-
tarna do funkcjonalnej cz�steczki mRNA lub jej cz��ci, wi���-
ca si� z ni� i blokuj�ca jej translacj�.

 antyseptyczny antiseptic Substancja, która zabija lub hamuje 
wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych (mikroorgani-
zmów zdolnych do wywo�ania zaka�enia), lecz zasadniczo 
nietoksyczna dla komórek cia�a.

 antyterminator anti-terminator Bia�ko pozwalaj�ce polimera-
zie RNA na zignorowanie pewnych transkrypcyjnych sygna-
�ów stop lub sygna�ów terminacji, co prowadzi do powstania 
transkryptów d�u�szych ni� normalne.

 antyterminator transkrypcji transcriptional anti-termina-
tor Bia�ko, które uniemo�liwia polimerazie RNA zako�cze-
nie (terminacj�) transkrypcji w specyficznych sekwencjach 
terminacji transkrypcji.

 antytranspirant antitranspirant Zwi�zek ograniczaj�cy trans-
piracj� ro�lin. Stosowany dolistnie po przesadzeniu drzew, 
krzewów itp., a tak�e przy produkcji sadzonek zamiast za-
mg�awiania. Mo�e ograniczy� fotosyntez� lub oddychanie, 
je�li warstwa pokrywaj�ca li�cie jest zbyt gruba lub jed-
nolita.



14 aparat Golgiego

 aparat Golgiego Golgi apparatus Zbiór p�cherzyków i pofa�do-
wanych membran w obr�bie cytoplazmy komórek ro�linnych 
i zwierz�cych, w których przechowywane s� i transportowane 
produkty wydzielania (jak enzymy i hormony). Odgrywa rol� 
w formowaniu �cian komórkowych (je�eli wyst�puj�).

 aparat szparkowy stomatal complex 
�czy ze sob� szpark	 oraz 
otaczaj�ce j� komórki szparkowe i, je�li wyst�puj�, wszystkie 
powi�zane z nim komórki przyszparkowe.

 apoenzym apoenzyme Nieaktywny enzym, który w wyniku po��-
czenia z koenzymem staje si� aktywny. Kompleks apoenzym/
koenzym stanowi holoenzym.

 apomiksja apomixis Tworzenie zarodków (nasion) bez wcze-
�niejszej mejozy i/lub zap�odnienia. Patrz: partenogeneza 
i inne typy apomiksji. 

 apoptoza apoptosis Proces programowanej �mierci komórki, któ-
ry zachodzi naturalnie jako cz��� normalnego procesu rozwoju, 
utrzymania i odnowy tkanek. Nie nale�y myli� z nekroz�, 
gdzie �mier� komórki spowodowana jest czynnikami zewn�trz-
nymi (dzia�aniem stresu lub toksyny).

 AP-PCR Skrót arbitrarily primed polymerase chain reaction – re-
akcja �a�cuchowa polimerazy przy u�yciu starterów ar-
bitralnych.

 aptamer aptamer Cz�steczka polinukleotydowa wi���ca si� z in-
n� okre�lon� cz�steczk�, cz�sto z bia�kiem.

 Arabidopsis Rodzaj ro�lin kwiatowych z rodziny kapustowatych 
(Brassicaceae, dawniej Cruciferae). A. thaliana jest modelo-
wym gatunkiem do bada	, poniewa� posiada ma�y, ca�kowicie 
zsekwencjonowany genom, �atwo poddaje si� uprawie i trans-
formacji oraz ma krótki okres wegetacji.

 Archeonty Archaea Jednokomórkowe formy �ycia zaadaptowane 
do wysokiego ci�nienia i warunków anaerobowych w �rodowi-
skach takich jak g��bia oceaniczna. Organizmy te s� postrze-
gane jako obiecuj�ce �ród�o enzymów dla wielu wymagaj�cych 
procesów przemys�owych.

 ARMG Skrót antibiotic resistance marker gene – gen markerowy 
oporno�ci na antybiotyki.

 ARS Skrót autonomous(ly) replicating segment (or sequence) – auto-
nomicznie replikuj�cy segment (lub sekwencja).
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 ASA Skrót allele-specific amplification – amplifikacja allelo-spe-
cyficzna.

 aseksualna embriogeneza asexual embryogenesis Patrz: em-
briogeneza komórki somatycznej.

 aseksualna reprodukcja asexual reproduction Reprodukcja 
niewymagaj�ca wytworzenia i po��czenia gamet ró�nych p�ci 
lub typów. Wyst�puje g�ównie u ni�szych zwierz�t, mikroor-
ganizmów i ro�lin. U ro�lin reprodukcja aseksualna odbywa 
si� w wyniku rozmna�ania wegetatywnego (np. poprzez bulwy, 
cebule, roz�ogi) i przez tworzenie zarodników.

 aseksualny asexual Reprodukcja niewymagaj�ca mejozy i po��-
czenia gamet.

 aseptyczny aseptic Sterylny, nieska�ony obecno�ci� organizma-
mów (bakterii, grzybów, alg, lecz zwykle nie dotyczy to wiru-
sów, a zw�aszcza wewn�trznych symbiontów).

 A-site Skrót aminoacyl site – miejsce aminoacylowe.
 askospora ascospore Spora obecna w worku pewnych grzybów 

(workowców).
 asymilacja azotu nitrogen assimilation Wprowadzenie azotu 

do komórek organizmów �ywych.
 asynapsis asynapsis Ca�kowity lub cz��ciowy brak koniugacji 

chromosomów homologicznych podczas pierwszej profazy me-
jozy.

 atenuacja attenuation Mechanizm kontroli ekspresji genów 
u prokariotów, zwi�zany z przedwczesn� terminacj� trans-
krypcji.

 atenuator attenuator Sekwencja nukleotydowa w rejonie 5’ genu 
prokariotycznego (lub na jego RNA), powoduj�ca przedwczesn� 
terminacj� transkrypcji, prawdopodobnie przez uformowanie 
struktury drugorz�dowej.

 atenuowana szczepionka attenuated vaccine Wirulentny or-
ganizm, który zosta� zmodyfikowany do mniej wirulentnej 
formy, ale wci�� posiada zdolno�� pobudzania syntezy prze-
ciwcia� przeciw formie wirulentnej. Patrz: czynnik inakty-
wowany.

 ATP Skrót adenosine triphosphate – adenozyny trifosforan.
 ATP-aza ATP-ase Enzym katalizuj�cy hydroliz� trifosforanu 

adenozyny przez od��czenie jednej z reszt fosforanowych, 
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utworzenie ADP i nieorganicznego fosforanu lub przez od��cze-
nie obu reszt fosforanowych, utworzenie AMP i pirofosforanu.

 auksotrof auxotroph Zmutowana komórka lub mikroorganizm, 
w których nie funkcjonuje jedna ze �cie�ek metabolicznych 
obecnych w szczepie rodzicielskim, co w konsekwencji pro-
wadzi do braku rozwoju na pod�o�u minimalnym, a w celu 
indukcji wzrostu wymaga uzupe�nienia pod�o�a w�a�ciwym 
zwi�zkiem, takim jak aminokwas lub witamina.

 auksyna auxin Grupa regulatorów wzrostu ro�lin (naturalnych 
lub syntetycznych), stymuluj�cych podzia�y i wzrost komórek, 
dominacj� wierzcho�kow�, inicjacj� korzeni i kwitnienie.

 aureofacyna aureofacin Antybiotyk przeciwgrzybowy produko-
wany przez szczep Streptomyces aureofaciens. Umo�liwia kon-
trol� chorób grzybowych ro�lin w wyniku transgenezy.

 authentic protein Rekombinowane bia�ko, posiadaj�ce wszystkie 
w�a�ciwo�ci odpowiedniego naturalnie wyst�puj�cego bia�ka, 
w tym modyfikacje posttranslacyjne.

 autoimmunizacja auto-immunity Zaburzenie mechanizmów ob-
ronnych organizmu, w którym odpowied
 odporno�ciowa 
jest indukowana przeciw w�asnym tkankom.

 autokataliza autocatalysis Kataliza, w której jeden z produktów 
reakcji jest katalizatorem tej�e reakcji.

 autoklaw autoclave Szczelna komora, której zawarto�� mo�e 
zosta� podgrzana pod ci�nieniem w celu sterylizacji narz�dzi, 
p�ynów, szk�a laboratoryjnego, itp. przy u�yciu pary wodnej.

 autoliza autolysis Proces samozniszczenia komórki, organellum 
komórkowego lub tkanki w wyniku dzia�ania enzymów lizoso-
malnych.

 autonomicznie replikuj�cy si	 segment (sekwencja) auto no-
mous(ly) replicating segment (sequence) (skrót: ARS) 
Dowolna sekwencja eukariotycznego DNA, inicjuj�ca i wspoma-
gaj�ca proces replikacji chromosomów. Sekwencje takie zosta�y 
wyizolowane z komórek dro�d�y.

 autonomiczny autonomous Termin okre�laj�cy ka�d� jednost-
k� biologiczn� zdoln� do samodzielnego funkcjonowania, bez 
udzia�u innej jednostki, np. ruchomy element genetyczny 
koduj�cy enzymy warunkuj�ce jego transpozycj�.
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 autopoliploid autopolyploid Poliploid, którego genomy sk�ado-
we pochodz� od tego samego lub bardzo podobnego przodka. 
U autotetraploida ka�dy chromosom jest obecny w czterech 
kopiach, a zatem konfiguracje mejotyczne mog� zawiera� wiele 
(lub wy��cznie) kwadriwalentów (cztery sparowane chromoso-
my), a allele s� dziedziczone w kwadrupleksie. Kwadri-
walenty nie zawsze segreguj� normalnie podczas mejozy, co 
skutkuje obni�on� p�odno�ci�, dlatego niektóre gatunki tetra-
ploidalne, rozmna�aj�ce si� p�ciowo, cechuj� si� ograniczeniem 
formowania kwadriwalentów.

 autoradiografia autoradiograph Technika wizualizacji obecno-
�ci, lokalizacji i intensywno�ci radioaktywno�ci w preparatach 
histologicznych, chromatogramach papierowych lub rozdzia-
�ach elektroforetycznych, otrzymywana w wyniku umieszczenia 
kliszy fotograficznej na powierzchni preparatu i umo�liwienia 
promieniowaniu utworzenia obrazu na tej kliszy.

 autosom autosome Ka�dy chromosom, za wyj�tkiem chromoso-
mów p�ci.

 autotrof autotroph Organizm zdolny do pozyskiwania sk�adni-
ków od�ywczych w wyniku wykorzystania dwutlenku w�gla 
lub w�glanów jako jedynego �ród�a w�gla i pobieraj�cy energi� 
z promieniowania albo utleniania pierwiastków lub zwi�zków 
nieorganicznych, takich jak: �elazo, siarka, wodór, amoniak 
i azotyny. Przeciwie	stwo: heterotrof.

 autotroficzny autotrophic Patrz: autotrof.
 awidno�� avidity Miara si�y wi�zania przeciwcia�a do w�a�ciwe-

go dla niego antygenu.
 awidyna avidin Glikoproteina obecna w bia�ku jaja kurzego,

posiadaj�ca silne powinowactwo do biotyny. Mo�e prowadzi� 
do niedoboru biotyny, je�li zosta�a spo�yta w du�ych ilo-
�ciach. Wykorzystywana laboratoryjnie, podobnie jak strep-
tawidyna.

 azotan nitrate Forma azotu, która mo�e by� bezpo�rednio wyko-
rzystana przez ro�liny, g�ówny sk�adnik nawozów nieorganicz-
nych.

 azotan celulozy cellulose nitrate Patrz: nitroceluloza.
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 BABS Skrót biosynthetic antibody binding sites – bio syntetycz ne 
miejsca wi�zania przeciwcia�.

 BAC Skrót bacterial artificial chromosome – bakteryjny sztucz-
ny chromosom.

 bacillus bacillus Bakteria w kszta�cie laseczki.
 Bacillus thuringiensis (skrót: Bt) Bakteria produkuj�ca toksyny 

przeciw pewnym owadom, szczególnie Coloeoptera i Lepidopte-
ra, g�ówny insektycyd stosowany w uprawach ekologicznych. 
Gen koduj�cy toksyn� stanowi wa�ne �ród�o odporno�ci wyko-
rzystywane w ochronie ro�lin wspomaganej transgenez�.

 badanie radioimmunologiczne radioimmunoassay (skrót: RIA)
Badanie polegaj�ce na u�yciu radioaktywnie znaczonego prze-
ciwcia�a, gdzie ilo�� wykrytego napromieniowania wskazuje 
ilo�� substancji w badanej w próbie.

 bakteria bacterium Jednokomórkowe organizmy prokariotyczne 
nieposiadaj�ce wyodr�bnionego j�dra komórkowego. G�ówne 
grupy bakterii s� definiowane przez barwienie Grama. S� 
one równie� klasyfikowane na podstawie wymaga	 tlenowych 
(bakterie aerobowe albo anaerobowe) lub kszta�tu (sferyczne = 
= coccus, laseczkowate = bacillus, �rubowce = spirillum, prze-
cinkowce = vibrio, kr�tki = spirochaete, promieniowce).

 bakteria lizogenna lysogenic bacterium Bakteria nios�ca (za-
wieraj�ca) �agodne (niewirulentne, lizogenne) bakteriofagi.

 bakteriocyd bacteriocide Zwi�zek chemiczny lub lek zabijaj�cy 
komórki bakteryjne.

 bakteriocyna bacteriocin Bia�ko produkowane przez okre�lony 
szczep bakterii, aktywne przeciw bakteriom innego blisko 
spokrewnionego szczepu.

 bakteriofag bacteriophage (skrót: fag) Wirus infekuj�cy bakte-
rie. Zmie nione formy bakteriofagów s� wykorzystywane jako 
wektory do klonowania. Patrz: fag lambda, M13.

 bakteriostatyk bacteriostat Substancja hamuj�ca lub spowal-
niaj�ca wzrost i rozmna�anie bakterii.

 bakulowirusowy wektor ekspresyjny baculovirus expression 
vector (skrót: BEV) Metoda produkcji in vitro z�o�onych eu-
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kariotycznych bia�ek rekombinowanych. Genetycznie zmody-
fikowany bakulowirus (wirus infekuj�cy pewne typy owadów) 
jest wprowadzany do owadzich kultur komórkowych, w których 
nast�pnie dochodzi do ekspresji rekombinowanego bia�ka.

 bakulowirusy baculovirus Klasa wirusów owadzich wykorzy-
stywanych do tworzenia wektorów do klonowania DNA, 
pozwalaj�cych uzyska� ekspresj� genów w komórkach euka-
riotycznych. Produkcja docelowego bia�ka mo�e si�ga� 50% 
ca�kowitej zawarto�ci bia�ek w komórce, kilka bia�ek mo�e by� 
syntetyzowanych jednocze�nie, co pozwala na uzyskanie w tym 
systemie enzymów z�o�onych z wielu podjednostek.

 bank bank Patrz: bank genów.
 bank genów gene bank 1. Fizyczna lokalizacja przechowywania 

kolekcji materia�ów genetycznych w formie nasion, tkanek lub 
komórek reprodukcyjnych ro�lin lub zwierz�t. 2. Polowy bank 
genów – techniczne wyposa�enie do przechowywania i rozmna-
�ania ex situ przy wykorzystaniu agrotechniki poszczególnych 
ro�lin. Wykorzystywany dla gatunków, których nasiona s� 
oporne w kie�kowaniu po wysuszeniu lub dla wa�nych rolniczo 
gatunków rozmna�anych wegetatywnie, np. odmian jab�oni. 
3. Kolekcja sklonowanych fragmentów DNA danego genomu. 
Idealnie bank powinien zawiera� sklonowan� reprezentacj� 
wszystkich sekwencji DNA genomu. 4. Patrz: biblioteka. 

 bank klonów clone bank Patrz: bank genów.
 barnaza barnase Bakteryjna rybonukleaza, która po transforma-

cji ro�lin i ekspresji koduj�cego j� genu w pylnikach warunkuje 
powstanie m�skosterylnego fenotypu. Z tego wzgl�du techno-
logia mo�e znale�� zastosowanie w produkcji nasion odmian 
miesza	cowych F1, wykorzystuj�cej genetyczn� sterylno�� do 
kontroli zapylenia krzy�owego, co sprawia, �e wszystkie uzy-
skane nasiona pochodz� z przekrzy�owania. Sterylno�� jest 
prze�amywana przez bia�ko barstar, co umo�liwia przywró-
cenie p�odno�ci ro�linom, kiedy jest to niezb�dne.

 barwienie barwnikiem Grama Gram staining Technika po-
zwalaj�ca na rozró�nienie dwóch g�ównych grup bakterii, po-
legaj�ca na ró�nicy w zatrzymywaniu barwnika Gram przez 
�ciany komórki bakterii. Gram-dodatnie bakterie zabarwiaj� 
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si� na kolor ciemnopurpurowy, podczas gdy Gram-ujemne tyl-
ko lekko si� zabarwiaj�. Zatrzymywanie barwnika jest deter-
minowane przez struktur� �ciany komórkowej.

 barwienie metod� Feulgena Feulgen staining Histochemiczne 
barwienie, dzi�ki któremu mo�na obserwowa� DNA w chro-
mosomach j�der dziel�cych si� komórek. 

 bazalny basal Umieszczony u podstawy ro�liny lub organu ro�liny.
 bazofil basophil Rodzaj leukocytu wytwarzanego przez komórki 

macierzyste w szpiku kostnym.
 bazypetalny basipetal Rozwijaj�cy si� stopniowo od wierzcho�-

ka do podstawy. Przeciwie	stwo: akropetalny.
 beta-DNA beta-DNA Forma DNA najcz��ciej spotykana w natu-

rze. Prawoskr�tna helisa.
 beta-galaktozydaza beta-galactosidase Enzym bakteryjny ka-

talizuj�cy rozk�ad laktozy do glukozy i galaktozy, powszechnie 
u�ywany jako marker podczas klonowania DNA.

 beta-glukuronidaza beta-glucuronidase (skrót: GUS) Enzym 
syntetyzowany przez pewne bakterie, katalizuj�cy rozk�ad ró�-
nych beta-glukuronidów. Tkanki ro�linne nie wykazuj� tego 
rodzaju aktywno�ci, dlatego gen bakteryjny jest szeroko wyko-
rzystywany jako gen reporterowy w procesie transgenezy 
ro�lin.

 beta-laktamaza beta-lactamase Enzym detoksyfikuj�cy anty-
biotyki z grupy penicyliny, takie jak ampicylina. Gen beta-
laktamazy jest powszechnie wykorzystywany jako marker 
skutecznej transformacji, jego dzia�anie umo�liwia bowiem 
stransformowanym komórkom tolerowanie obecno�ci ampicy-
liny w pod�o�u. Patrz: marker wybiórczy.

 beta-sitosterol beta-sitosterol Patrz: fitosterole.
 BEV Skrót baculovirus expression vector – bakulowirusowy wek-

tor ekspresyjny.
 bezpo�rednia amplifikacja minisatelitarnego DNA direc -

ted amplification of minisatellite DNA (skrót: DAMD)  
Wykorzystanie techniki reakcji �a�cuchowej polimerazy do 
otrzymania markerów molekularnych w regionie wyst�powa-
nia minisatelitów. Przy dzia�aniu w tych regionach jeden ze 
starterów jest skierowany na podstawow� sekwencj� VNTR.
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 beztlenowiec fakultatywny facultative anaerobe Organizm, 
który mo�e rosn�� zarówno w warunkach tlenowych (aerobo-
wych), jak i beztlenowych (anaerobowych).

 BFGF Skrót basic fibroblast growth factor – podstawowy czyn-
nik wzrostu fibroblastów.

 bia�ka cry cry proteins Klasa krystalicznych bia�ek produko-
wanych przez Bacillus thuringiensis i wprowadzanych me-
tod� transgenezy do ro�lin u�ytkowych w celu podniesienia 
ich odporno�ci na owady. Bia�ka te s� toksyczne dla poszcze-
gólnych gatunków owadów (omacnicy prosowianki, stonki 
kukurydzianej, komarów, czarnych much, sówek, zawisaków 
tytoniowych, kilku gatunków chrz�szczy itd.) Synonim: delta 
endotoksyny.

 bia�ka dope�niacza complement proteins Bia�ka, które wi��� 
si� z kompleksami przeciwcia�o-antygen i pomagaj� degra-
dowa� te kompleksy w wyniku proteolizy. 

 bia�ka inaktywuj�ce rybosom ribosome-inacivating protein 
(skrót: RIP) Klasa bia�ek ro�linnych, które hamuj� normal-
ne funkcje rybosomu i s� poprzez to wysoce toksyczne. Typ 
1 RIPs sk�ada si� z �a	cucha bia�kowego pojedynczych poli-
peptydów, typ 2RIPs sk�ada si� z dwóch bia�ek sprz��onych 
mostkiem dwusiarczkowym, jeden to toksyna drugi lekty-
na, która towarzyszy miejscu rozpoznania komórki celowej. 

 bia�ka odporno�ciowe pathogenesis related protein (skrót: 
bia�ka PR) Jedna z grup bia�ek, które ulegaj� nasilonej 
ekspresji jako cz��� odpowiedzi ro�lin na atak patogenów. 
Wiele z tych bia�ek ulega podobnej ekspresji w odpowiedzi na 
infekcje szerokiego spektrum patogenów, co wskazuje na ich 
rol� w reakcji nadwra�liwo�ci.

 bia�ka podwzgórza hypothalamic peptides Bia�ka generowane 
w przodomózgowiu kr�gowców i zwi�zane z regulacj� stanu 
fizjologicznego cia�a.

 bia�ka PR PR protein Skrót bia�ek odporno�ciowych.
 bia�ka zapasowe nasion seed storage proteins Bia�ka odk�ada-

ne w du�ych ilo�ciach w cia�ach bia�kowych nasion. Stano-
wi� �ród�o aminokwasów podczas kie�kowania. Z punktu wi-
dzenia biotechnologii s� g�ównym �ród�em bia�ka od�ywczego 
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dla ludzi i zwierz�t, wyst�puj� tak�e jako system modelowy 
ekspresji. Poniewa� s� produkowane w ilo�ciach wi�kszych 
ni� inne bia�ka i gromadzone w formie stabilnej, w zwartym 
ciele w ziarnie ro�linnym, jest wi�c mo�liwe konstruowanie 
transgenów, których ekspresja zachodzi w ten sam sposób jak 
bia�ek zapasowych nasion, np. w du�ych ilo�ciach i dogodnej 
formie.

 bia�ko protein Makrocz�steczka z�o�ona z jednego lub wi�cej poli-
peptydów, z których ka�dy zawiera �a	cuch aminokwasów 
po��czonych wi�zaniami peptydowymi.

 bia�ko aktywuj�ce katabolizm catabolite activator protein 
(skrót: CAP) Bia�ko ��cz�ce si� z cyklicznym AMP. Kom-
pleks cAMP-CAP wi��e si� z rejonami promotorowymi E. coli 
i stymuluje transkrypcj� w�a�ciwego operonu. Synonimy: 
bia�ko reguluj�ce katabolizm (CRP, skrót catabolite regulator 
protein), bia�ko receptorowe cyklicznego AMP.

 bia�ko barstar barstar protein Polipeptyd b�d�cy inhibitorem 
barnazy.

 bia�ko chromosomowe niehistonowe non-histone chromoso-
mal protein Wszystkie bia�ka w chromosomach poza histo-
nami.

 bia�ko ‘cis-acting’ cis-acting protein Bia�ko, które oddzia�uje na 
cz�steczk� DNA wy��cznie w miejscu, stanowi�cym podstaw� 
dla jego ekspresji.

 bia�ko fuzyjne fusion protein Polipetyd translowany z genu 
chimerycznego. Ró�ne geny s� po��czone, wi�c ich sekwencje 
koduj�ce s� w tej samej otwartej ramce odczytu, a powsta-
�y z ich udzia�em konstrukt jest transkrybowany i transla-
towany jako pojedynczy gen, produkuj�cy jedno bia�ko. Jest 
wykorzystywany do licznych celów, np.: 1. Jako znacznik po-
winowactwa do bia�ka. 2. Do produkcji bia�ka o po��czonych 
w�a�ciwo�ciach dwóch naturalnych bia�ek. 3. Do produkcji 
bia�ka, w którym dwie ró�ne aktywno�ci s� fizycznie po��czo-
ne. Patrz: biofarmaceutyki fuzyjne.

 bia�ko G G protein Bia�ka znalezione na wewn�trznej powierzchni 
b�ony plazmatycznej, które wi��� si� z nukleotydami guaniny, 
GTP i GDP. Przenosz� sygna�y z zewn�trz b�ony, poprzez re-
ceptory wyst�puj�ce w b�onach (sprz��one z bia�kiem G), do 
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adenylowanej cyklazy, która katalizuje formowanie drugiego 
informatora, cyklicznego AMP wewn�trz komórki.

 bia�ko heterologiczne heterologous protein Patrz: bia�ko re-
kombinowane. 

 bia�ko markerowe marker peptide Cz��� bia�ka fuzyjnego, któ-
ra u�atwia jego identyfikacj� lub oczyszczenie.

 bia�ko natywne native protein Naturalnie wyst�puj�ca forma 
bia�ka.

 bia�ko p�aszcza coat protein Patrz: kapsyd.
 bia�ko p�aszcza wirusa viral coat protein Bia�ko wyst�puj�ce 

w warstwie otaczaj�cej kwasy nukleinowe w cz��ci j�drowej/
rdzeniowej wirusa.

 bia�ko rekombinowane recombinant protein Bia�ko kodowane 
przez gen klonowany. Synonim: bia�ko heterologiczne.

 bia�ko stresu stress protein Patrz: bia�ko szoku termicznego.
 bia�ko szoku termicznego heat shock protein (skrót: HSP) Kla-

sa bia�ek opieku�czych (chaperonów), które wykazuj� 
nadekspresj� jako odpowied� na stres termiczny. Dwa takie 
bia�ka – HSP 90 i HSP 70, s� niezb�dne dla przyj�cia przez 
inne istotne bia�ka w�a�ciwej konformacji. Synonim: bia�ko 
stresu.

 bia�ko ‘tribrid’ tribrid protein Bia�ko fuzyjne, które posiada 
trzy segmenty, ka�dy cz��ciowo kodowany przez ró�ne geny.

 bia�ko wi���ce jednoniciowy DNA single-strand DNA binding 
pro tein Bia�ko, które okrywa jednoniciowe DNA, zapobiegaj�c 
renaturacji, oraz utrzymuje DNA w stanie rozprostowanym.

 bia�ko wra�liwe na temperatur	 temperature-sensitive pro-
tein Bia�ko, które funkcjonuje w okre�lonej temperaturze, ale 
traci swoje funkcje w innej (szczególnie w wy�szej).

 bia�ko z pojedynczej komórki single-cell protein (skrót: SCP) 
Bia�ko produkowane przez mikroorganizm, najcz��ciej dro�-
d�e. U�ywane jako dodatek do pasz lub �ywno�ci.

 bia�ko zielonej fluorescencji green fluorescent protein (skrót: 
GFP) Bia�ko otrzymane z meduzy, które fluoryzuje w �wietle 
ultrafioletowym. Gen koduj�cy to bia�ko zosta� wyizolowany 
i zast�puje gen GUS, jako gen reporterowy w ro�linach 
transgenicznych, poniewa� mo�e by� oznaczany przy�yciowo 
w czasie rzeczywistym.
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 bia�kopodobna cz�stka zaka
na proteinaceous infectious 
particle Uwa�ana za czynnik odpowiedzialny za grup� chorób 
nazywanych encefalopati� g�bczast�, w tym m.in.: scrapie 
u owiec, g�bczaste zwyrodnienie mózgu u byd�a (BSE, choroba 
w�ciek�ych krów) i CJD u ludzi. Nietypowa forma cz�stki bia�-
ka mózgu, nie ma wykrywalnej zawarto�ci kwasu nukleino-
wego. Synonim: prion. 

 bia�kowy no�nik grup acylowych acyl carrier protein (skrót: 
ACP) Klasa bia�ek wi���cych grupy acylowe podczas syntezy 
d�ugo�a	cuchowych kwasów t�uszczowych. Bior� one udzia� 
w wielu reakcjach koniecznych do syntezy kwasów t�uszczo-
wych in vivo.

 biblioteka library Zbiór komórek, zazwyczaj bakterii lub dro�d�y, 
które zosta�y stransformowane za pomoc� rekombinowanych 
wektorów przenosz�cych DNA, pochodz�ce z niespokrewnio-
nych organizmów. Patrz: biblioteka cDNA, biblioteka 
ekspresyjna genów, biblioteka genomowa.

 biblioteka cDNA cDNA library Kolekcja klonów cDNA.
 biblioteka ekspresyjna expression library Biblioteka cDNA, 

która zos ta�a wprowadzona w komórki bakteryjne gospodarza 
modyfikowane dla uzyskania ekspresji transgenów. Patrz: 
biblioteka.

 biblioteka ekspresyjna peptydów peptide expression library 
Zbiór cz� steczek peptydów wyprodukowanych przez komórki 
zrekombinowane, które ró�ni� si� sekwencj� aminokwa-
sow�.

 biblioteka genomowa genomic library Biblioteka klonów spe-
cyficznie skonstruowanych z fragmentów restrykcyjnych geno-
mowego DNA danego organizmu.

 biblioteka genów gene library Patrz: biblioteka.
 biblioteka skacz�cych (w	druj�cych) genów jumping library 

Patrz: skoki po chromosomie. 
 biegunowo�� polarity Ró�nicowanie na cz��ci, maj�ce przeciw-

ne lub skontrastowane w�a�ciwo�ci lub formy, obserwowane 
w organizmie, tkance lub komórce.

 bifosforan rybulozy ribulose bophosphate (skrót: RuBP) Cu-
kier pi�ciow�glowy po��czony z dwutlenkiem w�gla do sze�cio-
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w�glowej formy po�redniej w trakcie pierwszego etapu reakcji 
ciemnej fotosyntezy.

 bio- bio- Przedrostek u�ywany w s�ownictwie naukowym powi�za-
ny z koncepcj� „�ywych organizmów”. 

 bioakumulacja bio-accumulation Problem pojawiaj�cy si�, gdy 
stabilny zwi�zek chemiczny, taki jak metale ci��kie lub DDT, 
zostaje wprowadzony do �rodowiska naturalnego. Je�li nie 
wyst�puj� tam czynniki pozwalaj�ce na jego biodegradacj�, to 
jego st��enie wzrasta i przenika on do �a	cucha pokarmowe-
go, powoduj�c toksyczne efekty u organizmów wy�szych. To 
zjawisko mo�e zosta� wykorzystane do usuwania toksycznych 
metali ze �cieków w procesie bioremediacji. Patrz: biosor-
benty.

 bioaugmentacja bio-augmentation Podniesienie aktywno�ci bak-
terii rozk�adaj�cych zanieczyszczenia, technika wykorzysty-
wana w bioremediacji.

 biobezpiecze�stwo biosafety Zapobieganie ryzyku dla ludzkiego 
zdrowia i bezpiecze	stwa, a tak�e dla �rodowiska naturalnego, 
które mog�oby by� wynikiem bada	 lub dzia�alno�ci komercyj-
nej zwi�zanej z organizmami chorobotwórczymi lub modyfiko-
wanymi genetycznie.

 biochip biochip Patrz: chip DNA.
 biodegradacja biodegrade Rozk�ad z�o�onych zwi�zków do

prostszych prowadzony przez mikroorganizmy. Substancje 
�atwo poddaj�ce si� biodegradacji nazywane s� biodegrado-
walnymi.

 biodegradowalny biodegradable Poddaj�cy si� biodegradacji.
 biodesulfuryzacja biodesulphurization Usuwanie organicznej 

lub nieorganicznej siarki z w�gla przez mikroorganizmy gle-
bowe. Pewne bakterie s� w stanie utlenia� nierozpuszczalne 
zwi�zki siarkowe do rozpuszczalnych siarczanów, które mog� 
nast�pnie zosta� wymyte wraz z bakteriami. Patrz: bio�ugo-
wanie.

 biodost	pno�� bioavailability Ilo�� substancji od�ywczej, po-
danego leku itp., która mo�e zosta� pobrana przez organizm 
w formie aktywnej biologicznie, w stosunku do ca�kowitej 
ilo� ci tej substancji. Na przyk�ad pewne gleby bogate w fosfor 
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wykazuj� niski poziom biodost�pno�ci P, poniewa� pH gleby 
sprawia, �e wi�kszo�� P znajduje si� w formie nierozpusz-
czalnej.

 bioenergetyka bio-energetics Badanie przep�ywu i transformacji 
energii w �ywych organizmach.

 bioetyka bio-ethics Ga��� etyki zajmuj�ca si� naukami przyrodni-
czymi i ich potencjalnym wp�ywem na spo�ecze	stwo.

 biofarmaceutyki fuzyjne fusion biopharmaceuticals Bia�ka 
fuzyjne o w�a�ciwo�ciach farmaceutycznych. Ich zaletami s�: 
1. Synergistyczne dzia�anie w jednej cz�steczce, np. gdy cz�-
steczka wi��e si� z obiektem docelowym, mo�e spe�nia� jedno-
cze�nie wi�cej ni� jedn� funkcj�. 2. Niekorzystny efekt s�abej 
stabilno�ci jednej cz��ci cz�steczki, mo�e by� kompensowany 
przez w�a�ciwo�ci innej cz��ci. 3. Jedna cz��� cz�steczki mo�e 
dzia�a� jako mechanizm docelowy dla aktywnego bia�ka. Patrz: 
immunotoksyna, toksyna fuzyjna. 

 biofarming biopharming Wykorzystanie genetycznie zmodyfiko-
wanych ro�lin uprawnych i zwierz�t hodowlanych do produkcji 
warto�ciowych zwi�zków, zw�aszcza farmaceutyków.

 biofilmy biofilms Warstwa mikroorganizmów rosn�cych na 
powierzchni w polimerowej otoczce wytworzonej przez te mi-
kroorganizmy. Biofilmy formuj� si� wsz�dzie, gdzie pod�o�e 
umo�liwia wzrost bakterii, a bakterie s� obecne.

 biogaz biogas Mieszanina metanu i dwutlenku w�gla, b�d�ca 
wynikiem anaerobowej dekompozycji odpadków, np. �cieków 
komunalnych, przemys�owych lub rolniczych.

 bioinformatyka bio-informatics Wykorzystanie i porz�dkowa-
nie informacji biologicznej. W szczególno�ci zwi�zana z two-
rzeniem baz danych biomolekularnych (zw�aszcza sekwencji 
DNA), wykorzystuj�ca komputery do analizowania zebranych 
informacji oraz integracji wyników pozyskanych z ró�nych �ró-
de� biologicznych. Patrz: in silico.

 bioin�ynieria bio-engineering Wykorzystanie sztucznych tka-
nek, organów lub ich cz��ci w celu zast�pienia uszkodzonych, 
utraconych lub niefunkcjonuj�cych prawid�owo cz��ci cia�a. 

 biokataliza biocatalysis Zastosowanie enzymów w celu poprawy 
wydajno�ci reakcji chemicznych.
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 biokonwersja bioconversion Przemiana jednego zwi�zku w inny 
przez �ywe organizmy, w przeciwie	stwie do przemiany przy 
wykorzystaniu wyizolowanych enzymów lub komórek czy pro-
cesów chemicznych. Szczególnie przydatna do wprowadzenia 
zmian chemicznych w specyficznych miejscach z�o�onych cz�-
steczek.

 biolistyka biolistics Technika otrzymywania komórek transge-
nicznych, w której mikrocz�stki metali (wolframu lub z�ota) 
pokryte DNA s� rozp�dzane przy u�yciu ró�nych metod, co 
powoduje ich wnikni�cie do komórek docelowych. Je�li taka 
komórka nie zostanie nieodwracalnie zniszczona, to DNA 
cz�sto jest przez ni� pobierane. Technika ta zosta�a z powo-
dzeniem wykorzystana do transformacji komórek zwierz�t, 
ro�lin i grzybów, a nawet mitochondriów wewn�trz komórek. 
Synonim: mikrowstrzeliwanie.

 biologia molekularna molecular biology Badania procesów �y-
ciowych na poziomie molekularnym.

 biologiczna ró�norodno�� biological diversity Patrz: bioró�-
norodno��.

 biologiczne starzenie biological ageing Patrz: starzenie.
 biologiczne zamkni	cie biological containment Uniemo�li-

wienie wydostania si� organizmów z laboratorium. Mo�e by� 
zrealizowane na dwa sposoby: przez sprawienie, �e organizm 
jest niezdolny do przetrwania poza laboratorium, albo przez 
uczynienie �rodowiska zewn�trznego nieprzyjaznym dla or-
ganizmu. W przypadku mikroorganizmów preferowana jest 
ich modyfikacja genetyczna, która powoduje, �e wymagaj� 
one dostarczenia specyficznego sk�adnika od�ywczego, zwykle 
dost�pnego wy��cznie w laboratorium. W przypadku organi-
zmów wy�szych (ro�lin i zwierz�t) �atwiej jest sprawi�, �e �ro-
dowisko zewn�trzne hamuje ich wzrost, rozprzestrzenianie 
i reprodukcj�.

 biologiczne zapotrzebowanie na tlen biological oxygen de-
mand (skróty: BZT, BOD). Rozpuszczony w wodzie tlen wyma-
gany do oddychania obecnych w niej organizmów  aerobowych. 
Mierzony ilo�ci� tlenu zu�ytego w wodzie o temperaturze 20°C 
w jednostce czasu. BZT jest wykorzystywany jako wska�nik 
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stopnia zanieczyszczenia wody, szczególnie nieorganicznymi 
nawozami ro�linnymi.

 bioluminescencja bioluminescence Enzymatycznie katalizowa-
na emisja �wiat�a przez ró�norodne organizmy �ywe (np. owady 
i organizmy morskie �yj�ce w g��bi oceanów). Wykorzystywana 
jako gen reporterowy w procesie transgenezy ro�lin i przy 
detekcji patogenicznych bakterii obecnych w �ywno�ci.

 bio�ugowanie bioleaching Odzyskiwanie metali z ich rud w wy-
niku aktywno�ci mikroorganizmów, a nie procesów chemicz-
nych lub fizycznych. Na przyk�ad Thiobacillus ferroxidans by� 
wykorzystywany do ekstrakcji z�ota z rudy. Patrz: bioodzy-
skiwanie (bioregeneracja).

 biom biome Du�a zbiorowo�� ekologiczna lub zespó� zbiorowo�ci, 
obejmuj�cy szeroki obszar geograficzny i charakteryzuj�cy si� 
okre�lonym dominuj�cym typem wegetacji.

 biomasa biomass 1. Masa komórkowa produkowana przez popu-
lacj� organizmów �ywych. 2. Materia organiczna, która mo�e 
zosta� wykorzystana jako �ród�o energii lub do produkcji okre-
�lonych zwi�zków chemicznych. 3. Ca�a materia organiczna, 
pochodz�ca z fotosyntetycznej konwersji energii s�onecznej.

 biomasa glonów algal biomass Glony jednokomórkowe (np.
Chlorella spp. i Spirulina spp.) uprawiane komercyjnie w sta-
wach jako pasza dla zooplanktonu, który z kolei jest zbierany 
jako pokarm dla farm rybnych.

 biometria biometry Zastosowanie metod statystycznych do ana-
lizy ci�g�ej zmienno�ci w systemach biologicznych. Synonim 
(tylko ang.): biometrics.

 bioodzyskiwanie (bioregeneracja) biorecovery Zastosowanie 
mikro organizmów w celu odzyskania cennych materia�ów 
(metali lub okre�lonych zwi�zków organicznych) ze z�o�onych 
mieszanin. Patrz: biodesulfuryzacja, bio�ugowanie.

 biopaliwo biofuel Gazowe, p�ynne lub sta�e paliwo uzyskane ze 
�ród�a biologicznego, np. etanol, olej rzepakowy lub t�uszcz 
z rybiej w�troby.

 biopestycyd biopesticide Zwi�zek zabijaj�cy organizmy w wy-
niku specyficznych efektów biologicznych, a nie poprzez za-
trucie chemiczne. W odró�nieniu od kontroli biologicznej, 
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opartej na aktywnym poszukiwaniu szkodników przez �ywe 
organizmy, jest to czynnik pasywny. Korzy�� wynikaj�ca 
z zamiany konwencjonalnych pestycydów na biopestycydy 
opiera si� na za�o�eniu, �e s� one bardziej selektywne i bio-
degradowalne.

 biopiractwo biopiracy Praktyka patentowania genotypów i wyni-
kaj�ca z niej prywatyzacja kolekcji zasobów genowych. Termin 
ten zak�ada brak zgody na t� praktyk� ze strony pierwotnego 
w�a�ciciela tych zasobów.

 biopolimer biopolymer Ka�dy du�y polimer (bia�ko, kwas nu-
kleinowy, polisacharyd) produkowany przez �ywy organizm. 
Obejmuje niektóre materia�y (np. polihydroksyma�lan) wy-
korzystywane jako plastiki. Synonim: polimer biologiczny.

 bioproces bioprocess Ka�dy proces wykorzystuj�cy kompletne 
�ywe komórki lub ich sk�adniki (np. enzymy, chloroplasty) 
w celu uzyskania po��danej zmiany fizycznej lub chemicznej.

 bioreaktor bioreactor Zbiornik, w którym komórki, ekstrakty 
komórkowe lub enzymy s� wykorzystywane do wykonania 
reakcji biologicznej. Terminem tym cz�sto jest okre�lany 
zbiornik do fermentacji, zawieraj�cy komórki lub mikroor-
ganizmy.

 bioreaktor enzymatyczny enzyme bioreactor Reaktor, w któ-
rym reakcja chemicznej przemiany jest katalizowana przez 
enzym.

 bioreaktor kolumnowy bubble column fermenter Bioreak-
tor, w którym komórki lub mikroorganizmy s� utrzymywane 
w zawieszeniu w wysokiej kolumnie przez wznosz�ce si� po-
wietrze wt�aczane przez podstaw� zbiornika.

 bioreaktor membranowy membrane bioreactor Naczynie,
w którym prowadzona jest kultura komórek (in vitro) nad 
lub pod przepuszczaln� membran�, która pozwala na dyfuzj� 
sk�adników pokarmowych do komórek, ale zatrzymuje komór-
ki. Odmian� jest bioreaktor z w�óknami kanalikowymi.

 bioreaktor typu airlift airlift fermenter Cylindryczny zbiornik 
fermentacyjny, w którym komórki s� mieszane powietrzem 
wprowadzanym u podstawy zbiornika, a nast�pnie unosz�cym 
si� przez p�ynne pod�o�e kultury. Zawiesina komórek kr��y 
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w zbiorniku, poruszana gradientem b�bli powietrza w ró�nych 
cz��ciach reaktora.

bio reaktor z filtrem filter bioreactor System kultur komórko-
wych, w którym komórki rosn� na drobnej siatce z oboj�tnego 
materia�u, pozwalaj�cej na przep�yw po�ywki i zatrzymuj�cej 
komórki. Zasada dzia�ania jest podobna jak w przypadku reak-
torów membranowych i z w�óknami kanalikowymi, ale �atwiej-
sza w u�yciu. Synonim: bioreaktor z siatk�.

 bioreaktor z siark� mesh bioreactor Patrz: bioreaktor z fil-
trem

 bioremediacja bioremediation Proces wykorzystuj�cy �ywe or-
ganizmy do usuwania zanieczyszcze	, ska�e	 i niepo��danych 
substancji z gleby i wody. Patrz: remediacja, bioakumula-
cja, bioaugmentacja.

 bioró�norodno�� biodiversity Zmienno�� �ywych organizmów 
obecnych w ekosystemach l�dowych, wodnych i innych, 
a tak�e kompleksów ekologicznych, których te ekosystemy 
s� cz��ci�. Obejmuje zmienno�� wewn�trz gatunku, mi�dzy 
gatunkami i w ramach ekosystemu. Synonimy: biologiczna 
ró�norodno��, ekologiczna ró�norodno��.

 biosensor biosensor Urz�dzenie wykorzystuj�ce unieruchomio-
ne czynniki pochodzenia biologicznego (takie jak enzymy, 
antybiotyki, organella lub ca�e komórki) w celu detekcji lub 
pomiaru zwi�zku chemicznego. Reakcje mi�dzy czynnikiem 
biologicznym a cz�steczk� poddan� analizie s� zmieniane 
w sygna� elektryczny.

 biosfera biosphere Cz��� ziemi i jej atmosfera zamieszka�a przez 
�ywe organizmy.

 biosilk biosilk W�ókno biomimetyczne produkowane dzi�ki 
ekspresji odpowiednich genów paj�czych w dro�d�ach lub 
w bakteriach, a nast�pnie przekszta�ceniu bia�ka, b�d�cego 
produktem ekspresji, we w�ókno.

 biosorbenty biosorbents Mikroorganizmy, które samodzielnie
lub w powi�zaniu z substratem s� zdolne do ekstrakcji lub 
zat��ania po��danego zwi�zku w wyniku jego selektywnej re-
tencji. Patrz: bioakumulacja.

 biosyntetyczne miejsca wi�zania przeciwcia� biosynthetic 
antibody binding sites (skrót: BABS) Patrz: dAb.
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 biosynteza biosynthesis Synteza zwi�zków przez �ywe komórki; 
stanowi podstaw� anabolizmu.

 biotechnologia biotechnology 1. „Ka�de rozwi�zanie technolo-
giczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, �ywe organi-
zmy lub ich pochodne do wytworzenia lub modyfikowania pro-
duktów lub procesów” (Konwencja o Ró�norodno�ci Biologicz-
nej). 2. Interpretowana w w�skim sensie: „…zbiór technologii 
molekularnych, takich jak manipulacja genetyczna i transfer 
genów, typowanie DNA, klonowanie ro�lin i zwierz�t” (stano-
wisko FAO na temat biotechnologii).

 biotechnologia nowoczesna (nowa) modern biotechnology 
Zas tosowanie do: 1. Technik kwasów nukleinowych in vitro 
z uwzgl�dnieniem rekombinowanego kwasu deoksyrybonukle-
inowego (DNA) i bezpo�redniej iniekcji kwasu nukleinowego 
do komórek lub organelli. 2. Fuzji komórek przekraczaj�cej 
taksonomiczn� rodzin�, która prze�amuje bariery naturalnej 
fizjologicznej reprodukcji lub rekombinacji i która nie jest tech-
nik� stosowan� w tradycyjnej hodowli i selekcji (Konwencja 
o Ró�norodno�ci Biologicznej).

 biotechnologia zarodków embryo technology Rodzajowa nazwa 
dla ró�nych modyfikacji zarodków ssaczych. Zawiera klono-
wanie zarodków, dzielenie zarodków, przechowywanie 
zarodków i zap�odnienie in vitro.

 biotest bio-assay 1. Ocena aktywno�ci substancji w �ywych ko-
mórkach lub organizmach. W tym celu w przemy�le farma-
ceutycznym i kosmetycznym s� wykorzystywane zwierz�ta. 
Obecnie opracowywane s� biotesty wykorzystuj�ce bakterie 
lub komórki zwierz�ce i ro�linne, praca z nimi jest bowiem 
�atwiejsza ni� ze zwierz�tami lub ro�linami, ich otrzymanie 
i utrzymanie jest ta	sze, pozwalaj� równie� omin�� proble-
my etyczne zwi�zane z testami na zwierz�tach. 2. Po�rednia 
metoda wykrywania bardzo ma�ych ilo�ci specyficznych sub-
stancji poprzez obserwacj� wp�ywu próbki na wzrost �ywego 
materia�u.

 biotoksyna biotoxin Zwi�zek naturalnego pochodzenia, cechuj�cy 
si� du�� aktywno�ci� biologiczn�, toksyczny dla kilku lub wie-
lu grup organizmów.
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biotop biotope Niewielkie siedlisko w ramach wi�kszej spo�ecz-
no�ci.

 biotransformacja biotransformation Przemiana zwi�zku che-
miczne go lub materia�u w inny przy u�yciu biologicznego 
katalizatora, poj�cie zbli�one do biokatalizy, dlatego kata-
lizator zwany jest w tym wypadku biokatalizatorem. Zwykle 
katalizator to enzym lub utrwalony, martwy mikroorganizm, 
zawieraj�cy enzym lub kilka enzymów.

 biotyna biotin Witamina z grupy B, dzia�aj�ca jako koenzym ró�-
nych enzymów katalizuj�cych w��czanie dwutlenku w�gla do 
ró�nych zwi�zków, niezb�dna w metabolizmie t�uszczów. Od-
powiednia jej ilo�� jest normalnie produkowana przez bakterie 
�yj�ce w przewodzie pokarmowym zwierz�t. Jest równie� wa�-
nym odczynnikiem wykorzystywanym w biologii molekularnej 
z uwagi na jej powinowactwo do awidyny i streptawidyny. 
Synonim: witamina H.

 biotynylowany DNA biotinylated-DNA Cz�steczka DNA wy-
znakowana biotyn� w wyniku w��czenia do tej cz�steczki 
biotynylowanego nukleotydu (zwykle uracylu). Detekcja wy-
znakowanego DNA jest mo�liwa przez utworzenie kompleksu 
ze streptawidyn� z przy��czonym czynnikiem warunkuj�cym 
pojawienie si� barwy, np. peroksydazy chrzanowej warunkuj�-
cej powstanie zielonej fluorescencji w reakcji z ró�nymi odczyn-
nikami organicznymi.

 biowzbogacanie bio-enrichment Dostarczanie zwi�zków od�yw-
czych lub tlenu w celu zwi�kszenia intensywno�ci rozk�adu 
zanieczyszcze	 przez mikroorganizmy.

 biwalent bivalent Dwa sparowane chromosomy homologiczne
(z których jeden pochodzi od matki, a drugi od ojca) obecne 
w profazie i anafazie pierwszego podzia�u mejotycznego. 
Poniewa� DNA uleg�o replikacji, wi�c ka�dy zduplikowany 
chromosom sk�ada si� z dwóch chromatyd, a zatem biwalent 
sk�ada si� z czterech chromatyd.

 blastocysta blastocyst Zarodek ssaczy (zap�odnione jajo) we wcze-
snym stadium rozwoju, mniej wi�cej do momentu zagnie�d�e-
nia. Ma form� kuli powierzchniowo pokrytej komórkami, a we-
wn�trz pustej.
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blastocyt (komórka blastyczna) blast cell Du�a, szybko dzie-
l�ca si� komórka powsta�a z komórki B w odpowiedzi na 
stymulacj� obecno�ci� antygenu. Blastocyt staje si� nast�pnie 
komórk� osocza, produkuj�c� przeciwcia�a.

 blastomer blastomere Ka�da z komórek powsta�ych w wyniku 
pierwszych kilku podzia�ów komórkowych w embriologii zwie-
rz�t. Zarodek zwykle dzieli si� najpierw na dwa, potem na 
cztery, a nast�pnie na osiem blastomerów itd.

 blastula blastula U zwierz�t wczesne stadium zarodka, nast�-
puj�ce po stadium moruli. Zwykle jego powierzchnia z�o�ona 
jest z jednej warstwy komórek (blastoderma) lub stanowi kul� 
komórek (blastocysta).

 blaszka li�ciowa lamina Blaszka li�ciowa lub rozwini�ta cz��� 
li�cia.

 blaszka li�ciowa leaf blade Zazwyczaj p�aska cz��� li�cia.
 blaszka �rodkowa cell plate Prekursor �ciany komórkowej two-

rz�cy si� na pocz�tku podzia�u komórkowego. Blaszka �rodko-
wa wykszta�ca si� w p�aszczy�nie równikowej z b�on w cyto-
plazmie.

 blaszka �rodkowa middle lamella Wyst�puj�ca wy��cznie
u ro�lin cienka warstwa spajaj�ca dwie s�siaduj�ce komórki, 
usytuowana mi�dzy przylegaj�cymi �cianami komórek.

 blizna li�ciowa leaf scar �lad pozosta�y na p	dzie po opadni�-
ciu li�cia.

 bli
ni	 twin Jeden z dwóch osobników powsta�ych z tej samej zy-
goty.

 bli
ni	 jednojajowe monozygotic twin Jedno z pary bli�ni�t, 
pochodz�ce z pojedynczej zap�odnionej komórki jajowej. Syno-
nim: bli�ni� identyczne.

 bli
ni	ta (bli
niaki) dwuzygotyczne dizygotic twins Bi�niaki 
dwujajowe, tzn. para osobników, znajduj�cych si� jednocze�nie 
w jednej macicy, ale pochodz�cych z ró�nych, niezale�nych za-
p�odnie	 dwóch komórek jajowych.

 blok Hognessa Hogness box Synonim: TATA box.
 blokada mechanizmu transkrypcji transcriptional roadblock

Bia�ko wi���ce DNA, które ma wp�yw na tempo, w jakim 
polimeraza RNA dokonuje trankrypcji genów. Kompleks 



34 blot

bia�ko/DNA przeszkadza w tym procesie przez zablokowanie 
wyd�u�ania. W niektórych przypadkach te przeszkody s� �atwo 
omijalne, lecz w innych wyst�puje istotnie wysoka cz�sto�� 
zatrzyma	 (pauzowa	) w transkrypcji i mo�e to oddzia�ywa� 
jako punkt kontrolny ekspresji genów.

 blot blot Pod�o�e wraz z przytwierdzonym do niego DNA, RNA lub 
bia�kiem. Ró�ne rodzaje blotów nazywane s� wed�ug rodzaju 
cz�steczek stanowi�cych sond� i cz�steczek poddawanych 
hybrydyzacji: Southern blot (DNA/DNA), northern blot 
(DNA/mRNA), western blot (przeciwcia�o/bia�ko), southwe-
stern blot (DNA/bia�ko). Jedynie „Southern” zaczyna si� od 
wielkiej litery, poniewa� nazwa ta pochodzi od nazwiska Eda 
Southerna, wynalazcy tej techniki.

 b��d standardowy standard error Miara statystyczna, wskazu-
j�ca przewidywan� dok�adno�� – odchylenie �rednich z próby 
populacji od �redniej z ca�ej populacji.

 b�	dne sparowanie mismatch Pojawianie si� niekomplementar-
nych par zasad w podwójnej helisie DNA, np. A:C, G:T.

 b�ona komórkowa cell membrane Patrz: plazmalemma.
 b�ona plazmatyczna plasma membrane Patrz: plazmalemma.
 BOD Skrót biological oxygen demand – biologiczne zapotrzebo-

wanie na tlen. 
 bombardowanie mikropociskami microprojectile bombard-

ment Patrz: biolistyka.
bp Skrót base pair – para zasad.
 br�zowienie browning Przebarwienie �wie�o przekrojonych po-

wierzchni tkanek ro�linnych spowodowane utlenianiem fenoli. 
W ro�linnych kulturach tkankowych mo�e wskazywa� na ich 
niew�a�ciwe od�ywienie lub obecno�� patogenów, zwykle pro-
wadz�c do nekrozy.

 brodawka nodule Nabrzmia�e kuliste struktury formowane na 
korzeniach ro�lin str�czkowych, zawieraj�ce bakterie wi���ce 
azot.

 brodawka korzeniowa root nodule Ma�a naro�l na korzeniu 
w postaci masy komórek przy��czonych do korzenia ro�lin 
str�czkowych, zawieraj�ca symbiotyczne bakterie wi���ce 
wolny azot, najcz��ciej Rhizobium spp.
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 bromek etydyny ethidium bromide Barwnik fluorescencyjny,
który mo�e wchodzi� mi�dzy pary zasad dwuniciowego DNA, 
dlatego jest stosowany do barwienia DNA w �elach. �wieci 
w �wietle UV. Wiadomo, �e jest silnym mutagenem i prawdo-
podobnie równie� karcynogenem i teratogenem.

 BSA Skrót bovine serum albumin – albumina surowicy bydl�-
cej.

 BSE Skrót bovine spongiform encephalopathy – g�bczaste zwy-
rodnienie mózgu.

 BST Skrót bovine somatotrophin – bydl	ca somatotropina.
 Bt Skrót Bacillus thuringiensis.
 bulwa korzeniowa root tuber Zgrubia�a cz��� korzenia, pe�ni�ca 

w ro�linie funkcj� spichrzow�, tzn. jest magazynem substancji 
zapasowych, g�ównie w�glowodanów. 

 butelka Stewarda Steward bottle P�aska butelka wykorzysty-
wana do wzrostu komórek i tkanek w medium p�ynnym, w któ-
rym czasowo mog� by� zanurzone podczas obrotów. 

 bydl	cy hormon wzrostu bovine growth hormone Patrz: so-
matotropina bydl	ca.

C

 C Skrót cytozyny.
 CAAT box (blok) CAAT box Konserwatywna sekwencja DNA 

obecna w rejonach promotorowych genów koduj�cych 
bia�ka wielu organizmów eukariotycznych. Nazwa pochodzi 
od konsensusowej sekwencji GGCCAATCT, która wyst�puje 
oko�o 75. zasady poprzedzaj�cej miejsce inicjacji transkryp-
cji, stanowi ona jedno z kilku miejsc rozpoznawanych przez 
czynniki transkrypcyjne i wi���cych je. Synonim: CAT 
box.

 callipyge callipyge Dziedziczna cecha zwierz�t hodowlanych (np. 
owiec), objawiaj�ca si� grubszymi i bardziej mi�snymi �wiart-
kami zadu, a zatem warunkuj�ca wi�ksz� produktywno�� mi�-
sa (zjawisko hipertrofii mi��ni).

 cAMP Skrót cyclic adenosine monophosphate – cykliczny mono-
fosforan adenozyny.
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 CaMV Skrót cauliflower mosaic virus – wirus mozaiki tytoniu.
 CaMV 35S Skrót cauliflower mosaic virus 35S ribosomal DNA 

promoter – promotor jednostki 35S rybosomalnego DNA 
wirusa mozaiki tytoniu. Patrz: wirus mozaiki tytoniu.

 canola canola Specyficzna grupa odmian rzepaku, daj�cych olej 
bogaty w jednonienasycone kwasy t�uszczowe i o ma�ej zawar-
to�ci kwasu erukowego, t�oczony z nasion tych odmian. 

 CAP Skrót catabolite activator protein – bia�kowy aktywator ka-
tabolizmu.

 CAPS Skrót cleaved amplified polymorphic sequence – trawiona 
powielona sekwencja polimorficzna.

 carcimona carcimona Z�o�liwy guz powstaj�cy z tkanki nab�on-
kowej, tworz�cy si� na skórze lub na zewn�trznych warstwach 
komórek organów wewn�trznych.

 CAT box CAT box Patrz: CAAT box.
 CBD Skrót Convention on Biological Diversity – Konwencja o Ró�-

norodno�ci Biologicznej.
 ccc DNA Skrót covalently-closed circle DNA – kowalencyjnie za-

mkni	te koliste DNA. Patrz: cyrkularyzacja.
 cDNA Skrót complementary DNA – komplementarny DNA.
 CDR Skrót complementarity-determining regions – regiony deter-

minuj�ce komplementarno��.
 cecha trait Jedna z wielu charakterystyk definiuj�ca organizm. 

Fenotyp jest opisywany przez jedn� lub wi�cej cech.
 cecha ilo�ciowa quantitative trait Cecha mierzalna, wykazu-

j�ca zmienno�� ci�g�� (np. wysoko��, masa, intensywno�� 
barwy itp.).

 cecha jako�ciowa qualitative trait Cecha wykazuj�ca zmien-
no�� nie ci�g��, tj. osobniki mog� by� przypisane do jednej z kil-
ku wydzielonych klas. 

 cechy produkcyjne production traits Cechy zwierz�t, takie 
jak: ilo�� i jako�� mleka, mi�sa, w�ókna, jaj, pracy itp., któ-
re te zwierz�ta (lub ich potomstwo) produkuj�, wp�ywaj�ce 
bezpo�rednio na warto��, jak� zwierz�ta stanowi� dla rolni-
ka, a identyfikowane lub mierzone na poziomie indywidual-
nym.
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 cel target W testach diagnostycznych cz�steczka lub sekwencja 
kwasów nukleinowych oznaczana w próbie. W przypadku 
mutagenezy – sekwencja genu, która powinna by� zmie-
niona, aby przynosi� po��dane zmiany w fenotypie (mutacja 
celowa).

 cellulosom cellulosome Agregat z�o�ony z wielu bia�ek, obecny 
w pewnych mikroorganizmach degraduj�cych celuloz	. Za-
wiera wiele kopii enzymów potrzebnych w tym procesie, cz�sto 
jest zlokalizowany na zewn�trznej powierzchni komórek tych 
mikroorganizmów.

 celulaza cellulase Enzym katalizuj�cy rozk�ad celulozy.
 celuloza cellulose Z�o�ony polisacharyd zbudowany z d�ugich 

nierozga��zionych �a	cuchów reszt glukozowych. Stanowi wa-
gowo od 40 do 55% ro�linnych �cian komórkowych.

 centralna komórka macierzysta central mother cell Komór-
ka znajduj�ca si� pod powierzchni� ro�linnego merystemu 
wierzcho�kowego, cechuj�ca si� obecno�ci� du�ej wakuoli.

 centralny dogmat central dogma Podstawowe za�o�enie, w my�l 
którego w naturze kierunek przekazywania informacji biegnie 
od DNA do RNA, a nast�pnie do bia�ek. Jednak informacja 
zapisana w cz�steczkach RNA retrowirusów mo�e równie� 
zosta� przepisana na DNA.

 centriola centriole Organellum obecne w wielu komórkach
zwierz�cych, bior�ce udzia� w procesie formowania wrzeciona 
podczas mitozy. W trakcie podzia�u komórkowego dwie cen-
triole przesuwaj� si� do przeciwleg�ych ko	ców j�dra, tworz�c 
ko	ce wrzeciona.

 centromer centromere Struktura obecna w eukariotycznym 
chromosomie, podczas analizy kariotypu widoczna jako 
przew��enie, do którego w czasie podzia�u mitotycznego i mejo-
tycznego przyczepiaj� si� w�ókna wrzeciona. Z�o�ony z wysoce 
powtarzalnego DNA.

 centrosom centrosome Wyspecjalizowany region �ywej komórki, 
ulokowany w s�siedztwie j�dra, w którym dochodzi do synte-
zy i degradacji mikrotubul w czasie podzia�u komórkowego. 
Centrosom wi�kszo�ci komórek zwierz�cych zawiera par� cen-
trioli.
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 centrum pochodzenia centre of origin Lokalizacja geograficz-
na, z której pochodzi dany gatunek ro�liny udomowionej. Te 
rejony s� najbardziej prawdopodobnym �ród�em zmienno�ci ge-
netycznej i reprezentuj� idealny cel dla konserwacji in situ.

 centyMorgan centiMorgan (skrót: cM) Jednostka dystansu ge-
netycznego. Przy niewielkiej cz	sto�ci rekombinacji cM 
i procent rekombinacji s� równowa�ne.

 cewka tracheid Wyd�u�ona, zw��aj�ca si� komórka ksylemu, 
ze zdrewnia�ymi �cianami, przystosowana do przewodzenia 
rozpuszczonych substancji i zapewniania wsparcia mechanicz-
nego. Wyst�puje w ro�linach iglastych, paprociach i gatunkach 
pokrewnych. 

 Chakrabarty werdykt Chakrabarty decision Wynik wa�nego 
procesu w USA, w którym uznano, �e wynalazcy nowego mi-
kroorganizmu, którego wynalazek spe�nia wymogi prawne, 
pozwalaj�ce na uzyskanie patentu, nie mo�na odmówi� tego 
patentu wy��cznie z uwagi na fakt, �e ten wynalazek jest for-
m� �ycia. Werdykt ten sta� si� precedensem pozwalaj�cym na 
patentowanie �ywych organizmów.

 chaperon chaperone Rodzina bia�ek odpowiedzialna za popraw-
ne sk�adanie i konformacj	 innych polipeptydów in vivo, 
bezpo�rednio po ich syntezie w rybosomach. Chaperony same 
nie wchodz� w sk�ad tych struktur. Ich odpowiedniki w orga-
nizmach prokariotycznych zwane s� chaperoninami. Synonim: 
bia�ka opieku	cze. Patrz: bia�ko szoku termicznego.

 chaperonina chaperonin Patrz: chaperon.
 chaperony molekularne molecular chaperone Patrz: chape-

ron.
 charakterystyka characterization Opis najwa�niejszych w�a-

�ciwo�ci organizmu lub systemu.
 chelat chelate Kation zwi�zany z cz�steczk� organiczn� poprzez 

przej�cie pary elektronów z atomu azotu lub tlenu zawartych 
w jej strukturze. Typowym i cz�sto wykorzystywanym czynni-
kiem chelatuj�cym jest kwas etylenodiaminotetraoctowy. 
Rozpuszczalne chelaty mog� stanowi� dla ro�lin �ród�o mikro-
sk�adników, które w innym przypadku by�yby niedost�pne ze 
wzgl�du na ich precypitacj�.
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 chemiluminescencja chemiluminescence Emisja �wiat�a pod-
czas trwa nia reakcji chemicznej.

 chemostat chemostat Ci�g�a, otwarta kultura, w której tempo 
wzrostu i g�sto�� komórek s� utrzymywane na sta�ym pozio-
mie dzi�ki ustalonemu poziomowi dostarczanego sk�adnika 
ograniczaj�cego wzrost.

 chemotaksja chemotaxis Ruch komórki, organizmu lub cz��ci 
organizmu zgodnie lub przeciwnie do gradientu st��enia okre-
�lonej substancji.

 chemoterapia chemotherapy Leczenie choroby, zw�aszcza infek-
cji lub nowotworów, za pomoc� zwi�zków chemicznych.

 chiazma chiasma Punkt po��czenia niesiostrzanych chromatyd 
chromosomów homologicznych w pierwszej profazie mejozy. 
Synonim: cross-over.

 chimera chimera 1. Organizm, którego komórki nie s� genetycz-
nie identyczne. Zjawisko to mo�e by� wynikiem mutacji soma-
tycznej, szczepienia (patrz: szczepiona chimera) lub faktu, �e 
osobnik wykszta�ci� si� z dwóch lub wi�kszej liczby zarodków 
lub zygot. 2. Rekombinowane DNA, zawieraj�ce sekwencje 
pochodz�ce od ró�nych organizmów.

 chimera meryklinalna mericlinal Jest to do chimera z tkank� 
jednego genotypu cz��ciowo otoczon� przez tkank� innego 
genotypu.

 chimera peryklinalna periclinal chimera 1. Genotypowo lub 
cytoplazmatycznie ró�ne tkanki u�o�one w koncentryczne war-
stwy. 2. Chimera, organizm, którego jedna lub wi�cej warstw 
tkanki pochodz�cej od jednego zrazu okrywa ca�kowicie cen-
traln� tkank	 pochodz�c� z innego zrazu.

 chimeraplasty chimeraplasty Metoda pozwalaj�ca na wprowa-
dzenie zdefiniowanych zmian w sekwencji DNA, mo�e by� 
stosowana w terapii genowej, jak równie� do poznania funkcji 
genów. Syntetyczny kwas nukleinowy, zawieraj�cy DNA z roz-
proszonymi niewielkimi wstawkami RNA, wprowadza si� do 
komórki docelowej, w której ��czy si� on z w�a�ciw� sekwencj�, 
co powoduje uruchomienie mechanizmów naprawy DNA i za-
st�pienie oryginalnej sekwencji sekwencj� syntetyczn�.

 chimeryczne bia�ko chimeric protein Patrz: bia�ko fuzyjne.
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 chimeryczny DNA chimeric DNA Patrz: chimera (2).
 chimeryczny wybiórczy gen markerowy chimeric selectable 

marker gene Gen z�o�ony z cz��ci dwóch lub wi�kszej liczby 
ró�nych genów, pozwalaj�cy komórce gospodarza na przetrwa-
nie w warunkach, które w innym przypadku spowodowa�yby 
jej �mier�.

 chip chip Patrz: mikromacierz. 
 chityna chitin Polisacharyd zawieraj�cy atomy azotu, który sta-

nowi strukturaln� podstaw� zewn�trznego szkieletu owadów 
i �cian komórkowych grzybów.

 chitynaza chitinase Enzym rozk�adaj�cy chityn	.
 chloramfenikol chloramphenicol Antybiotyk blokuj�cy synte-

z� bia�ek.
 chlorenchyma chlorenchyma Tkanka ro�linna (mezofil li�ci 

i inne komórki parenchymy), zawieraj�ca chloroplasty.
 chlorofil chlorophyll Jeden z dwóch barwników, warunkuj�cy 

zielone zabarwienie wi�kszo�ci ro�lin. Jest niezb�dnym sk�ad-
nikiem systemu absorbowania energii �wietlnej w procesie 
fotosyntezy. Patrz: chloroplast.

 chloroplast chloroplast Wyspecjalizowany plastyd, zawieraj�cy 
chlorofil. Chloroplasty maj� soczewkowaty kszta�t, otoczone 
s� podwójn� b�on� i zawieraj� struktury zwane tylakoidami, 
ustawione jedne na drugich i otoczone �elowat� mas� (stroma). 
W chloroplastach odbywa si� proces transferu energii s�onecznej 
i wa�ne reakcje, prowadz�ce do syntezy skrobi i cukrów. Chloro-
plasty posiadaj� w�asne DNA, zawarte w nim geny dziedziczone 
s� zwykle wy��cznie po matce, niezale�nie od genów j�drowych.

 chloroplastowe DNA chloroplast DNA DNA obecne w chloropla-
stach. Mimo �e genom chloroplastowy jest niewielki, obecno�� 
du�ej liczby chloroplastów w komórce sprawia, �e chloroplasto-
we DNA ma znacz�cy udzia� w ca�kowitej ilo�ci DNA obecnego 
w komórce.

 chloroplastowy peptyd tranzytowy chloroplast transit pep-
tide (skrót: CTP) Peptyd tranzytowy, który zwi�zany z bia�-
kiem powoduje transport tego bia�ka do chloroplastów ro�lin-
nych. Wewn�trz chloroplastu peptyd tranzytowy jest od��cza-
ny od bia�ka. Wykorzystywany w celu nakierowania produktu 



41chromatografia metalopowinowactwa

ekspresji transgenu do protoplastu, je�li tam powinien on si� 
znale��.

 chloroza chlorosis Pojawienie si� �ó�tego zabarwienia ro�lin, spo-
wodowanego niemo�no�ci� wytworzenia chlorofilu lub jego roz-
k�adem. Zwykle jest to objaw niew�a�ciwego od�ywienia ro�lin 
lub infekcji przez patogeny.

 ch�oniak lymphoma Nowotwór pojawiaj�cy si� w brodawkach 
tkanki limfoidalnej, �ledzionie i innych miejscach siatki lim-
fatycznej.

 choroba autoimmunologiczna auto-immune disease Zaburze-
nie, w którym system immunologiczny organizmu wytwarza 
przeciwcia�a przeciw cz�steczkom normalnie produkowanym 
przez ten organizm (zwane autoantygenami).

 choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi attack graft-
-versus-host disease Odrzucenie organu po transplantacji 
przez system odporno�ci biorcy, co zosta�o spowodowane przez 
atak T limfocytów biorcy na transplantowany organ, wywo�a-
ny ró�nicami w g�ównym kompleksie bia�ek warunkuj�cych 
zgodno�� tkankow�.

 choroba sprz	�ona z chromosomem X X-linked disease Cho-
roba genetyczna ujawniaj�ca si� w wyniku wyst�powania da-
nego allelu w chromosomie X.

 choroba szalonych krów mad cow disease Potoczna nazwa dla 
g�bczastego zwyrodnienia mózgu u byd�a. Patrz: bia�kopo-
dobna cz�stka zaka
na.

 chów wsobny inbreeding Kojarzenie mi�dzy osobnikami maj�-
cymi jednego lub wi�cej wspólnych przodków, a w ekstremal-
nych przypadkach przez samozap�odnienie, które wyst�puje 
naturalnie u wielu ro�lin i niektórych prymitywnych zwierz�t. 
Synonim: endogamia. 

 chromatografia chromatography Metoda rozdzia�u sk�adników 
mieszaniny cz�steczek przez ich podzia� mi�dzy dwie fazy 
– sta�� i ruchom�. W�a�ciwy dobór mechanizmu podzia�u po-
zwala na rozdzielenie nawet bardzo podobnych cz�steczek.

 chromatografia metalopowinowactwa metal affinity chro-
matography Technika chromatograficzna, w której sk�adnik 
reaguj�cy ze specyficznym jonem metalu mo�e by� zatrzymany 
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przez unieruchomienie odpowiedniego jonu w kolumnie ze sta-
�ym matrix.

 chromatografia powinowactwa affinity chromatography Me-
toda oczyszczania okre�lonych zwi�zków w roztworze, wyko-
rzystuj�ca ich specyficzn� zdolno�� do wi�zania si� ze znanymi 
cz�stkami. Roztwór jest przepuszczany przez kolumn� wype�-
nion� sta�ym z�o�em, do którego kowalencyjnie przy��czone 
s� cz�stki wi���ce. Patrz: chromatografia powinowactwa 
immunologicznego, chromatografia metalopowinowac-
twa, chromatografia pseudopowinowactwa.

 chromatografia powinowactwa immunologicznego immuno-
affinity chromatography Technika oczyszczania, w której 
przeciwcia�a s� wi�zane do matrycy i wykorzystane do izolo-
wania bia�ka z kompleksu mieszaniny Patrz: chromatogra-
fia powinowactwa.

 chromatografia pseudopowinowactwa pseudo-affinity chro-
matography Technika chromatograficzna, w której ligand 
zostaje unieruchomiony selektywnie, aby zatrzyma� enzymy 
lub inne bia�ka.

 chromatyda chromatid Ka�da z dwóch nici chromatynowych 
zduplikowanego chromosomu. Termin ten stosowany jest tak 
d�ugo, jak d�ugo chromatydy s� po��czone w centromerze. Po 
podziale centromeru i uwolnieniu chromatyd (podczas anafa-
zy mitozy i anafazy II mejozy) s� one ju� nazywane chromoso-
mami.

 chromatyna chromatin Substancja tworz�ca chromosomy eu-
kariotyczne. Sk�ada si� ona z DNA, histonów i niehisto-
nowych bia�ek chromosomowych, a tak�e z niewielkich 
ilo�ci RNA.

 chromocentrum chromocentre Struktury powstaj�ce w wyniku 
po��czenia regionów heterochromatynowych chromosomów 
w tkankach politenicznych (np. �liniankach) pewnych owadów 
z rz�du Diptera.

 chromomery chromomeres Ma�e, g�ste struktury, maj�ce cha-
rakterystyczny kszta�t i u�o�one liniowo wzd�u� chromosomu.

 chromonema chromonema Pojedyncza ni� widoczna pod mikro-
skopem, tworz�ca o� ka�dego chromosomu.
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 chromoplast chromoplast Plastyd zawieraj�cy barwniki inne 
ni� chlorofil. Patrz: chloroplast.

 chromosom chromosome W komórkach eukariotycznych chromo-
somy s� tworami j�drowymi, zawieraj�cymi wi�kszo�� genów 
odpowiedzialnych za ró�nicowanie i aktywno�� komórki. Chro-
mosomy naj�atwiej poddaj� si� badaniu w stanie ich najwi�k-
szej zwarto�ci, czyli podczas metafazy w mitozie lub mejozie, 
zawieraj� one wi�kszo�� komórkowego DNA w formie chroma-
tyny. Ka�dy gatunek eukariotyczny posiada charakterystyczn� 
dla siebie liczb� chromosomów. Bakterie i wirusy maj� tylko 
jeden chromosom z�o�ony z jedno- lub dwuniciowego DNA albo 
RNA u niektórych wirusów, bez histonów.

 chromosom acentryczny acentric chromosome Fragment chro-
mosomu pozbawiony centromeru.

 chromosom B B chromosome Nadliczbowy chromosom obecny 
u niektórych osobników (zarówno u ro�lin, jak i zwierz�t). 
Chromosomy B s� mniejsze ni� normalne chromosomy, za-
chowuj� si� anormalnie podczas mitozy i mejozy, ich liczba 
mo�e by� ró�na w komórkach somatycznych, uwa�a si�, �e nie 
zawieraj� one znacz�cej liczby genów.

 chromosom dicentryczny dicentric chromosome Chromosom 
maj�cy dwa aktywne centromery. 

 chromosom metacentryczny metacentric chromosome Chro-
mosom, w którym centromer jest po�o�ony w �rodkowej cz��ci 
i dlatego ramiona chromosomu s� mniej wi�cej jednakowej 
d�ugo�ci.

 chromosom p�ci sex chromosome Ró�ni�ce si� mi�dzy sob� chro-
mosomy, które s� odpowiedzialne za determinacj	 p�ci u in-
dywidualnych osobników. U wszystkich ssaków, niewielkiej 
liczby ro�lin kwiatowych oraz wielu owadów osobniki �e	skie 
posiadaj� par� chromosomów X, natomiast osobniki m�skie 
jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Dla ptaków, gadów 
i wi�kszo�ci p�azów osobniki m�skie posiadaj� par� chromo-
somów W, natomiast samice jeden chromosom W i jeden Z. 
U niektórych owadów istnieje tylko jeden chromosom p�ci – X, 
a p�e� jest determinowana ich liczb�. Synonim: allosomy. Prze-
ciwie	stwo: autosomy.
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 chromosom X X-chromosome Patrz: chromosom p�ci.
 chromosom Y Y-chromosome Patrz: chromosom p�ci.
 chromosom politeniczny polytene chromosome Gigantyczne 

chromosomy tworz�ce si� w wyniku replikacji interfazowej 
bez podzia�u, zawieraj�ce wiele identycznych chromatyd, le-
��cych obok siebie.

 chromosom szczoteczkowy lampbrush chromosome Du�e di-
plotenowe chromosomy obecne w oocycie j�dra, szczegól-
nie rzucaj�ce si� w oczy u zwierz�t ziemnowodnych. Chro-
mosomy te maj� wyd�u�one regiony nazywane p�tlami, które 
s� aktywnymi miejscami transkrypcji. Patrz: diplonema, 
diploten.

 chromosom z�o�ony compound chromosome Chromosom ufor-
mowany przez po��czenie dwóch osobnych chromosomów, jak 
w po��czonych chromosomach X lub po��czonych chromoso-
mach X-Y. 

 chromosomowa teoria dziedziczenia chromosome theory of 
inheritance Teoria mówi�ca, �e chromosomy nios� informa-
cj� genetyczn� oraz �e ich zachowanie podczas mejozy stanowi 
fizyczne pod�o�e dla segregacji i niezale�nego dziedziczenia 
cech.

 chwast weed Ro�lina rosn�ca w miejscach, gdzie nie jest potrzeb-
na. Ogólnie okre�lenie u�ywane do opisania ro�lin, które 
�atwo kolonizuj� i mog� rywalizowa� o zasoby z ro�linami 
uprawnymi.

 chymozyna chymosin Enzym �cinaj�cy mleko, wykorzystywany 
w produkcji serów. Synonim: podpuszczka.

 cia�ka biegunowe polar bodies Produkty podzia�u mejotyczne-
go, które nie rozwijaj� si� w funkcjonaln� komórk	 jajow� 
u samic zwierz�t. Pierwsze cia�ko biegunowe zawiera jeden lub 
dwa produkty pierwszego podzia�u mejotycznego, mog�ce nie 
ulec podzia�owi w drugim podziale. Drugie cia�ko biegunowe 
zawiera jeden z produktów drugiego podzia�u.

 cia�ko Barra Barr body Skondensowana chromatyna obecna 
w j�drach samic ssaków. Jest to nieaktywny chromosom X, 
ulegaj�cy pó�nej replikacji. Patrz: mechanizm kompensa-
cyjny, sprz	�enie z p�ci�.
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 cia�ko inkluzyjne inclusion body Nadmiar bia�ka wyproduko-
wanego w rekombinantach bakteryjnych, tworz�cy krysta-
liczne struktury wewn�trz komórki bakteryjnej. 

 ci�� cut Patrz: rozci��.
 ci��a gestation Okres mi�dzy pocz�ciem (zap�odnieniem komórki 

jajowej) i porodem (narodzinami), który p�ód zwierz�t �y-
worodnych sp�dza w macicy.

 ciek�y azot liquid nitrogen Azot gazowy skondensowany do
stanu p�ynnego o temperaturze wrzenia wynosz�cej oko�o 
–196°C. Powszechnie u�ywany jako �rodek do d�ugotermino-
wego przechowywania materia�u biologicznego. Patrz: krio-
prezerwacja.

 cienkowarstwowa kultura przep�ywowa nutrient film tech-
nique (skrót: NFT) System upraw ro�lin w warunkach hy-
droponicznych na skal� przemys�ow�. W NFT umo�liwia si� 
ro�linom rozwój systemu korzeniowego w cienkiej warstwie 
po�ywki przep�ywaj�cej w obiegu zamkni�tym, p�yn�cej w sys-
temie ci�g�ym lub w��czanej i wy��czanej cyklicznie. 

 ci	cia u�o�one naprzemiennie staggered cuts Symetrycznie 
ci�te wi�zania fosfodiestrowe obu �a	cuchów dwuniciowego 
DNA, ale nieu�o�one bezpo�rednio naprzeciw siebie.

 ci	cie (wyci	cie) excision 1. Naturalne lub in vitro enzymatyczne 
usuwanie segmentu DNA z chromosomu lub klonuj�cego 
wektora 2. Wyci�cie i preparatyka tkanki, organu itd. do pro-
wadzenia kultury 3. Usuwanie dodatkowych p�dów z kultury 
kalusa. 

 ci	cie genów (genów ci	cie) gene shears Patrz: rybozymy.
 cistron cistron Sekwencja DNA koduj�ca okre�lony polipeptyd; 

gen.
 ci�nienie potencjalne pressure potential Ci�nienie generowane 

w komórce, b�d�ce ró�nic� netto mi�dzy potencja�em osmo-
tycznym komórki i potencja�em wody �rodowiska zewn�trz-
nego.

 ci�nienie �ciany komórkowej wall pressure Ci�nienie, jakie 
wywiera �ciana komórkowa w stosunku do turgoru zawar-
to�ci komórki. Ci�nienie �ciany komórkowej jest jednakowe 
i przeciwne do turgoru potencjalnego.
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 ci�nienie turgorowe turgor pressure Ci�nienie wewn�trz ko-
mórki, b�d�ce rezultatem absorpcji wody przez wakuole 
i pobieranie wody przez protoplazm�.

 class switching class switching Proces, w którym komórka oso-
cza przestaje wytwarza� przeciwcia�a okre�lonej klasy i zaczy-
na wytwarzanie przeciwcia� innej klasy.

 cM Skrót centyMorgan.
 CMP Skrót cytidine monophosphate – monofosforan cytydyny. Patrz: 

kwas cytydylowy.
 cos ko�ce cos ends 12-nukleotydowe jednoniciowe, wzajemnie 

 komplementarne sekwencje DNA bakteriofaga lambda. 
 cos sekwencje cos sites Patrz: cos ko�ce.
 CP4 EPSPS Skrót CP4 syntazy kwasu 5-enolopirogrono 3-fosfoszi-

kimowego. 
 cpDNA Skrót chloroplastowego DNA.
 cross-over cross-over Patrz: chiazma.
 crossing-over crossing-over Zjawisko, w którym homologiczne 

chromosomy wymieniaj� materia� genetyczny w mejozie po-
przez p�kni�cie, reanran�acj� i po��czenie chromatyd niesio-
strzanych. Patrz: rekombinacja, chiazma.

 CRP Skrót catabolite regulator protein – bia�ko reguluj�ce katabo-
lizm. Patrz: bia�ko aktywuj�ce katabolizm. 

 CTP Skrót: 1. Cytydyny 5’-trifosforanu, który jest potrzebny do 
syntezy RNA, poniewa� jest bezpo�rednim prekursorem cz�-
steczki. 2. Chloroplastowego peptydu tranzytowego.

 cybryda cybrid Hybryda pochodz�ca z fuzji cytoplastu (cytopla-
zma bez j�dra) z ca�� komórk� pochodz�c� z innego gatunku.

 cykl komórkowy cell cycle Sekwencja etapów, które przechodzi 
komórka mi�dzy dwoma nast�puj�cymi po sobie podzia�ami. 
Cykl komórkowy oscyluje mi�dzy mitoz� (M) a interfaz�, 
która jest podzielona na faz� G1 (cechuj�c� si� wysokim pozio-
mem procesów biosyntezy i wzrostu), faz� S (w czasie której 
zawarto�� DNA ulega podwojeniu w konsekwencji replikacji 
chromosomów) i faz� G2 (przygotowanie do podzia�u ko-
mórkowego).

 cykl lityczny lytic cycle Etap dzia�ania wirusa, prowadz�cy do 
lizy komórki.
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 cykl paraseksualny parasexual cycle Proces prowadz�cy do re-
kombinacji chromosomów, ale ró�ni�cy si� w czasie i miejscu 
od zwyk�ego cyklu seksualnego; pojawiaj�cy si� u tych grzybów, 
u których normalny cykl jest t�umiony lub nieobecny.

cykl p�ciowy oestrous cycle (estrous cycle) Cykl aktywno�ci 
reprodukcyjnej u dojrza�ych p�ciowo samic ssaków, nieb�d�-
cych w ci��y.

 cykl �yciowy life cycle Sekwencja zdarze	 od okre�lonego sta-
dium rozwojowego w jednym pokoleniu do tego samego stadium 
w nast�pnym pokoleniu. U organizmów rozmna�aj�cych si� 
w sposób p�ciowy punktem wyj�ciowym jest po��czenie gamet 
i uformowanie zygoty.

 cykliczny adenozyny 5’-monofosforan cyclic adenosine mo-
nophosphate (skróty: cykliczny AMP, cAMP) Cz�steczka 
reguluj�ca wiele wewn�trzkomórkowych reakcji przez trans-
dukcj� sygna�ów z pozakomórkowych czynników wzrostu do 
komórkowych szlaków metabolicznych. 

 cykliczny AMP cyclic AMP Skrót cyklicznego adenozyny
5’-monofosforanu.

 cyklodekstryna cyclodextrin Cykliczny oligomer glukozy.
 cykloheksimid cycloheximide Cz�steczka, która hamuje synte-

z� bia�ka w eukariota, a nie hamuje w prokariota. Blokuje 
tworzenie wi�za	 peptydowych przez przy��czanie si� do 
du�ych podjednostek rybosomowych. Synonim (tylko ang.): 
actidione. 

 cyrkularyzacja circularization Wzajemna ligacja obu komple-
mentarnych ko	ców tego samego liniowego fragmentu DNA, 
zwykle utworzonych w wyniku trawienia endonukleaz� 
restrykcyjn�. Skuteczna ligacja powoduje powstanie ko-
walencyjnie zamkni�tej kolistej cz�steczki. DNA plastydów 
i plazmidy to przyk�ady naturalnie wyst�puj�cych kolistych 
cz�steczek DNA.

 cytochrom cytochrome Klasa pigmentów w komórkach ro�linnych
i zwierz�cych, zazwyczaj w mitochondriach. Funkcjonuj� jako 
transportery elektronów w procesie oddychania. 

 cytochrom p450 cytochrome p450 Silnie zró�nicowana grupa 
(ponad 1500 znanych sekwencji) bia�ek zawieraj�cych hem. 
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Cz�sto nazywana hydroksylazami, jakkolwiek bia�ka P450 
mog� przeprowadza� szerokie spektrum innych reakcji. W bak-
teriach s� rozpuszczalne, zawieraj� oko�o 400 aminokwasów, 
w eukaryota P450 s� wi�ksze – zawieraj� oko�o 500 aminokwa-
sów. U ssaków s� wa�ne w metabolizmie leków, hemostazie, 
biosyntezie cholesterolu, przemianach steroidów; w ro�linach 
s� zaanga�owane w syntez� hormonów ro�linnych, syntez� 
fitoaleksyn, biosyntez� barwników p�atków i wiele innych nie-
znanych funkcji. W grzybach tworz� ergosterol i bior� udzia� 
w patogenezie. Bakteryjne P450 s� kluczowymi elementami 
syntezy antybiotyków.

 cytogenetyka cytogenetics Biologia chromosomów i ich zwi�zek 
z przekazywaniem i rekombinacj� genów.

 cytokina cytokine Charakterystyczna nazwa dla zró�nicowanej 
grupy rozpuszczalnych bia�ek i peptydów, które dzia�aj� jako 
humoralne regulatory przy bardzo ma�ych koncentracjach 
i które zarówno w normalnych, jak i patologicznych warun-
kach moduluj� aktywno�� funkcjonowania indywidualnych 
komórek i tkanek. Patrz: limfokiny, monokiny.

 cytokineza cytokinesis Podzia� cytoplazmy i inne zmiany poza 
podzia�em j�dra, które s� sk�adow� mitozy lub mejozy.

 cytokinina cytokinin Ro�linne regulatory wzrostu, charakteryzu-
j�ce si� indukowaniem podzia�u komórek i ró�nicowaniem 
komórek. W kulturach tkankowych substancje te wp�ywaj� na 
tworzenie kalusa i rozwój p�dów. Zwi�zki te s� pochodnymi 
adeniny. Patrz: kinina. 

 cytoliza cytolysis Rozpad komórki. 
 cytologia cytology Badanie struktury i funkcji komórek.
 cytometria przep�ywowa flow cytometry Zautomatyzowane

pomiary du�ej liczby indywidualnych komórek lub innych 
ma�ych biologicznych materia�ów, wykonywane, gdy komór-
ki przep�ywaj� jedna po drugiej w strumieniu cieczy przez 
optyczne i/lub elektroniczne sensory. Podobne podej�cie mo�e 
by� wykorzystane do sortowania komórek. Patrz: sortowa-
nie komórek aktywowanych fluorescencyjnie. 

 cytoplazma cytoplasm �ywa tre�� komórki, poza j�drem, sk�ada 
si� z bia�kowej plazmy podstawowej, w której zlokalizowane 
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s� podstawowe b�ony i organella komórkowe (mitochondria, 
plastydy itd.). 

 cytoplazmatyczna m	ska sterylno�� cytoplasmic male steri-
lity Defekt genetyczny, wynikaj�cy z zaburze	 w funkcjono-
waniu mitochondriów w trakcie rozwoju ziaren py�ku, który 
nie dopuszcza do powstawania �ywotnego py�ku. Cz�sto znaj-
dowany lub indukowany w gatunkach ro�lin uprawnych 
w celu wykorzystania w programach uzyskiwania nasion 
miesza�ców F1.

 cytotoksyczna komórka T cytotoxic T cell Patrz: zabójczy
limfocyt T (zabójcza komórka T).

 cytotoksyczno�� cytotoxicity Zatrucie komórek. 
 cytotyp cytotype Matecznie dziedziczone uwarunkowanie komórek

u Drosophila, zwi�zane z regulacj� aktywno�ci ruchomych ele-
mentów P (transpozonów). 

 cytozol cytosol P�ynna cz��� cytoplazmy – cytoplazma bez orga-
nelli.

 cytozyna cytosine (skrót: C) Jedna z zasad wyst�puj�cych w DNA 
i RNA. Patrz: cytydyna.

 cytydyna cytidine Rybonukleozyd powstaj�cy z po��czenia 
cytozyny (C) i cukru D-rybozy. Odpowiadaj�cy mu deoksy-
rybonukleotyd to deoksycytydyna. Patrz: CTP (1), dCTP, 
kwas cytydylowy.

 cytydyny trifosforan cytidine triphosphate (cytidine 5’-tri-
phospha te) Patrz: CTP (1).

 czapeczka cap Struktura obecna na ko	cu 5’ eukariotycznych
mRNA, z�o�ona z odwróconej metylowanej guanozyny. Patrz: 
czapeczka G, miejsce startu.

 czapeczka G G cap Zmetylowany nukleozyd guaninowy dodany 
na ko	cu 5’ mRNA, obecny u wielu eukariota. Po transkrypcji 
jest on po��czony z mRNA przez 5’�5’ wi�zanie fosfodiestrowe. 
Patrz: miejsce startu. 

 czapeczka korzenia root cap Zespó� (grupa) komórek, które 
przykrywaj� i ochraniaj� merystem wierzcho�kowy korzenia.

 czas podwojenia doubling time Patrz: czas trwania jednej 
generacji komórek.
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 czas trwania jednej generacji komórek cell generation ti-
me Interwa� mi�dzy pocz�tkami dwóch nast�puj�cych po so-
bie podzia�ów komórek, odpowiadaj�cy czasowi potrzebnemu, 
aby populacja organizmów jednokomórkowych podwoi�a liczb� 
wchodz�cych w jej sk�ad komórek.

 czas trwania pokolenia generation time Patrz: czas trwania 
jednej generacji komórek.

 cz�steczka molecule Stabilne po��czenie dwóch lub wi�cej ato-
mów; pewne organiczne cz�steczki sk�adaj� sie z bardzo wielu 
atomów.

 cz�steczka no�nikowa carrier molecule 1. Cz�steczka bio-
r�ca udzia� w przenoszeniu elektronów w �a	cuchu trans-
portu elektronów. S� to zwykle bia�ka zwi�zane z grupami 
niebia�kowymi, stosunkowo �atwo poddaj�ce si� utlenianiu 
i redukcji, co pozwala na przep�yw elektronów. 2. Cz�steczka 
rozpuszczalna w t�uszczach, która mo�e zwi�za� si� z cz�-
steczkami nierozpuszczalnymi w t�uszczach i przetrans-
portowa� je poprzez b�ony. Cz�steczki no�nikowe posiadaj� 
specyficzne miejsca wchodz�ce w interakcj� z transportowan� 
cz�steczk�. Wydajno�� cz�steczek no�nikowych mo�e zosta� 
zmodyfikowana poprzez zmian� tych miejsc w wyniku in�y-
nierii genetycznej. 

 cz�steczki CD CD molecules Skrót cluster of differentiation mo-
lecules. Dowolna grupa antygenów powierzchniowych zwi�za-
nych ze specyficzn� subpopulacj� komórek T.

 cz	sto�� rekombinacji recombination frequency Synonim:
procent rekombinacji.

 czterozasadowy enzym restrykcyjny four-base cutter Typ II 
endo nukleazy restrykcyjnej z czteronukleotydowym miej-
scem rozpoznania. Poniewa� ka�da sekwencja czterozasadowa 
wyst�puje cz��ciej ni� sze�ciozasadowa, st�d czterozasadowe 
enzymy tn� cz��ciej ni� sze�ciozasadowe i daj� krótsze 
fragmenty restrykcyjne. Synonimy (tylko ang.): four-base-
-pair-cutter, four-cutter.

 czubek p	du shoot tip Szczytowy p�czek (0,1–1,0 mm) ro�li-
ny, która sk�ada si� z wierzcho�ka merystematycznego
(0,05–0,1 mm) i bezpo�rednio otaczaj�cych go komórek pier-
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wotnych li�cia i rozwijaj�cego si� li�cia oraz przylegaj�cej 
tkanki �odygi. Synonim: wierzcho�ek.

 czujnik z elektrod� pH pH-electrode-based sensor Czujnik, 
w którym zwyk�a elektroda pH pokryta jest materia�em biolo-
gicznym. Wiele procesów biologicznych podnosi lub obni�a pH, 
a zmiany te mog� by� wykryte elektrod� do mierzenia pH.

 czujnik z elektrod� tlenow� oxygen-electrode-based sensor
Czujnik, w którym elektroda tlenowa, mierz�ca ilo�� tlenu 
w roztworze, pokryta jest materia�em biologicznym, takim jak 
enzymy, które wytwarzaj� lub absorbuj� tlen, kiedy obecny 
jest odpowiedni substrat. Kiedy zachodzi reakcja biologiczna, 
ilo�� tlenu wokó� elektrody zmienia si�, co powoduje zmian� 
sygna�u z elektrody, odbieran� jako zmian� koncentracji sub-
stratu.

 czu�o�� sensitivity W testach diagnostycznych najmniejsza ilo�� 
cz�steczki badanej (celu), która zosta�a zidentyfikowana 
w wyniku analizy.

 czynnik alkiluj�cy alkylating agent Klasa zwi�zków chemicz-
nych prze nosz�cych grupy alkilowe (metylow�, etylow� itp.), 
np. na zasady tworz�ce DNA. Niektóre z nich (zw�aszcza me-
tylenosulfonian etylu – ethyl methane sulphonate, EMS) s� 
cz�sto wykorzystywane jako mutageny.

 czynnik anty�ywieniowy antinutrient Substancja hamuj�ca
normalne pobieranie lub wykorzystanie sk�adników pokarmo-
wych.

 czynnik biotyczny biotic factor Inne �ywe organizmy, wcho-
dz�ce w sk�ad �rodowiska okre�lonego organizmu i tworz�ce 
jego �rodowisko biotyczne, wielorako wp�ywaj�ce na ten or-
ganizm.

 czynnik dzia�aj�cy w uk�adzie trans trans-acting factor Jed- 
no z wielu bia�ek wi���cych DNA, które wspó�dzia�a z cis regu-
latorow� sekwencj� DNA w procesie kontroli ekspresji genów. 

 czynnik F F factor Skrót dla czynnika p�odno�ci. Bakteryjny pla-
zmid, który przejawia zdolno�� do funkcjonowania jako gene-
tyczny donor w koniugacji Patrz: Hfr.

 czynnik fuzyjny fusogenic agent Ka�dy zwi�zek chemiczny lub 
wirus itd., który powoduje fuzj� komórek.
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 czynnik inaktywowany inactivated agent Wirus, bakteria lub 
inny organizm, który zosta� poddany zabiegowi, pozwala j�cemu 
zapobiec jego chorobotwórczemu dzia�aniu. Patrz: atenuowa-
na szczepionka.

 czynnik infekcyjny infectious agent Synonim: patogen.
 czynnik inicjacyjny initiation factor Rozpuszczalne bia�ko 

wymagane do inicjacji translacji.
 czynnik niewirulentny non-virulent agent Patrz: szczepion-

ka os�abiona (atenuowana). 
 czynnik odporno�ciowy resistance factor Plazmid, który nada-

je antybiotykow� odporno�� na bakterie.
 czynnik p�ci sex factor Episom bakteryjny (np. plazmid F 

u Escherichia coli), który umo�liwia komórce bycie dawc� 
materia�u genetycznego. Czynnik p�ci mo�e by� rozmna�any 
w cytoplazmie lub mo�e by� w��czony do chromosomu bak-
teryjnego.

 czynnik p�odno�ci fertility factor Patrz: czynnik F.
 czynnik przeciwbakteryjny antimicrobial agent Czynnik che-

miczny lub biologiczny, hamuj�cy wzrost i/lub uniemo�liwiaj�-
cy przetrwanie mikroorganizmów. Patrz: antybiotyk.

 czynnik sigma sigma factor Podjednostka prokariotycznej poli-
mera zy RNA odpowiedzialnej za inicjacj	 transkrypcji 
w miejscu specyficznej sekwencji.

 czynnik terapeutyczny therapeutic agent Zwi�zek u�ywany do 
leczenia choroby lub do poprawienia dobrostanu organizmu. 
Synonim: �rodek farmaceutyczny, lek.

 czynnik transkrypcyjny transcription factor Bia�ko reguluj�ce
tran skrypcj	 genów.

 czynnik uwalniaj�cy release factor 1. Rozpuszczalne bia�ko, 
które rozpoznaje kodon terminalny w nici mRNA i zatrzymuje 
translacj� w odpowiedzi na ten kodon. 2. Hormon produkowa-
ny przez podwzgórze, który stymuluje uwalnianie hormonów 
z przedniego p�ata przysadki mózgowej do krwi. 

 czynnik wzrostu growth factor Ró�ne zwi�zki chemiczne, szcze-
gólnie polipeptydy, które odgrywaj� ró�n� rol� w stymulacji 
wzrostu i utrzymaniu (przy �yciu) nowych komórek. Zwi�z-
ki te przy��czaj� si� do receptorów na powierzchni komórki. 
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Specyficzne czynniki wzrostu mog� powodowa� namna�anie 
(proliferacj�) nowych komórek.

 czynniki elongacyjne elongation factors Rozpuszczane bia�-
ka wymagane do elongacji �a	cuchów polipeptydowych na 
rybosomach. 

 czynnikowy uk�ad krzy�owania factorial mating Schemat
krzy�o wania, w którym ka�dy m�ski rodzic jest krzy�owany 
z ka�dym �e	skim rodzicem. U zwierz�t mo�liwy przy wy-
korzystaniu produkcji zarodków in vitro. Taki schemat 
krzy�owa	 istotnie redukuje stopie	 wsobno�ci w programie 
hodowlanym.

D

 dAb Skrót single domain antibody – przeciwcia�o z pojedyn-
cz� domen� (przeciwcia�o jedno bia�kowe). Przeciwcia�a 
z jednym (zamiast dwóch) �a	cuchem bia�ka, otrzymanego tyl-
ko z jednej z dwóch domen normalnej struktury przeciwcia�a. 
Wykorzystano odkrycie, �e w niektórych przeciwcia�ach po�o-
wa cz�steczki przyczepia si� do jej odpowiadaj�cego antygenu 
równie dobrze jak ca�a cz�steczka. W porównaniu do innych 
przeciwcia� g�ówn� zalet� dAb jest mo�liwo�� ich sklonowania 
i wyra�enia w bakteriach, w wyniku czego du�a liczba prze-
ciwcia� mo�e by� wytwarzana i testowana równolegle. 

  DAF Patrz: fingerprinting powielonego DNA.
 Dalton Dalton (skrót: Da) Jednostka masy atomowej mniej wi�cej 

ekwiwalentna do masy atomu wodoru. Wyra�a mas� cz�stecz-
kow�, która dla biologicznych makrocz�steczek waha si� 
w zakresie od kilo- (kDa) do megaDaltonów (Mda). 

 DAMD Patrz: bezpo�rednia amplifikacja minisatelitarnego 
DNA.

 dATP Skrót deoksyadenozyny 5’-trifosforanu. dATP jest niezb�dne 
do syntezy DNA, poniewa� jest cz�steczk� bezpo�redniego pre-
kursora. Patrz: adenozyna, kwas adenylowy. 

 dCTP Skrót deoksycytydyny 5’-trifosforanu. dCTP jest niezb�dne 
do syntezy DNA, poniewa� jest cz�steczk� bezpo�redniego pre-
kursora. Patrz: cytydyna, kwas cytydylowy. 
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 ddNTP Skrót dideoksynukleotydu. 
 deficyt pokarmowy nutrient deficiency Brak lub niewystarcza-

j�ca ilo�� podstawowych sk�adników potrzebnych do normalne-
go wzrostu i rozwoju.

 definicja operacyjna operational definition Czynno�ci lub pro-
cedury, które musz� zosta� przeprowadzone, aby co� zdefinio-
wa� lub ograniczy� jak�� definicj�.

 degeneracja degeneration 1. Zmiany w komórkach, tkankach 
lub organach w wyniku choroby. 2. Redukcja w wielko�ci lub 
kompletny zanik organów w wyniku ewolucji.

 dehalogenowanie dehalogenation Usuwanie atomów chlorow-
ców (fluoru, chloru, bromu, jodu) z cz�steczek, np. w trakcie 
biodegradacji.

 dehydrogenaza dehydrogenase Enzym, który katalizuje usuwa-
nie atomów wodoru w reakcjach biologicznych.

 dekstryna dextrin Po�redni zwi�zek polisacharydowy, powsta-
j�cy w wyniku hydrolizy skrobi do maltozy przez enzymy 
amylazy. 

 delecja deletion Mutacja wynikaj�ca z usuni�cia jednej lub wi�cej 
par zasad z sekwencji DNA. Du�e delecje s� czasami widocz-
ne mikroskopowo w analizach kariotypu.

 delta endotoksyna delta endotoxins Patrz: bia�ka cry.
 dem deme Zespó� organizmów w tej samie grupie taksonomicznej.
 demineralizowa� demineralise Usuwanie zawarto�ci mineralnej

(soli, jonów) z substancji, g�ównie wody. Metody usuwania 
obejmuj� destylacj�, elektrodializ� i wymian� jonów. Patrz: 
woda dejonizowana.

 denaturowa� denature Zniszczenie normalnej struktury prze-
strzennej in vivo kwasu nukleinowego lub (cz��ciej) bia�ka 
metodami fizycznymi lub chemicznymi, któremu zazwyczaj 
towarzyszy utrata aktywno�ci. Patrz: zdenaturowane DNA, 
zdenaturowane bia�ko.

 dendrymer dendrimer Polimer, który regularnie rozga��zia si� 
do momentu, w którym uformuje kul�. Do zewn�trznej po-
wierzchni tych struktur mog� si� do��cza� fragmenty DNA, 
co sprawia, �e s� u�yteczne jako transportery DNA w trans-
genezie.



55dGTP

 denitryfikacja denitrification Proces chemiczny, w którym azo-
tany w glebie s� redukowane do cz�steczkowego azotu, który 
uwalnia si� do atmosfery. 

 deoksyadenozyna deoxyadenosine Patrz: adenozyna, dATP.
 deoksycytydyna deoxycytidine Patrz: cytydyna, dCTP.
 deoksyguanozyna deoxyguanosine Patrz: guanozyna, dGTP.
 deoksyrybonukleaza deoxyribonuclease Patrz: DNaza.
 deoksyrybonukleotyd deoxyribonucleotide Patrz: nukleotyd.
 deoksyrybonukleozyd deoxyribonucleoside Patrz: nukleozyd.
 deoksyryboza (2-deoksyryboza) deoxyribose (2-deoxyribose) 

Patrz: ryboza.
 deoksytymidyna deoxythymidine W�a�ciwy, ale rzadko u�ywa-

ny synonim tymidyny.
 derepresja derepression Proces w��czenia ekspresji genu lub 

grupy genów, których ekspresja by�a wy��czona, zazwyczaj 
poprzez usuwanie represora z promotora, który, gdy jest 
po��czony z DNA, zapobiega transkrypcji.

 depresja wsobna inbreeding depression Zmniejszenie wigoru
w pokoleniach chowu wsobnego. Wyst�puje u gatunków, 
które normalnie nie s� hodowane w chowie wsobnym i s� wy-
soce heterozygotyczne. Patrz: wigor miesza�ców.

 destylacja distillation Proces podgrzewania mieszaniny do roz-
dzielenia bardziej lotnych cz��ci od mniej lotnych, a nast�pnie 
skroplenie (kondensacja) odparowanych frakcji do uzyskania 
bardziej oczyszczonych lub rafinowanych zwi�zków. 

 desykant desiccant Osuszacz. Zwi�zek u�ywany do usuni�cia 
wilgoci lub wody. 

 detergent detergent Substancja, która obni�a ci�nienie powierzch-
niowe roztworu, poprawiaj�c jego w�a�ciwo�ci czyszcz�ce.

 dezynfekcja disinfection Zabieg �rodkami chemicznymi elimi-
nuj�cy mikroorganizmy (szczególnie patogeny) z kultur lub 
próbki, rzadko skuteczny. Patrz: sterylizacja (1).

 DGGE Skrót Denaturing Gradient GeC Electrophoresis. Patrz: 
elektroforeza w denaturuj�cym gradiencie.

 dGTP Skrót deoksyguanozyny 5’trifosforanu. dGTP jest potrzebne 
do syntezy DNA jako bezpo�rednia cz�steczka prekursora. 
Patrz: guanozyna, kwas guanylowy.
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 diakineza diakinesis Stadium mejozy w ko	cu profazy I, w któ-
rej spiralizacja chromosomów jest maksymalna, biwalenty s� 
dobrze ukszta�towane, zanikaj� j�derka i rozpada si� otoczka 
j�drowa.

 dializa dialysis Biochemiczna technika, w której du�e cz�stecz-
ki, takie jak bia�ka w roztworze, s� oddzielane od substancji 
niskocz�steczkowych, takich jak sole. Technika ta bazuje na 
w�a�ciwo�ci struktury specjalnych b�on, które selektywnie 
przepuszczaj� tylko mniejsze cz�steczki. Metoda cz�sto stoso-
wana do oczyszczania bia�ek. 

 diazotrof diazotroph Organizm, który ma zdolno�� wi�zania cz�-
steczek azotu atmosferycznego. 

 dichogamia dichogamy Mechanizm niejednoczesnego dojrzewa-
nia organów m�skich i �e	skich w kwiatach (lub u niektórych 
hermafrodytycznych zwierz�t), który zapobiega lub ogranicza 
zap�odnienie. 

 dicot Patrz: dwuli�cienne.
 dideoksynukleotyd di-deoxynucleotide (skróty: ddNTP, didN) 

Syntetyczny deoksynukleotyd, któremu brakuje grupy
3’-hydroksylowej, przez co nie mo�e tworzy� wi�zania fosfodie-
strowego niezb�dnego do powstania �a	cucha. U�ywany jako 
zako	czenia nici w metodzie sekwencjonowania DNA Sangera 
i w zwalczaniu niektórych chorób wirusowych. 

 didN Patrz: dideoksynukleotyd.
 dihaplid dihaploid Osobnik haploidalny, pochodz�cy od tetra-

ploida. 
 dihybryd dihybrid Osobnik, który jest heterozygotyczny w dwóch 

parach alleli; potomstwo z krzy�owania dwóch homozygo-
tycznych rodziców, którzy ró�ni� si� w dwóch loci. 

 dimer dimer 1. Cz�steczka formowana przez kowalentne po��-
czenie dwóch monomerów, generalnie zwi�zana z eliminacj� 
wody. 2. Odwracalne po��czenie dwóch takich samych (lub pra-
wie takich samych) cz�steczek. Aktywna forma wielu enzymów 
jest dimerem mi�dzy dwoma nieaktywnymi podjednostkami 
monomerów. 

 dimetylosulfotlenek dimethyl sulphoxide (skrót: DMSO) Wy-
soce higroskopijny p�yn i mocny rozpuszczalnik z okre�lonym 



57d�ugie terminalne powtórzenia 

zapachem, kolorem, toksyczny, gdy czysty. Jest stosowany 
w ma�ych ilo�ciach do rozpuszczania substancji organicznych 
przy przygotowywaniu pod�o�y do kultur tkankowych i wy-
korzystywany jako krioprotektant; u�atwia transport zwi�z-
ków chemicznych przez epiderm�. 

 dinukleotyd dinucleotide Dimer nukleotydowy.
 diplochromosom diplochromosome Patrz: endoreduplikacja.
 diploid diploid Stan posiadania dwóch kompletów chromosomów, 

najcz��ciej jeden pochodzi od formy ojcowskiej, a drugi od 
matecznej. Komórki somatyczne ro�lin wy�szych i zwierz�t 
w konstytucji chromosomowej s� zazwyczaj diploidalne, pod-
czas gdy gamety s� haploidalne. 

 diploten diplotene (diplonema) Etap w profazie I mejozy, 
nast�puj�cy po pachytenie, lecz poprzedzaj�cy diakinez	, 
w którym pary chromatyd siostrzanych rozchodz� si�. 

 disomia disomy Obecno�� pary specyficznych, homologicznych 
chromosomów. Jest to norm� dla diploidów.

 disomiczny disomic Patrz: disomia.
 dityp ditype W grzybach tetrady, które zawieraj� dwa rodzaje 

produktów mejozy (spor), np. 2AB i 2ab. 
 d�uga matryca long template Ni� DNA syntetyzowana podczas 

reakcji PCR, posiadaj�ca sekwencj� startera na jednym ko	-
cu, ale wyd�u�ana poza miejscem komplementarnym dla 
drugiego startera, znajduj�cego si� na drugim ko	cu.

 d�ugie rozproszone elementy j�drowe long interspersed nuc-
lear element (skrót: LINE) Rodziny wspólnych elementów 
DNA, �redniej d�ugo�ci 6,5 kz, które s� rozproszone w licznych 
miejscach w genomie. Genom ludzki zawiera ponad 500 000 
takich sekwencji LINEs (reprezentuj�cych oko�o 16% genomu). 
Wydaje si�, �e stanowi� one zdegenerowane kopie elementów 
transpozycyjnych. Patrz: SINE. 

 d�ugie terminalne powtórzenia long terminal repeat (skrót: 
LTR) Charakterystyczna sekwencja nukleotydów, wyst�pu-
j�ca na ka�dym ko	cu elementu retrowirusa zintegrowanego 
z genomem gospodarza. Sekwencja ta bierze udzia� w procesie 
integracji.
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 d�ugo�� fali emisji emission wavelength Specyficzna d�ugo�� 
fali �wiat�a emitowanego przez fluorescencyjn� cz�steczk�, 
tak� jak znakowana sonda, w momencie absorpcji �wiat�a 
przy wi�kszej d�ugo�ci fali wzbudzenia.

 d�ugo�� fali wzbudzenia excitation wavelength Specyficzna
d�ugo�� fali �wietlnej potrzebna do wzbudzenia cz�steczki flu-
orescencyjnej, takiej jak znakowana sonda, do emisji �wiat�a 
na (ni�szej) d�ugo�ci fali emisji.

 DMSO Patrz: dimetylosulfotlenek.
 DNA Skrót kwasu deoksyrybonukleinowego, dawniej nazywa-

  ne go dezoksyrybonukleinowym. D�ugi �a	cuchowy polimer 
deoksyrybonukleotydów. DNA stanowi materia� gene-
tyczny wi�kszo�ci znanych organizmów i organelli, zazwy-
czaj wyst�puje w formie podwójnej helisy, aczkolwiek kil-
ka genomów wirusowych sk�ada si� z jednoniciowego DNA, 
a inne z jedno- lub dwuniciowego RNA. Patrz: pary zasad, 
kod genetyczny.

 DNA amplifikacja DNA amplification Wielokrotne powielenie 
okre�lonych sekwencji DNA b�d� in vivo w pazmidzie, fagu 
lub innym wektorze, b�d� in vitro najcz��ciej przy u�yciu re-
akcji �a�cuchowej polimerazy.

 DNA chip DNA chip Patrz: mikromacierz.
 DNA diagnostyka DNA diagnostics Wykorzystanie polimorfi-

zmu DNA w celu wykrycia obecno�ci specyficznej sekwencji, 
która mo�e wskazywa� obecno�� zanieczyszczenia, patogenu 
lub alleli poszukiwanego genu. Najcz��ciej wykorzystuje �a�-
cuchow� reakcj	 polimerazy.

 DNA fingerprint DNA fingerprint Opis genotypu osobnika na 
podstawie wzoru fragmentów DNA uzyskanych technik� fin-
gerprintingu DNA. Synonim: DNA profil.

 DNA fingerprinting DNA fingerprinting Wygenerowanie uni-
kalnych wzorów fragmentów DNA za pomoc� ró�nych metod 
markerowania, historycznie przy u�yciu RFLP, ale pó�niej 
metodami na ogó� bazuj�cymi na reakcji �a�cuchowej poli-
merazy. Synonim: genetyczny fingerprinting.

 DNA hybrydyzacja DNA hybridization Po��czenie dwóch cz�-
steczek jednoniciowego DNA mo�liwie ró�nego pochodze-
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nia, aby utworzy� cz��ciow� lub ca�kowit� podwójn� helis	. 
Stopie	 hybrydyzacji ró�ni si� stopniem komplementarno�ci 
mi�dzy dwiema cz�steczkami i jest to wykorzystywane w te�cie 
na obecno�� specyficznej sekwencji nukleotydów w próbce 
DNA. 

 DNA klonowanie DNA cloning Patrz: klonowanie genu. 
 DNA konstrukt DNA construct Chimeryczna cz�steczka DNA, 

która posiada wszystkie genetyczne informacje potrzebne do 
jej transgenicznej ekspresji w komórce gospodarza.

 DNA mikromacierz DNA micro-array Patrz: mikromacierz, 
panel hybrydowy komórek somatycznych, panel komó-
rek hybrydowych stworzony na bazie napromieniowa-
nych komórek.

 DNA mitochondrialne mitochondrial DNA (skrót: mtDNA) Ko-
liste DNA znalezione w mitochondriach. U ssaków mtDNA 
stanowi mniej ni� 1% ca�kowitego DNA, ale u ro�lin zawarto�� 
jest zró�nicowana. Koduje rRNA i tRNA i pewne bia�ka mito-
chondrialne (do 30 u zwierz�t).

 DNA naprawa DNA repair Ró�ne mechanizmy, które naprawiaj� 
b��dy (np. w��czenie niekomplementarnego nukleotydu), wy-
st�puj�ce w sposób naturalny w trakcie replikacji DNA. 

 DNA polimeraza DNA polymerase Patrz: polimeraza.
 DNA polimorfizm DNA polymorphism Obecno�� dwóch lub wi�-

cej alternatywnych alleli w locus markera DNA. 
 DNA profil Patrz: DNA fingerprint.
 DNA prymaza DNA primase Enzym, który katalizuje syntez� 

krótkich nici RNA, inicjuj�cych syntez� nici DNA. 
 DNA replikacja DNA replication Proces samopowielania DNA 

pod kontrol� polimerazy DNA.
 DNA rybosomalne ribosomal DNA Locus koduj�ce RNA ryboso-

malne. Jest to generalnie jedno du�e locus b�d� kompleks loci, 
najcz��ciej z�o�onych z du�ej liczby jednostek powtarzaj�cych, 
oddzielonych jedna od drugiej przestrzeni� mi	dzygenow�. 
Jednostka powtarzaj�ca obejmuje kopi� genu dla ka�dego 
indywidualnego komponentu rybosomalnego RNA, oddzielo-
nego jeden od drugiego przez wewn�trznie transkrybowan� 
sekwencj	 rozdzielaj�c�.
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 DNA satelitarne satellite DNA Wysoce powtarzalne DNA, 
wyst�puj�ce zarówno w genomie ro�linnym, jak i zwierz�cym, 
sk�adaj�ce si� z milionów kopii typowych sekwencji w zakresie 
d�ugo�ci od 5 do 500 pz. Tysi�ce kopii powtórze	 tandemowych 
w orientacji „od g�owy do ogona” wyst�puje w wielu miejscach. 
Mog� by� izolowane od pozosta�ej cz��ci genomowego DNA 
przez metod� wirowania w gradiencie g�sto�ci.

 DNA sekwencjonowanie DNA sequencing Procedury poznania 
sekwencji nukleotydów fragmentu DNA. S� dost�pne dwie 
popularne metody: 1. Technika Maxama Gilberta, w której 
chemicznie tnie si� DNA na fragmenty w miejscu wybranej 
zasady. 2. Technika Sangera (równie� nazywana dideoksy lub 
metod� terminalizacji �a	cucha), stosowana cz��ciej, która wy-
korzystuje polimeraz	 DNA do tworzenia nowych nici DNA 
w obecno�ci dideoksynukleotydów (terminatorów �a	cucha) 
zarówno do zako	czenia �a	cucha, jak i jego wyd�u�ania. W obu 
przypadkach fragmenty DNA s� rozdzielane wed�ug ich d�u-
go�ci w elektroforezie na �elu poliakrylamidowym, co po-
zwala na odczytanie sekwencji bezpo�rednio z �elu. W ostatnich 
latach procedura zosta�a zautomatyzowana na skal� masow�.

 DNA sonda DNA probe Patrz: sonda.
 DNA system transportu DNA delivery system Genetyczny ter-

min dla ró�nych procedur transportuj�cych DNA do komórki 
biorcy.

 DNA z przerwami gapped DNA Cz�steczka dwuniciowego 
DNA z jednym lub wi�cej wewn�trznymi odcinkami jednoni-
ciowymi. 

 DNAaza DNAase Patrz: DNaza.
 DNaza DNAse Skrót deoksyrybonukleazy. Enzym, który katali-

zuje ci�cie wi�za� fosfodiestrowych w DNA. DNaza I 
jest endonukleaz� trawi�c�, wydzielan� przez trzustk�, 
która degraduje DNA do krótkich fragmentów. Wiele innych 
endonukleaz i egzonukleaz dzia�a w procesach naprawy 
i replikacji DNA. Synonim: DNAaza. Patrz: endonukleazy 
restrykcyjne.

 dno kwiatowe receptacle Powi�kszony koniec szypu�ki lub �o-
dygi, z której wyrastaj� inne cz��ci kwiatu. 
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 dobra praktyka laboratoryjna good laboratory practice (skrót: 
GLP) Spisany kodeks post�powania, maj�cy na celu redukcj� do 
minimum mo�liwo�ci wyst�pienia proceduralnych lub instru-
mentalnych problemów, które mog� wp�yn�� niekorzystnie na 
realizacj� projektu badawczego lub inn� prac� laboratoryjn�.

 dobra praktyka wytwórcza good manufacturing practice 
(skrót: GMP) Kodeks zasad, maj�cych na celu redukcj� do 
minimum prawdopodobie	stwa proceduralnych lub instru-
mentalnych problemów przedsi�biorstwa, które mog� nieko-
rzystnie wp�ywa� na wytwarzany produkt.

 docelowe dostarczanie leku targeted drug delivery Metoda 
dostarcza nia aktywnych form cz�steczek leku do miejsca w or-
ganizmie, w którym jest on potrzebny, raczej korzystniejsza 
ni� pozwolenie na osi�gni�cie przez niego celu poprzez niekon-
trolowane rozprzestrzenianie si�.

 dodecylo siarczan sodu sodium dodecyl sulphate (skrót: 
SDS) Detergent u�ywany do rozpuszczenia bia�ek i DNA 
z materia�u biologicznego. Specyficznie u�ywany w elektrofo-
rezie w �elu poliakrylamidowym z dodatkiem SDS.

 dojrzewanie maturation Formowanie gamet lub spor.
 dojrzewanie in vitro in vitro maturation (skrót: IVM) Kultura 

(in vitro) niedojrza�ej komórki jajowej w laboratorium, zazwy-
czaj stosowana do przygotowania do zap�odnienia in vitro.

 Dolly Pierwszy ssak – owca, która powsta�a (via transfer j�dro-
wy) przez klonowanie dojrza�ej komórki z tkanki gruczo�u 
mlekowego samicy owcy). To dowiod�o, �e proces ró�nicowania 
w dojrza�e tkanki nie jest, jak uprzednio s�dzono, nieodwra-
calny.

 domena domain Cz��� bia�ka lub cz�steczka DNA, która ma od-
r�bn� funkcj� lub konformacj	. Na poziomie bia�ka mo�e by� 
tak ma�a jak produkt kilku aminokwasów lub tak du�a jak 
po�owa ca�ego bia�ka.

 domeny sta�e constant domains Regiony przeciwcia�a, któ-
re wyka zuj� wspóln� sekwencj� aminokwasów w ró�nych 
przedstawicielach wybranej klasy przeciwcia�. 

 dominacja dominance Dzia�anie genu warunkowane allelem 
dominuj�cym.
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 dominacja szczytowa apical dominance Zjawisko zahamowa-
nia wzrostu p�ków bocznych (pachwinowych) ro�liny spowo-
dowane obecno�ci� p�ka wierzcho�kowego na p�dzie. T�uma-
czone eksportem auksyn z p�ka wierzcho�kowego.

 dominacja w zale�no�ci od p�ci sex-influenced dominance 
Tendencja do zró�nicowanego oddzia�ywania genów w zale�no-
�ci od p�ci danego gatunku. Na przyk�ad wyst�powane rogów 
w niektórych rasach owiec jest dominuj�ce u samców, a re-
cesywne u samic.

 dominuj�cy dominant 1. Ten z alleli, którego efekt jest taki sam 
zarówno w heterozygotach, jak i w homozygotach. Prze-
ciwstawny allel jest recesywny. 2. Osobnik w�ród zwierz�t, 
którego prawo do pierwsze	stwa w dost�pie do �ywno�ci, 
rozmna�ania itd. jest uznane prze inne osobniki tego gatunku 
w wyniku jego uprzednich agresywnych zachowa	. 3. Gatunek 
zwierz�cia lub ro�liny, który w sposób widoczny wyst�puje 
w znacznej ilo�ci i jest charakterystyczny w danym rejonie lub 
�rodowisku.

 dominuj�cy marker selektywny (wybiórczy) dominant selec-
table marker Gen, który pozwala komórce gospodarza prze-
trwa� w warunkach, w których bez niego by zamar�a. Synonim: 
pozytywny marker selektywny (wybiórczy).

 dominuj�cy (w dzia�aniu) onkogen dominant (-acting) onco-
gene Gen, który stymuluje proliferacj� komórek i ma udzia� 
w onkogenezie, gdy wyst�puje w pojedynczej kopii.

 doniczki przestrzenne Jiffy Jiffy pot™ Doniczki wytwarzane 
z masy drzewnej i torfu, stosowane do przenoszenia ro�lin 
otrzymanych z kultur tkankowych do �rodowiska gleby.

 donor eksplantów (eksplantatów) explant donor Ro�lina,
z której jest pobierany eksplant.

 dost	pno�� availability Mo�liwo�� wykorzystania zwi�zków od-
�ywczych determinowana ich form�, umiejscowieniem i przy-
datno�ci� do absorpcji.

 dostosowanie fitness Zdolno�� do prze�ycia i zdolno�� reproduk-
cyjna osobnika, porównywana u wspó�zawodnicz�cych osob-
ników tego samego lub ró�nych gatunków w populacji lub 
�rodowisku. 
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 dozowanie dispense Przeniesienie okre�lonej obj�to�ci roztworu. 
 Drosophila melanogaster Muszka owocowa, przez wiele lat obiekt 

modelowy w genetyce eukariota. Z oko�o 300 genów, warunku-
j�cych choroby w genomie cz�owieka, ponad po�owa ma analo-
giczne geny w genomie Drosophila.

 dro�d�e yeast Jednokomórkowy grzyb Ascomycete – workowiec, 
najcz��ciej wyst�puj�cy jako sk�adnik w kulturach tkanko-
wych ro�lin.

 dro�d�e browarnicze brewer’s yeast Szczepy dro�d�y Saccharo-
myces cerevisiae wykorzystywane w procesie produkcji piwa.

 dryf drift Patrz: dryf genetyczny.
 dryf genetyczny genetic drift Zmiana cz�sto�ci allelu mi�dzy 

pokoleniami wewn�trz populacji, b�d�ca wynikiem zmiany 
wielko�ci populacji (pobierania próby okre�lonej liczby ge-
nów), co jest nieuniknione w ka�dej populacji o okre�lonej 
wielko�ci. Im mniejsza populacja, tym wi�kszy jest dryf ge-
netyczny, w rezultacie czego niektóre allele zostaj� utracone 
i redukowana jest genetyczna ró�norodno��. Z tego powo-
du minimalizacja dryfu genetycznego jest wa�nym zadaniem 
dla zachowania zasobów genowych.

 drzewo elitarne elite tree Drzewo wyró�niaj�ce si� fenotypowo 
w programie hodowlanym drzew.

 drzewo plus plus tree Patrz: drzewo elitarne.
 dsDNA Patrz: dwuniciowy DNA.
 dscDNA Patrz: dwuniciowy komplementarny DNA. 
 dTTP Rzadko u�ywany, ale w�a�ciwy skrót deoksytymidyny 5’-tri-

fosforanu. Potrzebny do syntezy DNA, gdy� jest bezpo�rednim 
prekursorem cz�steczki. Patrz: TTP.

 duplikacja duplication Powielona obecno��: 1. Sekwencji DNA 
w okre�lonej d�ugo�ci. 2. Specyficznego segmentu w tym sa-
mym chromosomie lub genomie.

 duplikacja miejsca docelowego target site duplication Krót-
ka sekwencja DNA powielana w momencie wbudowania do 
nowego locus elementów ruchomych; zwykle obecna na obu 
ko	cach insercji. 

 dwucukier disaccharide Dimer sk�adaj�cy si� z dwóch kowa-
lentnie po��czonych monosacharydów. 



64 dwuletni

 dwuletni biennial Ro�lina, która do uko	czenia cyklu �yciowego 
wymaga dwóch lat, a potem obumiera.

 dwuli�cienne dicotyledon (skrót: dicot) Ro�liny z dwoma li�cie-
niami. Jedna z dwóch g�ównych klas ro�lin kwiatowych (wraz 
z jednoli�ciennymi). Przyk�ady mo�na znale�� w�ród ro�lin 
uprawnych (ziemniak, groch, fasola), ro�lin ozdobnych (ró�a, 
bluszcz) i drzew li�ciastych (d�b, buk, limonka). 

 dwuniciowy DNA double-stranded DNA (skrót: dsDNA) Dwie 
komplementarne nici DNA po��czone w formie podwójnej 
helisy. Synonim: duplex DNA, podwójne DNA.

 dwuniciowy komplementarny DNA double-stranded comple-
mentary DNA (skrót: dscDNA) Dwuniciowa cz�steczka DNA, 
która powsta�a na matrycy cDNA.

 dwunukleotyd flawinoadeninowy flavin adenine dinucleo tide 
(skrót: FAD) Koenzym wa�ny w ró�nych biochemicznych 
reakcjach. Sk�ada si� z ufosforylowanej cz�steczki witaminy 
B2 (ryboflawiny) zwi�zanej z AMP, funkcjonuje jako akceptor 
wodoru w reakcjach odwodorowania. Forma zredukowana jest 
utleniana z powrotem do FAD przez �a	cuch przeno�ników 
elektronów, generuj�c dwie cz�steczki ATP na jedn� cz�stecz-
k� zredukowanego FADH. 

 dwupienny dioecious Gatunek ro�liny, w którym kwiaty m�skie 
i �e	skie formuj� si� na ró�nych ro�linach.

 dyfuzja diffusion Spontaniczny ruch cz�steczek ze �rodowiska
o wi�kszej koncentracji do �rodowiska o mniejszej koncen-
tracji. 

 dymorfizm dimorphism Wyst�powanie dwóch istotnie ró�nych 
typów osobników w gatunku. Oczywistym przyk�adem jest dy-
morfizm p�ciowy ssaków.

 dysgenezja miesza�cowa hybrid dysgenesis Niep�odno�� (wada 
rozrodcza) oraz zwi�kszona liczba przypadków mutacji chro-
mosomowych, powodowana aktywacj� transpozonów.

 dysjunkcja disjunction Rozdzielenie chromosomów homologicz-
nych w czasie anafazy I mejozy lub chromatyd siostrzanych 
w anafazie mitozy i anafazie II mejozy. 

 dysk imaginalny imaginal disc Masa komórek larwy Droso-
phila melanogaster i innych owadów holometabolicznych 
(ulegaj�cych ca�kowitemu przeobra�eniu), która daje pocz�tek 
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poszczególnym organom owada doros�ego, jak: czu�ki, oczy, 
skrzyd�a.

 dystans genetyczny genetic distance Miara genetycznego po-
dobie	stwa mi�dzy ka�d� par� w populacji na podstawie 
zmienno�ci w kombinacjach cech fenotypowych, frekwencji 
alleli lub sekwencji DNA. Na przyk�ad odleg�o�� genetyczna 
mi�dzy dwiema populacjami, charakteryzuj�cymi si� t� sam� 
frekwencj� alleli w danym locus i bazuj�ca tylko na tym locus, 
wynosi zero.

 dzia�anie w uk�adzie trans trans-acting 1. Termin opisuj�cy 
substancje, które s� rozpraszalne i które mog� wp�ywa� na 
przestrzennie oddzielone podmioty wewn�trz komórki. 2. Ele-
ment genetyczny (np. sekwencja promotora), który jest sku-
teczny tylko wtedy, kiedy wyst�puje w transkonfiguracji.

 dziedziczenie inheritance Przekazywanie genów i fenotypów 
z pokolenia na pokolenie.

 dziedziczenie cech ilo�ciowych quantitative inheritance
Dziedziczenie cech mierzalnych, które zale�� od efektów ku-
mulacji wielu genów i/lub s� zwi�zane z istotnym udzia�em 
oddzia�ywa	 niegenetycznych. 

 dziedziczenie cytoplazmatyczne cytoplasmic inheritance 
Dziedziczenie przekazywane przez geny cytoplazmatyczne.

 dziedziczenie jednorodzicielskie uniparental inheritance 
Dziedziczenie genów wy��cznie od jednego rodzica, np. chlo-
roplastowe DNA jest dziedziczone albo matecznie (wiele 
okrytonasiennych), albo ojcowsko (wiele nagonasiennych). 

 dziedziczenie mateczne maternal inheritance Dziedziczenie 
kontrolowane przez geny pozaj�drowe (np. mitochondria, 
chloroplasty), które s� przekazywane tylko przez lini� ma-
teczn�.

 dziedziczno�� (dziedziczenie) heredity Podobie	stwo mi�dzy 
osobnikami zwi�zane z pochodzeniem; przekazywanie cech od 
rodziców na potomstwo. 

 dzielenie zarodków embryo splitting Dzielenie m�odych zarod-
ków na kilka cz��ci, z których ka�da rozwija si� w zwierz�. 
Forma klonowania zwierz�t, które s� identyczne genetycznie. 
W praktyce liczba zwierz�t, które mog� by� uzyskane z poje-
dynczego zarodka, jest mniejsza ni� 10.
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 dzienny diurnal Zjawisko, które powtarza si� w cyklu dobowym, 
na ogó� w godzinach dziennych.

E

 E. coli Patrz: Escherichia coli.
 EBV Patrz: szacowana warto�� hodowlana. 
 EC Patrz: kod Komisji ds. Enzymów. 
 EDTA Patrz: kwas etylenodiaminotetraoctowy. 
 edytowanie editing Patrz: sk�adanie (splicing) (1).
 edytowanie (edycja) RNA RNA editing Proces potranskrypcyjny, 

który zmienia informacje zakodowane w RNA.
 efekt mateczny maternal effect Efekt genetycznego udzia�u 

przypisywany rodzicowi matecznemu w ocenianym osobniku.
 efekt pozycji position effect Wp�yw po�o�enia genu (szczególnie 

transgenu) na jego ekspresj�, a wi�c wp�yw na fenotyp.
 efektor effector molecule Cz�steczka, która wp�ywa na dzia�anie 

cz�steczki regulatorowej, takiej jak bia�ko represora, a tym 
samym wp�ywa na ekspresj� genu.

 efektywno�� posiewu plating efficiency Procentowy udzia� ko-
mórek inokulowanych, które da�y pocz�tek koloniom komórek 
w wyniku posiewu w naczyniach do kultur.

 EGS Patrz: zewn	trzna sekwencja przewodnia.
 egzodeoksyrybonukleaza III exodeoxyribonuclease III Patrz: 

egzonukleaza III.
 egzogamia exogamy Patrz: krzy�owanie niespokrewnione. 
 egzogenne DNA exogenous DNA DNA otrzymane z jednego orga-

nizmu i wprowadzone w komórki innego. Równie� opisywane 
jako obce DNA lub heterologiczne DNA. 

 egzogenny exogenous Produkowany poza, pochodz�cy z zewn�trz 
lub powsta�y w wyniku przyczyn zewn�trznych. Przeciwie	-
stwo: endogenny.

 egzon exon Segment genu eukariotycznego, który jest transkrybo-
wany jako cz��� wst�pnego transkryptu i po przetworzeniu 
z innymi egzonami tworzy funkcjonalne cz�steczki mRNA. 
Wiele genów eukariotycznych jest zbudowanych z mozaiki 
egzonów i intronów. 
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 egzonukleaza exonuclease Enzym, który trawi DNA lub RNA, 
zaczynaj�c od ko	ca �a	cucha. Dlatego wymaga swobodnego 
ko	ca nici, aby rozpocz�� degradacj�. 5’-egzonukleazy wy-
magaj� wolnego ko	ca 5’ i degraduj� cz�steczk� w kierunku 
5’�3’. 3’-egzonukleazy wymagaj� wolnego ko	ca 3’ i degradu-
j� ni� w przeciwnym kierunku. 

 egzonukleaza III exonuclease III (skrót: exo III) Enzym Esche-
richia coli, który usuwa nukleotydy z 3’ hydroksylowych 
ko	ców dwuniciowego DNA. Synonim: egzodeoksyrybonukle-
aza III.

 egzonukleaza restrykcyjna restriction exonuclease Klasa en-
zymów degraduj�ca DNA lub RNA, startuj�ca albo od ko	ca 
5’, albo 3’.

 egzopolisacharyd exopolysaccharide Polisacharyd, który jest 
wydzielany przez mikroorganizm do otaczaj�cego �rodo-
wiska.

 egzotoksyna exotoxin Toksyna wydzielana przez bakterie do pod-
�o�a, na którym �yj�.

 EIA Patrz: test immunoenzymatyczny, ELISA.
 ekdyson ecdysone Hormon sterydowy u owadów, stymuluj�cy syn-

tez� bia�ek wywo�uj�cych linienie i przepoczwarzenie. 
 ekologiczna ró�norodno�� ecological diversity Patrz: bioró�-

norodno��.
 ekosystem ecosystem Kompleks organizmów �ywych i ich �rodo-

wisko, funkcjonuj�cy w naturze jako jednostka ekologiczna. 
Patrz: abiotyczny, czynnik biotyczny.

 ekotyp ecotype Populacja lub linia organizmu, która zaadaptowa-
�a si� do danego siedliska. 

 ekran wzmacniaj�cy intensifying screen Plastikowa p�yta
impreg nowana sk�adnikami ziem rzadkich, jak wolframian 
wapnia, który reaguje na promieniowanie emisj� �wiat�a. Je�li 
ekran wzmacniaj�cy zostanie umieszczony po jednej stronie kli-
szy rentgenowskiej, a radioaktywnie wyznakowana próbka po 
jej drugiej stronie, to poch�onie on cz��� energii promieniowania 
przechodz�cego przez klisz�, dodatkowo j� na�wietlaj�c i w ten 
sposób podnosz�c czu�o�� detekcji. Cz�sto technika ta jest wy-
korzystywana w procedurze Southern i northern blotting.
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 ekscynukleaza excinuclease Kompleks bia�kowy zawieraj�cy
endonukleaz	, który wycina zniszczony segment DNA 
w trakcie naprawy ci�cia. 

 eksplant (eksplantat) explant Aseptycznie uci�ta cz��� ro�liny 
i przygotowana do kultury w pod�o�u od�ywczym. Synonim: 
eksplantat. 

 eksplantacja explantation Wyizolowanie komórek, tkanek lub 
organów zwierz�t i ro�lin do obserwacji ich wzrostu i rozwoju 
w kulturach na odpowiednich pod�o�ach. 

 eksport export Usuwanie zwi�zku z komórki przez aktywny 
transport. 

 ekspresja express Transkrypcja i translacja genu.
 ekspresja genu gene expression Proces, w którym gen produkuje 

mRNA i bia�ko, w ten sposób ma wp�yw na fenotyp organi-
zmu. 

 ekspresja przemijaj�ca transient expression Krótkoterminowe 
dzia�anie transgenu, nast�puj�ce po jego wprowadzeniu do 
tkanek docelowych. Ekspresja przemijaj�ca zwykle oznacza 
brak integracji transgenu z genomem gospodarza.

 ekspresywno�� expressivity Stopie	 ekspresji cechy kontrolo -
wanej przez okre�lony gen. Gen mo�e wykazywa� ró�ny stopie	 
ekspresji w ró�nych osobnikach. Patrz: zmienna ekspresyw-
no��.

 ekstrakt dro�d�owy yeast extract Mieszanina substancji pocho-
dz�cych z dro�d�y. Patrz: kompleks organiczny.

 ekstrakt s�odu malt extract Mieszanina zwi�zków organicznych 
preparowanych ze s�odu, u�ywanych jako dodatek do po�ywek 
kultur.

 ektopowy (niew�a�ciwie umiejscowiony) ectopic Anomalna 
sy tuacja lub zwi�zek, szczególnie w odniesieniu do ci��y, gdy 
p�ód jest poza macic�.

 elastyna elastin W�ókniste bia�ko, które jest podstawowym
sk�adnikiem �ó�tych elastycznych w�ókien w tkance ��cznej 
zwierz�t. 

 elektroblotting (elektrotransfer) electro-blotting Elektrofore-
tyczne przenoszenie DNA, RNA lub bia�ka z �elu, w którym 
by�y rozdzielane na matryc�, np. nitrocelulozow�. Technika 
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przenoszenia wykorzystywana w metodzie Southern blot 
i northern blot.

 elektrochemiczny sensor electrochemical sensor Biosensory, 
takie jak elektroda enzymatyczna, w których proces bio-
logiczny jest w��czony w elektryczny system sensorowy. Inne 
typy ��cz� biologiczne zdarzenie z elektrycznym poprzez ró�ne 
mechanizmy, w��cznie z redukcj� tlenu lub zmian� pH.

 elektroda enzymatyczna enzyme electrode Typ biosensora,
w którym enzym powleka powierzchni� elektrody. Gdy enzym 
katalizuje reakcj�, elektrony s� przenoszone z roztworu do 
elektrody, co powoduje powstanie pr�du. S� dwa typy elektrod 
enzymatycznych: 1. Amperometryczne (mierz�ce przep�yw 
pr�du), gdzie elektroda ma utrzymywane napi�cie bliskie zeru. 
Gdy enzym katalizuje reakcj�, elektrony przechodz� na elek-
trod�, co powoduje przep�yw pr�du. 2. Potencjometryczne 
(mierz�ce zmiany w potencjale elektrycznym), gdy elektroda 
ma napi�cie, które przeciwdzia�a napi�ciu powsta�emu dzi�ki 
tendencji enzymu do popychania elektronów do elektrody. Za-
zwyczaj enzymy przenosz� elektrony na elektrod� ma�o sku-
tecznie, wi�c powierzchni� elektrody pokrywa si� zwi�zkiem 
maj�cym u�atwi� transfer elektronów. 

 elektroforeza electrophoresis Powszechnie stosowana technika 
w biologii molekularnej, w ró�nych wariantach, u�ywana do 
rozdzielania z�o�onych mieszanin makrocz�steczkowych na 
ich komponenty. Jej zasad� jest umieszczenie próbki w po-
rowatym �rodowisku i wystawienie jej na dzia�anie pola 
elektrycznego. Cz�steczki b�d� migrowa� w tych warunkach 
z szybko�ci� zale�n� od ich elektrycznego �adunku netto i/lub 
ich masy cz�steczkowej. Patrz: elektroforeza w �elu agaro-
zowym, elektroforeza w �elu poliakrylamidowym, elek-
troforeza w gradiencie denaturuj�cym, elektroforeza 
kapilarna, elektroforeza w �elu poliakrylamidowym 
z dodatkiem SDS, elektroforeza w gradiencie tempe-
ratury, pulsowa elektroforeza �elowa, ogniskowanie 
izoelektryczne w �elu.

 elektroforeza kapilarna capillary electrophoresis Rodzaj elek-
troforezy wykorzystywany w urz�dzeniach do sekwencjono-
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wania DNA, gdzie próbka przemieszcza si� w d�ugiej i bardzo 
w�skiej rurce (kapilarze) wype�nionej odpowiednim pod�o�em.

 elektroforeza w denaturuj�cym gradiencie denaturing gra-
dient gel electrophoresis (skrót: DGGE) Metoda elektrofo-
rezy do rozdzielania podobnej wielko�ci fragmentów DNA na 
bazie ich sekwencji przez zastosowanie wzd�u� �elu gradientu 
wzrastaj�co denaturuj�cych warunków (zazwyczaj przez zwi�k-
szanie koncentracji denaturuj�cych zwi�zków chemicznych, 
takich jak amid kwasu mrówkowego czy mocznik). Dwunicio-
we cz�steczki denaturuj� w cz��ciowo lub czasami ca�kowicie 
jednoniciowe formy, dlatego ich elektroforetyczna ruchliwo�� 
si� zmienia. 

 elektroforeza w gradiencie temperatury thermal gel gra-
dient ele ctrophoresis (skrót: TGGE) Metoda separacji frag-
mentów DNA zwi�zana z mo�liwo�ci� poruszania si� w gra-
diencie temperatury jako czynnika denaturuj�cego DNA.

 elektroforeza w �elu agarozowym agarose gel electrophore-
sis Metoda rozdzia�u cz�stek DNA i RNA, wykorzystuj�ca 
ró�nice wielko�ci rozdzielanych fragmentów, w której prepa-
raty s� umieszczane w polu elektrycznym przy�o�onym do �elu 
sporz�dzonego z agarozy.

 elektroforeza w �elu poliakrylamidowym polyacrylamide gel 
electrophoresis (skrót: PAGE) Metoda wielu zastosowa	 dla 
rozdzia�u kwasów nukleinowych i bia�ek na podstawie ich 
wielko�ci molekularnej. Polega na migracji w nieaktywnym 
pod�o�u (�el poliakrylamidowy) cz�stek z �adunkiem elek-
trycznym w wyniku przy�o�enia pola elektrycznego.

 elektroforeza w �elu poliakrylamidowym z dodatkiem SDS 
sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electropho-
resis (skrót: SDS-PAGE) Szeroko stosowana metoda elektro-
foretyczna wykorzystywana do rozdzia�u bia�ek w próbkach 
biologicznych. Siarczan sodowy dodecylu daje sta�� g�sto�� 
�adunku na powierzchni bia�ek lub kwasów nukleinowych, 
przez co szybko�� ich migracji w �elu jest determinowana ich 
mas� molekularn�.

 elektroforeza �elowa gel electrophoresis Patrz: elektrofo- 
reza.
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 elektroporacja electroporation Odwracalna indukcja porów 
w komórce bakteryjnej lub w protoplastach przez zastosowanie 
zmiennego pola elektrycznego. Przez powsta�e pory do komórki 
wnika egzogenne DNA. Szeroko wykorzystywana do trans-
formacji bakterii. 

 element insercyjny insertion element Ogólne okre�lenie dla 
sekwencji DNA, znajduj�cych si� w bakteriach zdolnych do 
w��czenia si� (insercji) do genomu. Zak�ada si�, �e elementy te 
s� odpowiedzialne za integracj� miejscowo-specyficznych 
fagów i plazmidów. Synonim: sekwencja insercyjna.

 element IS IS element Skrót insertion sequence element – sek-
wencja insercyjna. Krótka sekwencja DNA (800–1400 
par nukleotydów) znaleziona u bakterii, która jest zdolna 
przenie�� si� do nowego miejsca w genomie; sekwencje DNA 
zawarte wewn�trz elementu IS mog� ulec transpozycji wraz 
z samym elementem IS.

 element genetyczny ulegaj�cy transpozycji transposable 
(genetic) element Element DNA, który mo�e si� przemiesz-
cza� z jednej lokalizacji w genomie do innej. Synonim: trans-
pozony.

 element kontrolny controlling element U eukariota transpo-
zony, które wp�ywaj� na aktywno�� znanych genów. Mo�e wy-
st�pi� jako wynik integracji transpozonu wewn�trz lub blisko 
genu, co powoduje przerwanie aktywno�ci genu. W przypadku 
wyci	cia transpozonu z tego miejsca nast�puje powrót aktyw-
no�ci genu.

 element naczynia vessel element Typ komórki wewn�trz ksy-
lemu ro�lin kwiatowych. Wiele z nich to naczynia przewodz�ce 
wod�.

 element P P element Transpozon wyst�puj�cy u muszki owoco-
wej Drosophila melanogaster.

 element samoreplikuj�cy self-replicating elements Dodatko-
wy chromosomalny element DNA, pochodz�cy z replikacji, 
s�u��cy do inicjacji syntezy jego w�asnego DNA.

 element sitowy sieve element Komórka �yka, która jest zwi�zana 
z d�ugodystansowym przewodzeniem materia�u od�ywczego.

 element wzmacniaj�cy enhancer element Patrz: wzmacniacz.
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 eliminacja plazmidu curing Eliminacja plazmidu z komórki go-
spodarza. Wiele substancji, które utrudniaj� replikacj� DNA, 
np. bromek etydyny, mo�e usuwa� plazmidy z komórek bak-
teryjnych lub eukariotycznych.

 ELISA Skrót enzyme-linked immunosorbent assay. Test immuno-
logiczny, tzn. technika bazuj�ca na przeciwcia�ach do dia-
gnostyki obecno�ci i ilo�ci specyficznych cz�steczek w próbce 
mieszaniny. Technika ��czy specyficzno�� immunoglobulin 
z detekcj� barwnego produktu generowanego przez enzym. 
W jednej formie wst�pne przeciwcia�a (specyficzne dla testowa-
nego bia�ka) s� nanoszone na sta�e pod�o�e, znana ilo�� próbki 
jest dodawana, wszystkie antygeny w próbce wi��� si� z prze-
ciwcia�ami. Dodawane jest kolejne przeciwcia�o (koniuguj�ce 
z enzymem), specyficzne dla drugiego miejsca testowanego 
bia�ka, i enzym, który wchodz�c w reakcj�, wywo�uje zmian� 
barwy w obecno�ci substratu. 

 embriogeneza embryogenesis 1. Ogólnie – rozwój zarodka. 
2. W ro�linach – powstawanie ro�lin z tkanek ro�linnych in 
vitro w sposób przypominaj�cy normaln� embriogenez� z zy-
goty. Embriogeneza komórki somatycznej jest technik� 
alternatywn�. Powstawanie zarodków ma dwa stadia – inicja-
cj� i dojrzewanie. Inicjacja wymaga wysokiego poziomu auksyn 
– hormonów ro�linnych, a dojrzewanie – niskiego poziomu.

 embriogeneza bezpo�rednia direct embryogenesis Tworzenie 
w kulturach, na powierzchni zygotycznych lub somatycz-
nych zarodków lub na eksplantatach tkanek (cz��ci li�ci, 
wierzcho�ków korzeni itd.) embrioidów, bez wyst�powania 
po�redniej fazy kalusa. Przeciwie	stwo: embriogeneza po-
�rednia.

 embriogeneza komórki somatycznej somatic cell embryoge-
nesis Proces ró�nicowania somatycznych zarodków 
z komórek eksplantatu (embriogeneza bezpo�rednia) lub 
z kalusa powsta�ego z eksplantatu (embriogeneza po�rednia)

 embriogeneza po�rednia indirect embryogenesis Formowanie 
zarodka ro�linnego z tkanek kalusa otrzymanego z eksplanta-
tów, w��czaj�c zygotyczne lub somatyczne zarodki oraz siewki. 
Przeciwie	stwo: embriogeneza bezpo�rednia.
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 embrioid embryoid Termin biotechnologiczny obecnie nieu�ywa-
ny. Twór embriopodobny rozwijaj�cy si� in vitro, formuj�cy 
pe�n� samodzieln� ro�link� bez po��czenia naczyniowego 
z kalusem.

 EMT Patrz: rozmna�anie i przeniesienie zarodków.
 endemiczny endemic Organizm, cz�sto choroba lub szkodnik, któ-

ry jest zawsze obecny w danym obszarze.
 endocytoza endocytosis Proces, w którym materia� dostaje si� do 

komórki bez przenikania przez b�on� komórkow�. B�ona komór-
kowa otacza materia� poza komórk�, formuj�c workopodobny 
p�cherzyk, w którym jest uwi�ziony materia�. P�cherzyk ten 
zaciska si� wokó� materia�u i odcina od powierzchni komórki, 
zostaj�c w jej wn�trzu. Patrz: fagocytoza, pinocytoza.

 endoderma endoderm Wewn�trzna warstwa komórek gastruli, 
które rozwijaj� si� w przewód pokarmowy (jelito) i gruczo�y 
trawienne u osobników doros�ych. 

 endoderma endodermis Warstwa �ywych komórek o ró�nej
charakterystycznej grubo�ci �cian i braku przestrzeni mi�dzy-
komórkowych, która otacza tkanki naczyniowe wi�kszo�ci 
gatunków ro�lin i wyst�puje w prawie wszystkich korzeniach 
i wi�kszo�ci �odyg i li�ci. Oddziela komórki walca osiowego od 
komórek perycyklu. 

 endofit endophyte Organizm �yj�cy wewn�trz ro�liny.
 endogenny endogenous Otrzymany wewn�trznie, z tego samego 

typu komórek lub organizmu. Przeciwie	stwo: egzogenny. 
 endomitoza endomitosis Podwojenie chromosomów bez podzia�u 

j�dra, w wyniku którego podwaja si� (lub zwielokrotnia) liczba 
chromosomów w komórce. 

 endonukleaza endonuclease Enzym, który tnie wi�zania fosfo-
diestrowe w nici DNA, formuj�c dwie mniejsze nici. Patrz: 
egzonukleaza, endonukleaza restrykcyjna. 

 endonukleaza restrykcyjna restriction endonuclease Klasa 
en zymów, która tnie ni� DNA po rozpoznaniu specyficznych 
sekwencji. Istniej� trzy typy endonukleaz restrykcyjnych: 1. 
Tn�ce w miejscu przypadkowej sekwencji > 1 kpz od sekwencji 
rozpoznania i posiadaj�ce zdolno�� restrykcji i metylacji. 
2. Tn�ce wewn�trz b�d� blisko krótkiej, zwykle palindromowej 
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sekwencji. Inny enzym metyluje to samo miejsce rozpoznania. 
3. Tn�ce w odleg�o�ci 24–26 pz poni�ej krótkiej asymetrycznej 
sekwencji rozpoznania, wymagaj�ce obecno�ci ATP i posiada-
j�ce równie� obydwie zdolno�ci – restrykcji i metylacji. Typ 2. 
enzymów jest klas� u�ywan� do wielu podstawowych aplika-
cji w biologii molekularnej.

 endopoliploidalno�� endopolyploidy Wynik endomitozy. Licz-
ba chro mosomów somatycznych jest podwojona (lub zwie-
lokrotniona) formuje si� poliploidalna linia komórek. Je�li 
to zró�nicowanie dotyczy komórek generatywnych, to 
liczba haploidalna wzrasta proporcjonalnie, daj�c pocz�tek 
homogennym osobnikom poliploidalnym, zwanych endopoli-
ploidami.

 endoproteaza endoprotease Enzym, który tnie wewn�trzne wi�-
zania peptydowe w cz�steczce polipeptydu. Miejsce ci�cia 
jest zazwyczaj specyficzne dla poszczególnych reszt amino-
kwasów.

 endoreduplikacja endoreduplication Podwojenie chromosomu 
w czasie interfazy. W tej fazie s� widoczne czterochromatydo-
we chromosomy (diplochromosomy).

 endosperm endosperm Tkanka od�ywcza, która rozwija si� w na-
sieniu w wi�kszo�ci okrytozal��kowych, zawiera zró�nicowane 
proporcje w	glowodanów (na ogó� skrobi), bia�ek i lipidów. 
W wi�kszo�ci diploidalnych ro�lin endosperm jest triplo-
idalny.

 endotoksyna endotoxin Komponent �ciany komórkowej Gram-
-ujemnej bakterii, który powoduje u ssaków stan zapalny i go-
r�czk�. 

 enkapsydacja encapsidation Proces, w którego wyniku kwas 
nukleinowy wi rusa jest zamykany w otoczce (kapsydzie).

 enterotoksyna enterotoxin Bia�ko bakteryjne, które uwalnia si� 
do jelita, powoduje skurcze, biegunk� i nudno�ci.

 enzym enzyme Bia�ko, które nawet w bardzo ma�ym st��eniu ka-
talizuje specyficzne reakcje chemiczne, ale samo nie bierze 
w nich udzia�u. Enzymy s� klasyfikowane w sze�� g�ównych 
grup, w zale�no�ci od katalizowanej reakcji: 1. Oksydoreduk-
tazy. 2. Transferazy. 3. Hydrolazy. 4. Liazy. 5. Izomerazy. 
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6. Ligazy. Zazwyczaj nazwa enzymu powstaje przez dodanie 
ko	cówki -aza do nazwy substratu, który katalizuje. Enzymy 
s� kodowane w standardowym systemie numerycznym: kod 
Komisji ds. Enzymów (EC).

 enzym ograniczonego tempa rate-limiting enzyme Enzym, któ-
rego aktywno�� kontroluje wyj�cie finalnego produktu z wielo-
enzymatycznej �cie�ki metabolicznej.

 enzym podlegaj�cy represji repressible enzyme Enzym, które-
go aktywno�� mo�e by� ograniczana przez obecno�� cz�steczek 
regulatorowych.

 enzym restrykcyjny restriction enzyme Synonim endonukle-
azy restrykcyjnej.

 enzym stosowany w przetwórstwie �ywno�ci food proces-
sing enzyme Enzym u�ywany do kontroli tekstury �ywno�ci, 
smaku, wygl�du lub warto�ci od�ywczej. Amylazy rozk�adaj� 
z�o�one polisacharydy do prostszych cukrów; proteazy zmi�k-
czaj� bia�ka mi�sa. Wa�nym celem biotechnologii �ywno�ci 
jest stosowanie nowych enzymów, które mog� poprawi� jako�� 
przetwarzanej �ywno�ci.

 EPD Patrz: oczekiwana ró�nica potomstwa. 
 epiderma epidermis 1. Najbardziej zewn�trzna warstwa cia�a 

zwierz�t. U bezkr�gowców epiderma jest tylko jednokomórko-
w� warstw� i jest pokryta nieprzepuszczaln� kutikul�. U kr�-
gowców epiderma jest dwuwarstwow� skór�. 2. Najbardziej 
zewn�trzna warstwa komórek, pokrywaj�ca ro�lin�, przykryta 
kutikul�. Jej funkcj� g�ówn� jest ochrona ro�liny przed uszko-
dzeniami i utrat� wody. Niektóre komórki epidermy s� mody-
fikowane do tworzenia komórek szparkowych lub w�osków 
ró�nych typów. W ro�linach drzewiastych funkcj� epidermy 
p�du przejmuj� tkanki perydermy, a w dojrza�ym korzeniu 
epiderma z�uszcza si� i jest zast�powana przez hypoderm�.

 epifit epiphyte Ro�lina rosn�ca na innej ro�linie, ale nie paso�yt-
niczna i nie ukorzeniona w pod�o�u. 

 epigeneza epigenesis Opisuje proces rozwojowy, w którym sukce-
sywne stadia normalnego rozwoju s� budowane na podstawach 
wytworzonych w poprzednim stadium rozwoju, np. zarodek 
powstaje z zygoty, siewka z zarodka.
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 epikotyl epicotyl Górna cz��� osi zarodka ro�liny lub siewki po-
wy�ej li�cieni.

 epinastia epinasty Proces, w którym wzrost ga��zi lub ogonków 
li�ciowych jest nienormalnie skierowany ku do�owi. Ten feno-
men jest powodowany przez szybszy wzrost cz��ci górnej. Epi-
nastia mo�e wynika� z deficytów od�ywczych lub zaburze	 na 
poziomie regulacji wzrostu ro�liny. Nie nale�y myli� z wi�d-
ni�ciem, gdy� komórki epinastyczne maj� turgor. 

 episom episome Genetyczny element pozachromosomowy (np.
czynnik F w Escherichia coli), który replikuje w komórce 
niezale�nie od chromosomów i jest zdolny do integracji z chro-
mosomem gospodarza. Etap integracji mo�e by� kierowany 
przez ró�ne czynniki, dlatego termin episom straci� znaczenie 
i zosta� zast�piony przez ogólniejszy plazmid. 

 episomalny wektor dro�d�owy yeast episomal vector (skrót: 
YEp) Klonowany wektor plazmidowy dla dro�d�y Saccha-
romyces cerevisiae, utrzymywany jako cz�steczka j�drowego 
DNA w formie dodatkowego chromosomu.

 epistaza epistasis Wspó�dzia�anie genów po�o�onych w ró�nych 
loci, np. jeden gen t�umi efekt innego genu, który jest uloko-
wany w innym locus. Dominacja jest zwi�zana z genami par 
allelicznych, podczas gdy epistaza opisuje wspó�dzia�anie 
mi�dzy produktami genów nieallelicznych. 

 epitop epitope Synonim: antygenowa determinanta.
 EPSPS Skrót syntazy kwasu 5-enolopirogrono 3-fosfosziki-

mowego.
 ER Patrz: retikulum endoplazmatyczne.
 erozja genetyczna genetic erosion Utrata zmienno�ci allelicz-

nej w czasie, szczególnie u organizmów uprawnych, powodo-
wana przez proces naturalny lub przez dzia�alno�� cz�owieka. 
Patrz: dryf genetyczny.

 Escherichia coli Komensalna bakteria kolonizuj�ca okr��nic� 
wielu gatunków zwierz�cych, a tak�e cz�owieka. E. coli jest 
szeroko wykorzystywana jako komórkowy model funkcji 
biochemicznych oraz jako gospodarz do klonowania DNA. 
W badaniach �rodowiskowych jej obecno�� jest kluczowym 
wska�nikiem zanieczyszczenia wody z powodu zanieczyszcze	 
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�ciekami komunalnymi. Niektóre linie, w szczególno�ci E. coli 
0157:H7, s� istotnymi patogenami.

 EST Patrz: specyficzne znaczniki ekspresji.
 estrogen oestrogen (estrogen) Ogólne okre�lenie grupy �e	skich 

hormonów p�ciowych, które decyduj� o rozwoju pierwszo- 
i dwurz�dowych cech p�ciowych oraz wp�ywaj� na kszta�towa-
nie si� pop�du p�ciowego.

 ET Skrót embryo transfer – transfer zarodków. Patrz: super 
(wielokrotna) owulacja i transfer zarodka.

 etanol ethanol Powszechnie stosowany do dezynfekcji tkanek ro-
�linnych, szk�a laboratoryjnego narz�dzi i powierzchni w pra-
cach w kulturach tkankowych; do precypitacji fazy wodnej 
kwasów nukleinowych i do rozpuszczania nierozpuszczalnych 
w wodzie sk�adników pod�o�y kultur. Synonim: alkohol ety-
lowy.

 etap metabolizmu bia�ek protein metabolic step Jeden z eta-
pów w �a	cuchu reakcji, który ma miejsce w organizmie i decy-
duje o budowie organizmu.

 etefon ethephon Syntetyczny zwi�zek powszechnie wykorzysty-
wany ja ko �ród�o etylenu, gazu, który jest ro�linnym regula-
torem wzrostu.

 etiolacja etiolation Nienormalny wzrost elongacyjny p	du, któ-
remu towarzyszy s�aby (lub brak) rozwój li�ci. Fizjologicznie 
etiolacja jest powodowana przez brak chlorofilu i jest typowa 
dla wzrostu ro�lin w warunkach ma�ej intensywno�ci �wiat�a 
lub w ca�kowitej ciemno�ci. Mo�e by� równie� wywo�ywana 
przez niektóre patogeny grzybowe. 

 ETL Patrz: locus cechy ekonomicznie wa�nej.
 etylen ethylene Gaz, ro�linny regulator wzrostu, dzia�aj�cy na 

ró�ne elementy wzrostu, wegetatywnego, dojrzewania owoców 
i opadania cz��ci ro�liny. Synonim: eten.

 eucaryota eucaryote Patrz: eukariota.
 euchromatyna euchromatin Materia chromosomu, która barwi 

si� mniej intensywnie wybranymi barwnikami. Zawiera do-
meny chromosomu, które s� bogate w geny; DNA w tych ob-
szarach jest mniej skondensowane ni� w tych, które s� bogate 
w repetytywne DNA – w heterochromatynie.
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 eugenika eugenics Wykorzystuje pryncypia genetyki do ulepsza-
nia istoty ludzkiej. Ca�kowicie zdyskredytowana jako dzia�anie 
naukowe od okresu nazistowskiego.

 eukariota eukaryote Jedno z dwóch g�ównych ewolucyjnie kró-
lestw, charakteryzuje si� komórkami, w których j�dro otoczone 
jest b�on� j�drow� i posiada chromosomy, które podlegaj� me-
jozie i mitozie. Organizmy eukariotyczne to: zwierz�ta, ro�liny, 
grzyby i niektóre algi. Patrz: prokariota.

 eukariotyczny eucaryotic Patrz: eukariota.
 euploid euploid Organizm lub komórka, maj�ce liczb� chromo-

somów, b�d�c� dok�adn� wielokrotno�ci� liczby haploidalnej. 
Terminy u�ywane do identyfikacji ró�nego poziomu w seriach 
euploidów to: diploid (2×), triploid (3×), tetraploid (4×) itd. 
Przeciwie	stwo: aneuploid.

 ewapotranspiracja evapotranspiration Utrata wody netto (w for-
mie parowania) z obszaru danego terenu, zarówno z powierzch-
ni gruntu, jak i po�rednio przez transpiracj� ro�lin. 

 ewolucja evolution Proces, w wyniku którego powsta�a obecna 
ró�norodno�� ro�lin i zwierz�t, i który kontynuuje ukierunko-
wywanie zmian w formie i sposobie �ycia wszystkich �ywych 
organizmów. 

 ewolucja równoleg�a parallel evolution Rozwój ró�nych orga-
nizmów wed�ug podobnych �cie�ek ewolucyjnych, co spowodo-
wane jest wp�ywem podobnej presji selekcyjnej.

 ex situ konserwacja ex-situ conservation Konserwacja kompo-
nentów biologicznej ró�norodno�ci poza jej naturalnym �rodo-
wiskiem. 

 ex vitro Organizmy usuni�te z kultur tkankowych i przesadzone; 
generalnie ro�liny posadzone do gleby lub pod�o�a.

 ex vivo terapia genowa ex vivo gene therapy Dostarczenie genu 
lub genów do wyizolowanych komórek osobnika z intencj� 
z�agodzenia zaburzenia genetycznego. Po hodowli transformo-
wane komórki s� dostarczane osobnikowi poprzez transfuzj�, 
wdychanie lub iniekcj�. 

 exo III exo III Skrót egzonukleazy III – exonuclease III.
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F

 F1 Skrót pokolenia potomnego (filialnego). Pierwsze miesza	co-
we pokolenie potomne, pochodz�ce z krzy�owania dwóch form 
rodzicielskich. Patrz: Fn.

 F2 Drugie miesza	cowe pokolenie potomne, powsta�e w wyniku prze-
krzy�owania dwóch osobników F1 lub przez samozap�odnienie 
osobnika F1. Patrz: Fn.

 Fab Produkt hydrolizy przeciwcia�a IgG, sk�adaj�cy si� z regionu 
zmiennego z cz��ci� regionu sta�ego �a	cucha ci��kiego i ca�ym 
�a	cuchem lekkim. Zawiera pojedyncze miejsce przy��czania 
przeciwcia�a. 

 Fc Produkt hydrolizy przeciwcia�a IgG, sk�adaj�cy si� tylko 
z cz��ci sta�ych regionów dwóch �a	cuchów ci��kich po��czo-
nych mostkiem dwusiarczkowym, niezawieraj�cy fragmen-
tów wi���cych przeciwcia�a oraz �a	cuchów lekkich.

 Fn Poszczególne miesza	cowe pokolenia potomne liczone od F1. Dla-
tego np. F4 opisuje potomstwo F3, które jest potomstwem poko-
lenia F2, gdy wszystkie potomstwa pochodz� z krzy�owania lub 
samozap�odnienia. 

 FACS Patrz: sortowanie komórek aktywowanych fluorescen-
cyjnie.

 FAD Patrz: dwunukleotyd flawinowo adeninowy. 
 fag phage Skrót bakteriofaga.
 fag lambda lambda phage Bakteriofag, który infekuje E. coli, 

zawyczaj jest wykorzystywany do klonowania jako wektor. 
Patrz: region integracji wyci	cia.

 fag zjadliwy virulent phage Fag, który niszczy swojego gospo-
darza – bakteri�.

 fagemidy phagemids Wektory s�u��ce do klonowania, które za-
wieraj� komponenty pochodz�ce zarówno od faga, jak i pla-
zmidowego DNA.

 fagocytoza phagocytosis Proces, w którym cia�a obce atakuj�ce 
organizm s� poch�aniane i niszczone przez fagocyty.

 fagocyty phagocytes Komórki uk�adu odporno�ciowego, które 
poch�aniaj� i niszcz� wirusy, bakterie, grzyby i inne obce sub-
stancje lub komórki. 
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 fa�szywie negatywny false negative Negatywna ocena testu, 
która powinna by� pozytywna.

 fa�szywie pozytywny false positive Pozytywna ocena testu, któ-
ra powinna by� negatywna. 

 farmakokinetyka pharmacokinetics Ilo�ciowe pomiary zmian 
st��enia i przemieszczania si� leku w ustroju oraz procesów 
kontroluj�cych absorpcj�, dystrybucj�, metabolizm i wydalanie 
leku.

 faza latentna latent phase Patrz: faza opó
niona.
 faza liniowa linear phase Faza wzrostu kultury komórek, gdy 

ich liczba wzrasta arytmetycznie. Po fazie liniowej nast�puje 
wyk�adnicza faza wzrostu.

 faza opó
niona lag phase 1. Stan widocznej nieaktywno�ci 
poprzedza j�cej odpowied� na traktowanie (jakim� czynnikiem). 
Nazywana tak�e faz� latentn� (u�pienia). 2. Pocz�tkowa faza 
wzrostu, podczas której liczba komórek pozostaje wzgl�dnie 
sta�a, zanim nast�pi ich szybki podzia�.

  faza S S phase Faza cyklu komórkowego,  podczas której zacho-
dzi synteza DNA.

 faza stacjonarna stationary phase P�aski odcinek warto�ci
krzywej wznosz�cej, podczas którego liczba komórek pozosta-
je relatywnie sta�a, nast�pstwo fazy logarytmicznej. Patrz: 
faza wzrostu.

 faza wyk�adnicza wzrostu logarithmic phase Faza wzrostu 
w kulturach komórek, podczas której liczba komórek ulega 
podwojeniu co 20–30 minut.

 faza wzrostu growth phase Ka�dy z charakterystycznych okre-
sów krzywej wzrostu w kulturach bakterii, okre�lony na pod-
stawie kszta�tu wykresu obrazuj�cego liczby �ywych komórek 
w danym czasie, a mianowicie: faza zahamowania wzrostu, 
faza wyk�adnicza (logarytmiczna), faza stacjonarna, faza 
zamierania.

 faza wzrostu zwolnionego deceleration phase Faza spadku 
wspó�czynnika wzrostu, wyst�puj�ca po fazie liniowej i poprze-
dzaj�ca faz	 stacjonarn� w wi�kszo�ci okresowych kultur 
zawiesinowych. Patrz: faza wzrostu.
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 faza zamierania death phase Ko	cowa faza wzrostu kultury 
komórek, w czasie której substancje od�ywcze s� zubo�a�e 
i zmniejsza si� liczba komórek.

 fazy rozwojowe phase change Zmiany rozwojowe od jednego sta-
dium dojrzewania do drugiego.

 fenokopia phenocopy Niedziedziczne, wywo�ane wp�ywem �ro-
dowiska zmiany w organizmie, przypominaj�ce specyficzne 
cechy determinowane genetycznie.

 fenole phenolics Zwi�zki z grup� (lub grupami) hydroksylow� 
do��czon� do pier�cienia aromatycznego (benzenowego), two-
rz�ce estry, etery i sole. Zwi�zki fenolowe, produkowane przez 
tkanki �wie�o wy�o�one na po�ywki, s� podatne na utlenianie 
si�, co skutkuje tworzeniem zwi�zków barwnych, widocznych 
w po�ywce od�ywczej.

 fenotyp phenotype Widoczna cecha (lub kilka cech) osobnika, 
która jest odzwierciedleniem danego genotypu w danym �ro-
dowisku.

 fermentacja fermentation Beztlenowy rozk�ad z�o�onych zwi�z-
ków organicznych, zw�aszcza w�glowodanów, przez mikroorga-
nizmy, b�d�cy �ród�em energii. Cz�sto nadu�ywany do opisu 
tlenowych kultur komórek prowadzonych w du�ej skali 
w wyspecjalizowanych pojemnikach (kadziach fermentacyj-
nych, bioreaktorach) dla syntezy produktów wtórnych. 

 fermentacja ci�g�a continuous fermentation Proces, w którym 
komórki lub mikroorganizmy s� utrzymywane w kulturze 
w wyk�adniczej fazie wzrostu przez ci�g�e dodawanie �wie�e-
go pod�o�a. Proces jest równowa�ony przez usuwanie zawiesi-
ny komórek z bioreaktora.

 fermentacja wsadowa z uzupe�nianiem po�ywki fed-batch 
fermen tation Kultura komórek lub mikroorganizmów, gdy 
sk�adniki od�ywcze s� dodawane okresowo do bioreaktora. 

 feromon pheromone Substancja podobna do hormonu, która 
jest wydzielana przez organizm do �rodowiska jako specy-
ficzny sygna� do innego organizmu, zazwyczaj tego samego 
gatunku.

 FIA Patrz: test imunofluorescencyjny.
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 fibroblasty fibroblasts Nieregularnego kszta�tu rozga��zione 
komórki rozmieszczone w tkance ��cznej kr�gowców. Typ ko-
mórki, który jest �atwo namna�any in vitro.

 fibryla fibril Mikroskopijna lub submikroskopijna ni�, która jest 
cz��ci� celulozowej struktury w �cianach komórkowych 
ro�lin. 

 filogeneza phylogeny Wydedukowana historia ewolucyjna spo-
krewnionych organizmów.

 filtr HEPA HEPA filter Skrót high efficiency particulate air filter 
– filtr powietrza o du�ej skuteczno�ci filtracyjnej. Filtr zdolny 
do zatrzymywania drobin o wielko�ci powy�ej 0,3 �m. Filtry 
HEPA s� stosowane w komorach z laminarnym przep�ywem 
powietrza dla zapewnienia czysto�ci powietrza od patogenów. 
Patrz: filtr wst	pny.

 filtracja �elowa gel filtration Metoda oczyszczania bia�ek lub 
DNA, w której ró�nice w wielko�ci s� wykorzystane do rozdzie-
lania komponentów z�o�onej mieszaniny. 

 filtrowanie filtration 1. Oddzielanie zwi�zków sta�ych z p�ynów 
poprzez zastosowanie porowatego materia�u, który pozwala na 
przej�cie p�ynu lub zwi�zków sta�ych mniejszych od rozmiarów 
otworów w filtrze. Materia�, który przechodzi przez filtr, to 
filtrat. 2. Usuwanie agregatów komórek, aby uzyska� filtrat 
z pojedynczymi komórkami, które mog� by� wykorzystane jako 
inicjuj�ce inokulum.

 filtr wst	pny pre-filter Gruby filtr u�ywany do wychwycenia du-
�ych cz�stek z p�ynu lub gazu, zanim dojdzie do przej�cia przez 
doskonalszy filtr. 

 fingerprinting Patrz: DNA fingerprinting.
 fingerprinting powielonego DNA DNA amplification finger-

printing (skrót: DAF) Technika wykorzystuj�ca startery ar-
bitralne w reakcji �a�cuchowej polimerazy do uzyskania 
markerów molekularnych z wykorzystaniem bardzo krótkich 
starterów (5–8 pz). 

 FISH Patrz: fluorescencyjna hybrydyzacja in situ.
 fito- phyto- Przedrostek, który oznacza „ro�linny”.
 fitochemiczny phytochemical Zwi�zek wyst�puj�cy w ro�li-

nach.
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 fitochrom phytochrome Barwnik wyst�puj�cy w cytoplazmie 
ro�lin zielonych, który mo�e przybiera� dwie formy: Pr (bio-
logicznie nieaktywn�) i Pfr (biologicznie aktywn�). Pfr jest 
przekszta�cana do Pr pod dzia�aniem �wiat�a o fali d�ugo�ci 
730 nm. Fitochrom bierze udzia� w synchronizacji wielu proce-
sów zachodz�cych u ro�lin, np. przechodzenia w okres spoczyn-
ku, kie�kowania, tworzenia li�ci, kwitnienia.

 fitohormon phytohormone Substancja stymuluj�ca wzrost lub 
inne procesy w ro�linach. Podstawowymi fitohormonami s�: 
auksyny, kwas abscysynowy, cytokininy, gibereliny 
i etylen.

 fitokinina phytokinin Patrz: cytokinina.
 fitopatogen phytopathogen Patogen wywo�uj�cy chorob� ro�lin. 
 fitoremediacja phytoremediation Zastosowanie ro�lin do aktyw-

nego usuwania zanieczyszcze	 lub ska�e	 z gleby (np. ska�one 
pola) lub zasobów wodnych (np. zanieczyszczone jeziora). Przy-
k�adem mo�e by� brazylijski hiacynt wodny (Eichhornia cras-
sipes), który akumuluje w swoich tkankach toksyczne metale 
ci��kie, takie jak: o�ów, arsen, kadm, rt��, nikiel i mied�.

 fitosanitarny phytosanitary Dotycz�cy zdrowotno�ci ro�lin, ��cz-
nie z kwarantann�.

 fitostat phytostat Przyrz�d przeznaczony do pó�ci�g�ej, chemosta-
tycznej kultury komórek ro�linnych.

 fitosterole phytosterol Jedna z grup substancji fitochemicz-
nych aktywnych biologicznie, obecnych w nasionach pewnych 
ro�lin. Badania dowodz�, �e spo�ywanie przez cz�owieka nie-
których fitosteroli, takich jak �-sitosterol, pomaga w obni�eniu 
poziomu cholesterolu ca�kowitego oraz niskocz�steczkowych 
lipoprotein w surowicy krwi, tym samym zmniejsza ryzyko 
zawa�u serca.

 fitoszkodnik phytoparasite Szkodnik �eruj�cy na ro�linach. 
 FLAG Skrót affinity tag – znacznik powinowactwa. 
 floem phloem Tkanka przewodz�ca ro�lin naczyniowych, s�u-

��ca do transportu asymilatów (g�ównie cukrów) z miejsca ich 
syntezy (li�ci) do innych cz��ci ro�liny. Sk�ada si� ona z rurek 
sitowych, komórek towarzysz�cych, parenchymy floemu i w�ó-
kien.
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 flokulowanie floccule Agregowanie mikroorganizmów lub p�y-
wanie koloidalnych cz�steczek w/na powierzchni p�ynu. M�tny 
obraz mikroorganizmów zanieczyszczaj�cych p�ynne pod�o�a 
ilustruje zjawisko flokulacji.

 fluorescencyjna hybrydyzacja in situ fluorescence in situ 
hybridization (skrót: FISH) Hybrydyzacja sklonowanego, 
znakowanego fluoroscencyjnie DNA lub RNA do nieuszkodzo-
nych biologicznych materia�ów, w szczególno�ci rozchodz�cych 
si� chromosomów i cienkich kawa�ków tkanek. Technika po-
zwala na wizualizacj� fizycznej lokalizacji sekwencji kwasów 
nukleinowych homologicznych do sondy oraz ich u�ycie 
do lokowania genów na chromosomach i do przestrzennego 
i czasowego wzoru ekspresji genów specyficznych cz�steczek 
mRNA. 

 forma replikacyjna replicative form (skrót: RF) Molekularna 
konfiguracja wirusowych kwasów nukleinowych, w której 
ni� do replikacji znajduje si� w komórce gospodarza.

 formu�a formulation Patrz: formu�a po�ywki.
 formu�a po�ywki medium formulation W kulturze tkankowej 

poszczególne sk�adniki po�ywki dla kultur in vitro, zazwyczaj 
obejmuj�ce makro- i mikroelementy, witaminy, hormony 
ro�linne i �ród�o w	glowodanów. Niektóre sk�adniki s� bar-
dzo specyficzne dla danego rodzaju eksplantatu lub gatunku 
ro�liny, co musi by� wzi�te pod uwag�, niektóre s� bardzo po-
wszechne.

 forskolina forskolin Dwuterpenoid, leczniczy sk�adnik wyst�pu-
j�cy wy��cznie w korzeniu ro�liny i wykorzystywany do pro-
dukcji leków do leczenia kardiomiopatii, jaskry i niektórych 
nowotworów.

 fosfataza phosphatase Klasa enzymów odpowiedzialnych za ka-
talizowanie hydrolizy estrów kwasu ortofosforowego przez 
usuwanie grupy fosforanowej ze zwi�zków organicznych.

 fosfolipaza A2 phospholipase A2 Enzym odpowiedzialny za roz-
k�ad fosoflipidów typu A2.

 fosfolipid phospholipide Klasa lipidów zbudowanych z glicero-
lu po��czonego z jedn� grup� fosforanow� i dwiema grupami 
kwasu t�uszczowego. Zawiera regiony zarówno polarne, jak 
i niepolarne. Fosfolipidy s� g�ównym sk�adnikiem b�on biolo-
gicznych. Patrz: lipid inozytolowy.
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 fosforoliza phosphorolysis Przeci�cie wi�zania przy udziale or-
tofosforanu; proces analogiczny do hydrolizy jako rozk�adu 
cz�steczki przy udziale wody.

 fosforylacja phosphorylation Do��czenie grupy fosforanowej do 
jakiego� zwi�zku. 

 fosforylacja oksydacyjna oxidative phosphorylation Enzy-
matyczne dodanie grupy fosforanowej do ADP, prowadz�ce do 
powstania ATP, z jednoczesnym przeniesieniem elektronów 
z substratu na tlen. Reakcja krytyczna do wytworzenia ener-
gii w komórce.

 fosfotransferaza neomycyny II neomycin phosphotransfe -
 rase II (skrót: npt-II) Enzym inaktywuj�cy antybiotyk neo-
mycyn�, stosowany jako gen markerowy do selekcji pozy-
tywnie transformowanych komórek w transgenezie ro�lin.

 fotoautotrof photoautotroph Patrz: autotrof, heterotrof.
 fotobioreaktor photo-bioreactor Bioreaktor zale�ny od �wiat�a 

s�onecznego, które jest absorbowane przez zawarty w nim ma-
teria� ro�linny, zwykle glony.

 fotofosforylacja photophosphorylation Synteza ATP z ADP 
i fosforanów nieorganicznych, przy udziale energii �wietlnej 
uzyskanej w czasie fotosyntezy.

 fotoheterotrof photoheterotroph Patrz: heterotrof.
 fotoperiod photoperiod D�ugo�� dnia lub czas dziennego na�wie-

tlania, warunkuj�cy wzrost.
 fotoperiodyzm photoperiodism Fotoperiod wymagany przez ro-

�lin� do przej�cia z fazy wegetatywnej w generatywn�. 
 fotoreaktywacja photoreactivation Proces naprawy DNA za-

le�ny od �wiat�a.
 fotosyntetyczny photosynthetic Zdolny do u�ycia energii �wia-

t�a s�onecznego w celu przekszta�cenia atmosferycznego 
dwutlenku w�gla w zwi�zki organiczne. Do fotosyntezy s� 
zdolne prawie wszystkie ro�liny, wi�kszo�� glonów i niektó-
re bakterie.

 fotosynteza netto net photosynthesis Ró�nica mi�dzy ca�kowit� 
aktywno�ci� fotosyntetyczn� a aktywno�ci� oddechow�, czyli 
mi�dzy ilo�ci� dwutlenku w�gla zwi�zanego w czasie fotosyn-
tezy i uwalnianego w czasie oddychania ro�lin.
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 fotosynteza photosynthesis Proces biochemiczny, w którym przy 
udziale �wiat�a s�onecznego ro�liny zielone syntetyzuj� zwi�z-
ki organiczne z dwutlenku w�gla i wody.

 fototropizm phototropism Zdolno�� ro�lin do kierowania wierz-
cho�ka wzrostu w stron� �ród�a �wiat�a.

 fragment fragment Cz��ciowa struktura. Patrz: fragment re-
strykcyjny. 

 fragment Klenowa Klenow fragment Skrócony fragment poli-
merazy DNA I uzyskany z E. coli, wykorzystywany szeroko 
do syntezy cz�steczek DNA, poniewa� posiada aktywno�� poli-
merazy i egzonukleazy 3’, ale nie 5’.

 fragment restrykcyjny restriction fragment Skrócona cz�steczka
DNA generowana przez rozpad wi�kszej cz�steczki przy udziale 
jednego lub wi�kszej liczby endonukleaz restrykcyjnych.

 fragmentowanie shear Dos�ownie: przesuni�cie jednej warstwy 
w poprzek drugiej ze zniekszta�ceniem i p�kni�ciem w kierun-
ku równoleg�ym do ruchu. W kontek�cie biotechnologicznym 
okre�lenie u�ywane do: 1. Opisu si�, jakim podlega komórka 
w bioreaktorze lub urz�dzeniu mechanicznym u�ywanym do 
uszkadzania/rozerwania komórki. 2. Opisu zamierzonej lub 
niezamierzonej fragmentacji wi�kszych cz�steczek DNA, 
osi�ganej zwykle przez mimowolne skupienie roztworu DNA 
i u�ycie ig�y hypodermalnej lub homogenizatora no�ykowego. 
Takie traktowanie generuje przypadkowe przerwy w DNA, 
a wielko�� fragmentów mo�e by� manipulowana przez ró�ne 
wwiercenie ig�y.

 fragmenty Okazaki Okazaki fragment Krótkie odcinki powielo-
nego DNA utworzone na nici opó
nionej w czasie replikacji 
dwuniciowego matrycowego DNA. Odcinki te s� nast�pnie 
��czone w ca�o�� przez ligaz	 DNA. Patrz: prymosom/repli-
som (aparat replikacyjny).

 frakcjonowanie fractionation Rozdzielenie na komponenty z�o-
�onej mieszaniny cz�steczek.

 frekwencja allelu allele frequency Wzgl�dna liczba kopii allelu 
w populacji, wyra�ana jako proporcja ca�kowitej liczby kopii 
wszystkich alleli danego locus w tej populacji.

 frekwencja genu gene frequency Patrz: frekwencja allelu.
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 FSH Patrz: hormon follikutropowy.
 fungicyd fungicide �rodek chemiczny toksyczny dla grzybów.
 funkcja mapowania mapping function Matematyczne wyra�e-

nie relacji frakcji rekombinacji do odlego�ci na mapie.
 funkcja mobilizacyjna mobilizing function Geny plazmidu, 

które u�atwiaj� transfer niekoniuguj�cego lub koniuguj�cego 
plazmidu z jednej bakterii do drugiej.

 funkcje koniugacyjne conjugative functions Geny plazmidu 
i ich produkty, które warunkuj� transfer plazmidu z jednej 
bakterii do drugiej poprzez koniugacj	.

 funkcjonalizm strukturalny structure-functionalism Naukowa 
trady cja, podkre�la zwi�zek mi�dzy fizyczn� struktur� i jej 
funkcj�, np. pokrewnych dyscyplin z zakresu anatomii i fizjo-
logii.

 Fusarium spp. Grupa patogenów grzybowych wielu ekonomicznie 
wa�nych gatunków uprawnych, szczególnie zbó�, w których 
silne pora�enie prowadzi do strat zarówno w plonie ziarna, 
jak i jako�ci. Drugim szczególnie powa�nym problemem mo�e 
by� produkcja mikotoksyn, niektórych gro�nych zarówno dla 
zdrowia �ywego inwentarza, jak i ludzi. Patrz: aflatoksyny. 
Specyficzne szczepy s� wykorzystywane na skal� przemys�ow� 
do produkcji bia�ka spo�ywczego.

 fuzja komórek cell fusion Utworzenie pojedynczej komórki
miesza�cowej in vitro przez po��czenie dwóch komórek po-
chodz�cych od ró�nych gatunków. W komórce miesza	cowej 
j�dra komórek donorowych mog� pozosta� oddzielone lub 
po��czy� si�, lecz w toku kolejnych podzia�ów komórkowych 
tworzy si� jedno wrzeciono, dlatego w ka�dej komórce po-
tomnej obecne jest jedno j�dro, zawieraj�ce komplet lub 
cz��� chromosomów z ka�dej linii rodzicielskiej. Synonim: 
hybrydyzacja komórek.

 fuzja protoplastów protoplast fusion Indukowane lub sponta-
niczne po��czenie dwóch lub wi�kszej liczby protoplastów, 
maj�cych to samo lub ró�ne pochodzenie gatunkowe. Po fuzji 
protoplasty mog� by� zregenerowane w ca�� ro�lin�. To daje 
mo�liwo�� kreowania nowych kombinacji genetycznych. Patrz: 
cybryd.



88 G

G

 G Skrót guaniny.
 galaktomannan galactomannan Guma, w której �a	cuch struk-

turalny jest zrobiony z jednostek D-mannozy z wi�zaniami 
1�4. Stosunek galaktozy do mannozy wynosi 1 : 2.

 galas gall Guzowata naro�l w ro�linach. Patrz: guzowato�� ko-
rzenia.

 gameta gamete Dojrza�a komórka rozrodcza, która jest zdolna do 
po��czenia si� z komórk� podobnego pochodzenia, lecz prze-
ciwnej p�ci i utworzenia zygoty, z której mo�e rozwin�� si� 
nowy organizm. Gamety normalnie maj� haploidaln� liczb� 
chromosomów. U zwierz�t gamet� jest plemnik lub jajo; 
w ro�linach jest to py�ek, j�dro plemnikowe py�ku lub ko-
mórka jajowa.

 gametofit gametophyte Faza cyklu �yciowego ro�liny, w której 
powstaj� organy produkuj�ce gamety. W ro�linach kwiato-
wych ziarna py�ku s� m�skim gametofitem, a woreczek 
zal��kowy jest �e	skim gametofitem.

 gametogeneza gametogenesis Proces formowania gamet. 
 gastrula gastrula Wczesny zarodek zwierz�cy, sk�adaj�cy si� 

z dwóch warstw komórek; stadium embriologiczne po bla-
stuli.

 gatunek species Klasa osobników zdolnych do krzy�owania mi�-
dzy sob�, ale odizolowanych reprodukcyjnie od innych grup/
populacji, maj�cych wiele cech wspólnych. W pewnym sensie 
jest to nieco przypadkowa i czasami niejasna klasyfikacja, ale 
ci�gle dosy� u�yteczna w wielu sytuacjach. 

 gatunek zagro�ony endangered species Gatunek ro�liny lub 
zwierz�cia bezpo�rednio zagro�ony wygini�ciem, gdy� liczeb-
no�� jego populacji osi�gn��a warto�� krytyczn� lub jego �ro-
dowisko zosta�o drastycznie zredukowane. 

 g�bczaste zwyrodnienie mózgu bovine spongiform enecelo-
phalopathy (skrót: BSE) Choroba byd�a (popularnie zwana 
chorob� szalonych krów) wywo�ywana przez priony (infekcyj-
ne bia�ka).

 GDP Skrót guanozyny trifosforanu.
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 GelriteTM Nazwa marki rafinowanego polisacharydu otrzymanego 
z Pseudomonas u�ywanego jako sk�adnik �eluj�cy i substytut 
agaru.

 GEM Skrót genetically engineered micro-organism – genetycznie 
zmodyfikowany mikroorganizm. Patrz: organizm genetycz-
nie zmodyfikowany.

 gen gene Jednostka dziedziczenia przekazywana z pokolenia 
na pokolenie w trakcie reprodukcji p�ciowej lub bezp�ciowej. 
Bardziej ogólnie termin u�ywany do przekazywania i dziedzi-
czenia poszczególnych wyró�nianych cech. Najprostszy gen 
sk�ada si� z fragmentu kwasu nukleinowego, który koduje 
dane bia�ko lub RNA. 

 gen antysensowy antisense gene Gen, który warunkuje syntez� 
mRNA komplementarnego do transkryptu normalnego genu 
(zwykle skonstruowany przez odwrócenie rejonu koduj�cego 
w relacji do promotora).

 gen avr avr gene Skrót avirulence gene – gen awirulencji.
 gen awirulencji avirulence gene (skrót: gen avr) Wiele ro�lin 

posiada geny R, warunkuj�ce prosto dziedziczon� odporno�� 
na okre�lon� ras� patogena. Ro�liny s� w stanie rozpozna� 
obecno�� patogena w wyniku interakcji mi�dzy genem R a od-
powiadaj�cym mu genem awirulencji patogena. Skuteczne roz-
poznanie w��cza kaskad� kolejnych genów, cz�sto prowadz�c 
do reakcji nadwra�liwo�ci.

 gen bar bar gene Patrz: gen pat.
 gen chimeryczny chimeric gene Zmodyfikowany gen, w którym 

sekwencja koduj�ca jest po��czona z promotorem lub innymi 
sekwencjami pochodz�cymi z innego genu. Wi�kszo�� genów 
wykorzystywanych do transformacji to geny chimeryczne. Sy-
nonim: gen fuzyjny.

 gen fuzyjny fusion gene Patrz: gen chimeryczny.
 gen gus gus gene Gen wyst�puj�cy u E. coli, koduj�cy produkcj� 

beta-glukuronidazy (skrót: GUS). Gen ten nie jest aktywny 
u ro�lin i dlatego jest cz�sto stosowany jako gen reporterowy 
w celu detekcji wyników transformacji. 

 gen indukowany inducible gene Gen, którego ekspresja ma miej-
sce tylko w obecno�ci specyficznych metabolitów, induktora.
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 gen kandyduj�cy candidate gene Gen typowany na podstawie 
podobie	stwa jego sekwencji do genów, których funkcja fizjo-
logiczna w organizmie jest znana i sugeruje, �e mo�e on bra� 
udzia� w kontroli genetycznej kszta�townia si� cechy. 

 gen konstytutywny constitutive gene Gen, który ma ci�g�� eks-
presj� we wszystkich komórkach organizmu. 

 gen kotwicz�cy anchor gene Gen, którego lokalizacja chromoso-
mowa jest znana zarówno na mapie fizycznej, jak i na mapie 
genetycznej, co umo�liwia ich wzajemne dopasowanie.

 gen letalny lethal gene Patrz: allel letalny.
 gen markerowy marker gene Gen o znanej funkcji lub znanej 

lokalizacji, stosowany w selekcji wspomaganej markerami 
lub badaniach genetycznych. Patrz: neor.

 gen markerowy oporno�ci na antybiotyki antibiotic resistan-
ce marker gene (skrót: ARMG) Geny (zwykle pochodz�ce od 
bakterii) wykorzystywane jako markery selekcyjne w procesie 
transgenezy. Geny te by�y powszechnie u�ywane do uzyski-
wania i uwalniania organizmów transgenicznych pierwszej 
generacji (zw�aszcza ro�lin uprawnych), ale obecnie nie s� za-
lecane z uwagi na mo�liwe ryzyko zwi�zane z niezamierzonym 
transferem oporno�ci na antybiotyk do innych organizmów. 
Patrz: kanr. 

 gen modyfikuj�cy modifying gene Gen, który wp�ywa na eks-
presj� innych genów.

 gen mutuj�cy mutable gene Gen o bardzo wysokiej cz�sto�ci mu-
tacji.

 gen nieci�g�y split gene U eukariota, koduj�cy DNA wielu genów 
stukturalnych, jest zbudowany z egzonów i intronów. Ten 
powszechnie uznany wzór przerw w sekwencji koduj�cej 
okre�la si� jako „nieci�g�o�� genu”.

 gen odporno�ci immunogen Patrz: antygen.
 gen orfan orphan gene Gen lub sekwencja DNA, którego funk-

cja nie jest znana.
 gen p53 p53 gene Ludzki gen supresorowy nowotworów, koduj�cy 

czynnik transkrypcyjny, którego zniszczenia lub mutacje s� 
odpowiedzialne za powstawanie do 60% ludzkich nowotworów. 
Je�li pomimo obecno�ci bia�ka genu p53 komórka zaczyna si� 
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dzieli� w sposób niekontrolowany i niszczy� swoje DNA, to p53 
chroni przed powstaniem nowotworu przez rozpocz�cie procesu 
apoptozy.

 gen par par gene Jedna z klas genów wymaganych do wiernej 
segregacji plazmidów w czasie podzia�u komórki. Pierwot-
nie loci genów par zosta�y zidentyfikowane w plazmidach, ale 
znaleziono je równie� w chromosomie bakteryjnym.

 gen pat pat gene Gen otrzymany ze Streptomyces sp., koduj�cy 
odporno�� na glufosynat amonu zawarty w herbicydach, ha-
muj�cych syntez� glutaminy u ro�lin. Gen stosowany jest po-
wszechnie do otrzymania ro�lin transgenicznych odpornych 
na herbicydy gatunków uprawnych. Synonim: gen bar.

 gen polarno�ci segmentów segment-polarity gene Jeden
z trzech typów genów nale��cych do grupy genów segmen-
tacji, którego funkcj� jest okre�lenie przedniej i tylnej cz��ci 
sk�adowej odcinków cia�a u Drosophila.

 gen regulatorowy regulatory gene Gen z podstawow� funkcj� 
kontrolowania poziomu syntezy produktu jednego lub kilku 
innych genów lub szlaku metabolicznego.

 gen reporterowy reporter gene Gen koduj�cy produkt, który 
mo�e by� �atwo oznaczony. U�ywany jako marker do potwier-
dzenia wbudowania transgenu do komórki, organu lub 
tkanki oraz jako �rodek do testowania wydajno�ci specyficz-
nych promotorów.

 gen podlegaj�cy represji repressible gene Gen, którego ak-
tywno�� mo�e by� ograniczana lub wyciszana przez obecno�� 
cz�steczek regulatorowych.

 gen rozrywaj�cy disrupter gene Wykorzystywany do wywo�ania 
sterylno�ci nasion zbieranych z genetycznie zmodyfikowanych 
ro�lin uprawnych. Patrz: genetyczna technologia ograni-
czania u�ycia.

 gen skacz�cy (w	druj�cy) jumping gene Patrz: element gene-
tyczny ulegaj�cy transpozycji.

 gen strukturalny structural gene Gen koduj�cy polipeptyd 
zwi�zany z funkcj� enzymatyczn� lub budulcow� jest nie-
zb�dny do normalnego metabolizmu i wzrostu komórki lub 
organizmu.
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 gen supresorowy (antynowotwór, gen hamuj�cy nowotwór) 
tumor-suppressor gene Gen reguluj�cy wzrost komórki. 
Je�li taki gen staje si� dysfunkcyjny i w komórce wyst�puj� 
potencjalne uszkodzenia, to wówczas rezultatem tego mo�e 
by� niekontrolowany wzrost i nowotwór. Patrz: gen p53, on-
kogen.

 gen terminator terminator gene Specyficzna, u�ywana na ró�-
nym poziomie technologia genetycznego ograniczania. 
Technika opatentowana. 

 gen zasady (regu�y) parzysto�ci (parzystej) pair-rule gene Gen
wp�ywaj�cy na tworzenie segmentacji cia�a Drosophila mela-
nogaster.

 generatywny generative Patrz: szlak p�ciowy.
 genetyczna asymilacja genetic assimilation Mo�liwy zanik 

naturalnego gatunku w wyniku wyst�pienia masowego prze-
p�ywu genów z gatunków pokrewnych.

 genetyczna choroba genetic disease Choroba powodowana
przez nieprawid�owo�� w materiale genetycznym, która mo�e 
wyst�pi� na poziomie sekwencji DNA w danym locus lub na 
poziomie kariotypu. Zazwyczaj odnosi si� do chorób dziedzicz-
nych, jakkolwiek mutacje somatyczne tak�e mog� powodowa� 
chorob� genetyczn�, ale nie dziedziczn�.

 genetyczna immunizacja genetic immunization Wprowadze-
nie do organizmu gospodarza sklonowanego genu, koduj�cego 
antygen. W wyniku ekspresji sklonowanego genu ujawnia 
si� odpowied� w postaci przeciwcia�, które chroni� organizm 
przed infekcj� przez okre�lony patogen.

 genetyczna heterogeniczno�� genetic heterogeneity Wyst�puje,
gdy genetyczna determinacja danego fenotypu ró�ni si� mi�-
dzy osobnikami.

 genetyczna komplementacja genetic complementation Wy-
st�puje w przypadku, gdy dwie cz�steczki DNA, znajduj�ce si� 
razem w jednej komórce, tworz� funkcj�, której �adna z tych 
cz�steczek DNA nie mog�aby zapewni� indywidualnie.

 genetyczna równowaga genetic equilibrium Utrzymanie zrów-
nowa�onego stanu frekwencji alleli w grupach organizmów 
prowadzonych w chowie wsobnym (inbredowanych).
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 genetyczna ró�norodno�� genetic diversity Dziedziczna zmien-
no�� wewn�trz i mi�dzy populacjami tworzona, powi�kszana 
lub utrzymywana przez si�y ewolucji lub selekcj�.

 genetyczna selekcja genetic selection Proces selekcji genów,
komórek, klonów itd. wewn�trz populacji lub mi�dzy popu-
lacjami lub gatunkami. Genetyczna selekcja zazwyczaj jest 
wynikiem zró�nicowanego stopnia prze�ywalno�ci ró�nych 
genotypów, odbiciem wielu zmiennych, w��czaj�c presj� se-
lekcyjn� i genetyczn� zmienno�� istniej�c� w populacjach. 

 genetyczna technologia ograniczania u�ycia, technologia 
terminatora genetic use restriction technology (skrót: 
GURT) Technologia zastosowania transgenezy do genetycz-
nego ograniczenia p�odno�ci lub wydajno�ci nasion odmian 
z samozaopatrzenia (saved seeds) lub drugiego pokolenia 
zwierz�t. Intencj� jest ochrona rynku producentów nasion 
siewnych lub przeciwdzia�anie niepo��danej ucieczce genów. 
Opatentowano dwa typy GURT: jeden dzia�aj�cy na poziomie 
odmiany (V-GURT), produkuj�cy sterylne potomstwo, drugi 
– cechowo specyficzny (T-GURT), w którym tylko dodana war-
to�� transgenicznej cechy jest genetycznie chroniona. Patrz: 
gen terminator, gen rozrywaj�cy. 

 genetyczna zmienno�� genetic variation Ró�nice mi�dzy osob-
nikami, mog� by� przypisane do ró�nic w genotypie. 

 genetyczne mapowanie genetic mapping Patrz: mapowanie.
 genetyczne pokrewie�stwo genetic relatedness Ilo�ciowe osza-

cowanie proporcji genów (r), rozdzielonych mi�dzy genomami 
jakichkolwiek dwóch osobników, grup lub populacji, np. r = 0,5 
dla pe�nego rodze	stwa i potomstwa pary rodziców.

 genetyczne rozró�nianie genetic distancing Zbiór danych do-
tycz�cych cech fenotypowych, cz�sto�ci alleli markerów lub 
sekwencji DNA dla dwóch lub wi�cej populacji, okre�laj�cy 
dystans genetyczny mi�dzy ka�d� par� z populacji.

 genetyczne sprz	�enie genetic linkage Patrz: sprz	�enie.
 genetyczne zanieczyszczenie genetic pollution Niekontrolo-

wane przenoszenie si� informacji genetycznej (cz�sto odnosi 
si� do transgenów) do genomów organizmów, u których takie 
geny naturalnie nie wyst�puj�.
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 genetyczne zasoby zwierz�t hodowlanych farm animal ge-
netic resources Gatunki zwierz�t, które s� wykorzystywane 
lub mog� by� wykorzystane w produkcji �ywno�ci i rolnictwie 
oraz ich populacje. W obr�bie ka�dego gatunku te populacje 
mog� by� klasyfikowane jako dzikie, powtórnie zdzicza�e, rasy 
miejscowe i pierwotne populacje, standardowe rasy hodowlane, 
selekcjonowane linie i inny chroniony materia� genetyczny. 

 genetyczny fingerprinting (genetyczny odcisk palca) genetic 
fingerprinting Patrz: DNA fingerprinting.

 genetyczny polimorfizm genetic polymorphism Patrz: poli-
morfizm.

 genetyka genetics Nauka o dziedziczeniu.
 genetyka ilo�ciowa quantitative genetics Dzia� genetyki zaj-

muj�cy si� dziedziczeniem cech ilo�ciowych, wykazuj�cych 
zmienno�� ci�g��, przeciwie	stwo cech jako�ciowych. Ponie-
wa� istnieje wiele wa�nych cech tego typu zarówno w hodowli 
ro�lin, jak i zwierz�t, wi�c wi�kszo�� programów praktycznego 
doskonalenia zawiera programy genetyki ilo�ciowej. 

 genetyka molekularna molecular genetics Badania ekspresji, 
regulacji i dziedziczenia genów na poziomie DNA i produktów 
jego transkrypcji.

 genetyka populacji population genetics Dzia� genetyki, który 
zajmuje si� cz�sto�ci� alleli i genotypów w populacjach ho-
dowlanych.

 genom genome 1. Ca�o�� materia�u genetycznego (geny oraz sek-
wencje niekoduj�ce), znajduj�cy si� w ka�dej komórce orga-
nizmu, wirusa lub organelli. 2. Pe�en zestaw chromosomów 
(genów) dziedziczony jako jednostka od jednego rodzica. 

 genom z�o�ony folded genome Stan skondensowany chromoso-
malnego DNA bakterii. DNA jest podzielone na domeny 
i ka�da domena jest niezale�nie, ujemnie superhelikalnie 
skr�cona.

 genomika genomics Strategia bada	, w której wykorzystuje si� 
molekularn� charakterystyk� i klonowanie ca�ych genomów 
w celu poznania struktury, funkcji i ewolucji genów, aby od-
powiedzie� na podstawowe pytania biologiczne. Patrz: bioin-
formatyka, genomika funkcjonalna, proteomika.
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 genomika funkcjonalna functional genomics Obszar bada	, 
których celem jest okre�lenie modeli ekspresji genów i inte-
rakcji w genomie na podstawie znajomo�ci znacznej cz��ci lub 
kompletnej sekwencji genomu danego organizmu. 

 genotyp genotype 1. Konstrukcja genetyczna organizmu. 2. Sk�ad 
alleliczny w poszczególnym locus, np. Aa lub aa. 3. Suma efek-
tów we wszystkich loci, które wp�ywaj� na ekspresj� cechy.

 genowa maszyna gene machine Patrz: znakowanie transpo-
zonami.

 genowa modyfikacja gene modification Chemiczna zmiana
w sekwencji genowego DNA.

 genowa sonda gene probe Patrz: sonda. 
 genów mapowanie gene mapping Patrz: mapowanie.
 genów rekombinacja gene recombination Patrz: rekombi-

nacja.
 genów wyciszenie gene silencing Patrz: wyciszenie.
 genu nokaut (blokada) gene knockout Patrz: nokaut.
 genu powielanie gene amplification Selektywna produkcja

licznych kopii jednego genu bez proporcjonalnego zwi�kszenia 
liczby kopii innych genów. 

 genu przy��czanie gene addition Dodanie funkcjonalnej kopii 
genu do genomu danego organizmu. 

 geny addytywne additive genes Geny, których efekt jest sum� 
oddzia�ywa	 pojedynczych alleli, nie wykazuj� one ani domi-
nacji, ani epistazy. 

 geny cytoplazmatyczne cytoplasmic genes Geny zlokalizowane 
w DNA poza j�drem, np. w plastydach.

 geny homeotyczne homeotic genes Geny dzia�aj�ce zgodnie
w celu determinacji podstawowych schematów rozwoju.

 geny komplementarne complementary genes Dwa lub wi�cej 
genów wspó�zale�nych, gdy (w przypadku komplementacji 
dominuj�cej) dominuj�cy allel ka�dego z genów mo�e mie� 
wp�yw na fenotyp organizmu, je�li allele dominuj�ce pozosta-
�ych genów s� równie� obecne; w przypadku komplementarno-
�ci recesywnej tylko osobniki podwójnie homozygotycznie 
recesywne wykazuj� cech�. 
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 geny organelarne organellar gene Geny zlokalizowane w orga-
nellach – poza j�drem komórkowym.

 geny pozaj�drowe extranuclear genes Geny wyst�puj�ce poza
j�drem (np. w mitochondriach, chloroplastach czy plastydach).

 geny R R genes Klasa genów ro�linnych, daj�cych odporno�� na 
okre�lon� ras	 (grup� ras) danego patogenu. Ich pocz�tko-
wa funkcja to sygnalizacja obecno�ci patogenu i uruchomienie 
�cie�ek obrony w ro�linie. Geny R zosta�y sklonowane u wielu 
gatunków ro�lin.

 geny rol rol genes Rodzina genów wyst�puj�cych w plazmidzie Ri
Agrobacterium rhizogenes, która jest transferowana do 
ro�liny na drodze infekcji bakteryjnej, indukuj�c formowanie 
korzenia. U�ywane w znaczeniu indukcji korzenia w stosun-
ku do ró�nych gatunków i upraw mikropropagowanych drzew 
owocowych.

 geny vir vir genes Zestaw genów na plazmidzie Ti, które przygo-
towuj� segment T-DNA do transferu do komórki ro�linnej.

 GEO Skrót genetically engineered organism – orgamizmy zmody-
fikowane genetycznie za pomoc� in�ynierii genetycznej. 
Patrz: organizmy genetycznie zmodyfikowane.

 geotropizm geotropism Zmiana kierunku wzrostu warunkowana 
przyci�ganiem ziemskim. Synonim: grawitropizm.

 germicyd germicide Zwi�zek chemiczny stosowany do zabijania 
patogenicznych i niepatogenicznych mikroorganizmów.

 g	sto�� p�awna buoyant density W�a�ciwa g�sto�� cz�steczki, 
wirusa lub cz��ci subkomórkowych po rozpuszczeniu w wod-
nym roztworze soli (np. CsCl) lub cukru (np. sacharozy). DNA 
pochodz�ce z ró�nych gatunków posiada ró�ne, charaktery-
styczne g�sto�ci p�awne, determinowane przede wszystkim 
stosunkiem par zasad G + C do A + T.

 g	sto�� populacji population density Liczba komórek lub osob-
ników na jednostk�. Jednostk� mo�e by� powierzchnia lub 
obj�to�� po�ywki.

 GFP Skrót green fluorescent protein – bia�ko zielonej fluo res-
cencji.

 GH Skrót growth hormone – hormon wzrostu. 
 gibereliny gibberellins Grupa ro�linnych regulatorów wzro-

stu, które s� aktywne podczas wyd�u�ania (elongacji), powi�k-
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szania si� kwiatów, owoców i li�ci, kie�kowania, jaryzacji 
i innych procesów fizjologicznych.

 glifosat glyphosate Aktywny sk�adnik niektórych herbicydów,
niszcz�cy ro�liny poprzez inhibicj� (hamowanie) aktywno�ci 
ro�linnego enzymu syntazy kwasu 5-enolopirogrono
3-fosfoszikimowego.

 glikoalkaloidy glycoalkaloids Grupa ró�nych alkaloidów,
w tym solaniny i lykopersyny, dzia�aj�cych toksycznie na 
cz�owieka i inne gatunki. Alkaloidy te maj� szczególne zna-
czenie w �ywno�ci pochodz�cej z ro�lin nale��cych do rodziny 
Solanaceae.

 glikoform glycoform Jedna z wielu mo�liwych struktur dla gli-
koprotein uwarunkowana przez typ i pozycj� przy��czenia 
oligosacharydów. Niektóre glikoformy mog� wykazywa� 
zró�nicowan� aktywno�� biologiczn�, poniewa� jednostki oligo-
sacharydów po�rednicz� we wzajemnym oddzia�ywaniu innych 
komponentów komórek.

 glikol polietylenowy polyethylene glycol (skrót: PEG) Poli-
mer o wzorze HOCH2(CH2OCH2)nCH2OH, o ró�nych masach 
cz�steczkowych. Tak wi�c PEG 1000 jest glikolem polietyleno-
wym o �redniej masie cz�steczkowej 1000. PEG 4000 i 6000 
s� zwykle stosowane w celu u�atwienia fuzji komórek lub 
protoplastów, a tak�e wprowadzenia DNA w transformacji 
takich organizmów jak dro�d�e. Stosowane tak�e do zwi�ksze-
nia koncentracji roztworów, wyci�gaj�c wod� przez osmoz	. 

 glikoliza glycolysis Sekwencja reakcji, które konwertuj� glukoz� 
do pirogronianu, co towarzyszy wytwarzaniu ATP.

 glikoprotein przemiana glycoprotein remodelling Zastosowa-
nie res trykcyjnych endoglikozydaz w celu enzymatycznego usu-
ni�cia odga��zie	 oligosacharydów z cz�steczek glikoprotein. 
Usuni�cie jednego lub wi�kszej liczby odga��zie	 oligosachary-
dów mo�e zmniejszy� lub usun�� antygeniczno�� glikoprotein. 
Pozwala to na ich stosowanie do celów leczniczych (poprzez 
iniekcj�), bez ryzyka nieoczekiwanej reakcji immunologicznej 
Patrz: glikoform.

 glikoproteina glycoprotein Cz�steczka bia�ka zmieniona przez 
dodanie jednej lub kilku grup oligosacharydów.
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 glikozylacja glycosylation Kowalencyjne w��czenie cukru lub 
cz�steczek zwi�zanych z cukrem do innej klasy cz�steczek, 
��cznie z bia�kami lub kwasami nukleinowymi.

 globulina antyhemofilowa antihaemophilic globulin (skrót: 
AHG) Jeden z czynników krzepni�cia krwi; rozpuszczalne 
bia�ko, powoduj�ce formowanie macierzy fibrynowej skrzepu. 
AHG wykorzystywana w leczeniu hemofilii jest zwykle produ-
kowana w kulturach genetycznie zmodyfikowanych komórek. 
Synonim: antyhemofilowy czynnik VIII.

 globuliny globulins Grupa bia�ek powszechnie wyst�puj�ca we 
krwi, jajach, mleku i nasionach. Bia�ka te charakteryzuj� si� 
s�ab� rozpuszczalno�ci� w wodzie, ale �atw� rozpuszczalno�ci� 
w roztworach soli o niskich st��eniach. Gamma-globuliny s� 
dodatkowo charakteryzowane przez ich elektroforetyczny ob-
raz i obejmuj� tak�e immunoglobuliny.

 GLP Skrót good laboratory practice – dobra praktyka laborato-
ryjna.

 glukokortykoid glucocorticoid Hormon sterydowy reguluj�cy 
ekspresj	 genów u zwierz�t wy�szych.

 glukozynolany glucosinolates Klasa zwi�zków wytwarzanych 
w nasionach i tkankach zielonych ró�nych ro�lin, szczególnie 
kapustowatych. Ich naturalna rola to wp�yw na interakcj� ro-
�lina – owad. Zwi�zki te s� wa�ne w hodowli ro�lin ze wzgl�-
du na ich negatywny wp�yw na smak, a ich pozytywna rola 
w �a	cuchu pokarmowym to przeciwdzia�anie nowotworom.

 glukuronidaza glucuronidase Patrz: beta-glukuronidaza.
 gluten gluten Mieszanina dwóch klas bia�ek zapasowych nasion, 

gliadyn i glutenin, znajduj�cych si� w endospermie ziarna ro-
�lin zbo�owych (szczególnie pszenicy). Wysoki poziom glutenu 
dodaje ciastu elastyczno�ci. Sk�ad glutenu w nasionach pszeni-
cy decyduje o przydatno�ci m�ki do wypieku herbatników lub 
chleba. U niektórych ludzi wra�liwo�� nab�onka jelit na gluten 
powoduje chorob� zwan� celiaki�, w wyniku czego konieczna 
jest dieta wolna od glutenu.

 g�ówny antygen zgodno�ci tkankowej major histocompati-
bility antygen Bia�ka lub glikoproteiny znajduj�ce si� 
na powierzchni komórek, pozwalaj�ce na rozpoznanie obcego 
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systemu immunologicznego lub „nie w�asnego” od „w�asnego”. 
Lepszym okre�leniem jest histoglobulina. S� to antygeny, 
które musz� by� dopasowane mi�dzy dawc� i biorc� podczas 
transplantacji organów i tkanek, aby zapobiec odrzuceniu.

 g�ówny kompleks zgodno�ci tkankowej major histocompa-
tibility complex (skrót: MHC) Du�a grupa (cluster) genów 
koduj�cych, g�ówne antygeny zgodno�ci tkankowej 
u ssaków.

 GM �ywno�� GM food Skrót genetycznie zmodyfikowanej �yw-
no�ci. Jest to �ywno�� zawieraj�ca surowiec, pochodz�cy 
z organizmów genetycznie zmodyfikowanych w ilo�ci 
przekraczaj�cej ustawowo okre�lon�, dopuszczaln� norm� dla 
�ywno�ci niezmodyfikowanej genetycznie.

 GMO Skrót genetically modified organism – genetycznie zmody-
fikowany organizm.

 GMO przepisy zamkni	tego u�ycia containment Wska�niki 
i protoko�y stosowane do ograniczenia kontaktu ze �rodowi-
skiem zewn�trznym organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych lub patogenów. Synonim: u�ycie zamkni	te. 

 GMP 1. Skrót guanosine 5’-monophosphate – guanozyny 5’-mono-
fosforan. Synonim: kwas guanylowy. 2. Skrót good manufac-
turing practice – dobra praktyka wytwórcza.

 gobar gobar Patrz: biogaz.
 gonada gonad Jeden z (zazwyczaj pary) organów zwierz�cych wy-

twarzaj�cych komórki rozrodcze (gamety). Najwa�niejszymi 
gonadami s� m�skie j�dra, które wytwarzaj� spermatocyty, 
oraz �e	skie jajniki, które wytwarzaj� komórki jajowe. Gonady 
tak�e produkuj� hormony, które determinuj� drugorz�dowe 
cechy p�ciowe.

 gor�ce miejsce hot spot Patrz: gor�cy punkt rekombinacji.
 gor�cy punkt rekombinacji recombinational hot spot Rejon 

chromosomu, w którym rekombinacja zachodzi z wi�ksz� cz�-
sto�ci� ni� spodziewana.

 gospodarowanie molekularne molecular pharming Patrz:
biofarming.

 gospodarz host Organizm zawieraj�cy inny organizm lub wektor 
do klonowania.
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 gradient od�ywczy nutrient gradient Ró�nice w zawarto�ci 
sk�adników od�ywczych i gazów w tkankach, które powstaj�, 
kiedy tylko cz��� tkanki ma kontakt z po�ywk�. Gradienty 
cz��ciej tworz� si� w kulturach kalusów ni� w p�ynnych po-
�ywkach.

 granum granum (lm: grana) Struktura wewn�trz chloropla-
stów, ukazuj�ca si� w mikroskopie �wietlnym jako zielone 
granulki oraz w mikroskopie elektronowym jako seria równo-
leg�ych blaszek. Zawieraj� one barwniki – chlorofil i karoten 
bezpo�rednio zwi�zane z fotosyntez�.

 GRAS Skrót generally regarded as safe – ogólnie uznany jako 
bezpieczny.

 grawitropizm gravitropism Patrz: geotropizm.
 Gro-lux™ Szerokie spectrum lamp fluorescencyjnych odpowied-

nich do wykorzystania jako sztuczne o�wietlenie po��dane dla 
wzrostu ro�lin.

 gronkowiec coccus Bakteria sferyczna.
 grono raceme Kwiatostan, w którym g�ówna o� jest wyd�u�ona, 

ale kwiaty rozwijaj� si� na szypu�kach, które s� niemal jed-
nakowej d�ugo�ci.

 gruczo� gland Wyspecjalizowana grupa komórek lub pojedyncza 
komórka u zwierz�t lub ro�lin, która wydziela specyficzne 
substancje. U zwierz�t s� dwa typy gruczo�ów: endokrynne 
– gruczo�y wydzielaj�ce bezpo�rednio do naczy	 krwiono-
�nych, i egzokrynne – gruczo�y wydzielaj�ce przez kanaliki 
(przewody) lub sie� kanalików do jam cia�a lub na powierzch-
ni� cia�a.

 gruczo� sutka mammary gland Organ produkuj�cy mleko
u �e	skich osobników ssaków.

 gruczo� wydzielania wewn	trznego endocrine gland Ka�dy 
gruczo� w zwierz�ciu, który produkuje hormony i wydziela je 
bezpo�rednio do krwiobiegu, aby dzia�a�y w ró�nych miejscach 
cia�a, znanych jako organy lub komórki docelowe. 

 gruczo� wydzielania zewn	trznego exocrine gland Gruczo� 
zwierz�cy, który wydziela przez przewód. 

 grupa niezgodno�ci incompatibility group Plazmidy musz� 
nale�e� do ró�nych grup niezgodno�ci, aby mog�y koegzysto-



101gyraza

wa� wewn�trz tej samej komórki. Plazmidowe wektory do 
klonowania powinny zawsze nale�e� do grup niezgodnych, 
ró�nych od endogennego plazmidu w komórce bakterii-go-
spodarza.

 grzyby fungi Wieloj�drowe jednokomórkowe lub wielokomórkowe 
organizmy cudzo�ywne, w��czaj�c dro�d�e, ple�nie i grzy-
by jadalne. �yj� jako paso�yty, symbionty lub saprofity. Nie 
maj� tkanek przewodz�cych (niepodobne do ro�lin), ich �ciany 
komórkowe s� zbudowane z chityny lub innych niecelulozo-
wych zwi�zków. 

 GTP Skrót guanosine 5’-triphosphate – 5’-trifosforan guanozyny. 
Jest to wa�ny nukleotyd jako ligand bia�ek G oraz jako bez-
po�redni prekursor syntezy RNA. Patrz: kwas guanylowy. 

 guanina guanine (skrót: G) Jedna z zasad wyst�puj�cych w DNA
i RNA. Patrz: guanozyna.

 guanozyna guanosine Rybonukleotyd b�d�cy wynikiem kombi-
nacji zasady guaniny (G) i cukru D-rybozy. Odpowiedni de-
oksyrybonukleotyd jest nazywany deoksyguanozyn�. Patrz: 
GTP, dGTP, kwas guanylowy.

 guanozyny trifosforan (5’-trifosforan guanozyny) guanosine 
triphosphate (guanosine 5’-triphosphate) (skrót: GTP)
Patrz: kwas guanylowy.

 GURT Skrót genetic use restriction technology – genetyczna tech-
nologia ograniczania u�ycia. 

 GUS Skrót beta-glucuronidase – beta-glukuroni daza.
 guzowato�� korzenia (rak korzeniowy) crown gall Rakowy 

rozrost podstawy ro�lin charakterystyczny dla infekcji Agro-
bacterium tumefaciens. Guz jest indukowany przez trans-
formacj� komórki ro�linnej cz��ci� plazmidu Ti.

 gynandromorf gynandromorph Osobnik, którego jedna cz��� 
jest �e	ska, a druga m�ska; p�e� mozaikowa.

 gynogeneza gynogenesis �e	ska partenogeneza: po (pseudo)
zap�odnieniu jaja j�dro m�skie jest eliminowane i powsta�y 
osobnik haploidalny (gynogenetyczny) posiada tylko genom 
mateczny.

 gyraza gyrase Patrz: helikaza DNA.
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H

 h Przedrostek u�ywany dla okre�lenia form hormonów wyst�puj�-
cych u cz�owieka, np. hGH ludzki hormon wzrostu.

 habituacja (przywykanie) habituation Zjawisko polegaj�ce
na tym, �e komórki, które najpierw ros�y w kilku subkulturach
(in vitro), mog� rosn�� bez dodawania do po�ywki kultury 
tkankowej sk�adników uprzednio koniecznych. W efekcie ta-
kie komórki s� autonomiczne.

 HAC Skrót human artificial chromosome – sztuczny chromosom 
ludzki.

 halofit halophyte Gatunek ro�lin przystosowany do gleb o du�ej 
koncentracji soli, która jest toksyczna dla wi�kszo�ci gatunków 
ro�lin. Patrz: tolerancja na zasolenie.

 haploid haploid Komórka lub organizm zawieraj�cy jeden z ka�-
dej pary homologicznych chromosomów, znajduj�cych si� 
w normalnej diploidalnej komórce.

 haplotyp haplotype Specyficzny uk�ad alleliczny w wielu loci 
wewn�trz okre�lonego bloku sprz	�e�.

 haplozygotyczny haplozygous Patrz: hemizygotyczny.
 hapten hapten Ma�a cz�steczka, która sama nie jest antygenem, 

ale je�eli jest przy��czona do no�nika bia�ka jako cz��� wi�kszej 
struktury, to mo�e s�u�y� jako determinanta antygenowa.

 haptoglobina haptoglobin Bia�ko osocza, które wspó�dzia�a
z hemoglobin� podczas przemian cz�steczki �elaza hemoglo-
biny. Synonim: alfa-globulina.

 hartowanie hardening off Adaptacja rozwoju ro�lin do warun-
ków zewn�trznych w szklarni lub kontrolowanym �rodowi-
sku poprzez redukcj� dost�pno�ci wody, obni�enie tempera-
tury, wzrost intensywno�ci �wiat�a lub redukcj� zaopatrzenia 
w sk�adniki od�ywcze.

 helikaza DNA DNA helicase Enzym katalizuj�cy rozwijanie si� 
komplementarnych nici podwójnej helisy DNA. Synonim: gy-
raza.

 helisa helix Struktura spiralna. Normalnym stanem dwunicio-
wego DNA jest forma podwójnej helisy.

 helmint helminth Klasa paso�ytniczych robaków, szczególnie
tych, które s� wewn�trznymi paso�ytami ludzi i zwierz�t.
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 hemicelulaza hemicellulase Enzym katalizujacy degradacj� he-
micelulozy.

 hemiceluloza hemicellulose Jakikolwiek w�glowodan celulozy, ale 
z wy��czeniem samej celulozy. Hemicelulozy wspólnie z pek-
tynami i ligninami tworz� matryc� �ciany komórkowej.

 hemizygotyczny hemizygous Stan, w którym wyst�puj� tylko 
pojedyncze geny zamiast par alleli. Stan ten dotyczy wszyst-
kich genów u haploidów i wszystkich genów wyst�puj�cych 
w ró�nych segmentach chromosomów p�ci oraz ró�nych aneu-
ploidów i heterozygotycznych mutantów, które utraci�y 
poszczególne odcinki chromosomów (delecje). Synonim: haplo-
zygotyczny.

 hemofilia (krwawi�czka) haemophilia, hemophilia Dziedzicz-
ne, sprz��one z p�ci� zaburzenie krwawienia, objawiaj�ce si� 
d�ugim czasem krzepni�cia krwi i wyst�powaniem nienor-
malnego krwawienia. Choroba ta dotyka g�ównie osobników 
m�skich.

 hemoglobina haemogobin (hemoglobin) Bia�ko zawieraj�ce
�elazo, umiejscowione w erytrocytach kr�gowców, wa�ne ze 
wzgl�du na transport tlenu do komórek cia�a.

 hemolimfa haemolymph, hemolymph Mieszanina krwi i innych 
p�ynów w jamach cia�a bezkr�gowca.

 herbicyd herbicide Substancja toksyczna dla ro�lin; aktywna 
substancja agrochemiczna, której zadaniem jest zabicie niepo-
��danych ro�lin, szczególnie chwastów.

 hermafrodyta hermaphrodite 1. Zwierz�, które posiada zarów -
no �e	skie, jak i m�skie organy s�u��ce do reprodukcji lub 
mieszanin� atrybutów m�skich i �e	skich. 2. Ro�lina, której 
kwiaty maj� zarówno pr	ciki, jak i s�upki. Synonim: inter-
seksualny.

 heteroallel heteroallele Gen zmutowany w dwóch miejscach lub 
w wi�kszej liczbie miejsc mutacyjnych.

 heterochromatyna heterochromatin Regiony chromosomów, 
które w czasie interfazy pozostaj� skondensowane i dlatego 
w preparatach cytologicznych barwi� si� intensywniej. Regio-
ny te wykazuj� du�� zawarto�� repetytywnego DNA i ma�� 
zawarto�� genów, w wyniku czego w wi�kszo�ci s� genetycznie 
nieaktywne. Przeciwie	stwo: euchromatyna.
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 heterodupleks heteroduplex Cz�steczka podwójnej nici DNA 
lub hybryda DNA-RNA, gdzie ka�da ni� jest ró�nego po-
chodzenia. Gdy dwa DNA ró�ni� si� istotnie pod wzgl�dem 
sekwencji nukleotydów, wówczas region pojedynczej nici jest 
widoczny w mikroskopie elektronowym. W ten sposób mo�e 
by� skonstruowana mapa homologicznych i niehomolo-
gicznych regionów dwóch cz�steczek (mapowanie heterodu-
pleksu). Synonim: hybrydowe DNA. Patrz: analiza hete-
rodupleksu.

 heterogametyczny heterogametic Produkuj�cy ró�ne gamety 
odno�nie do chromosomów p�ci. U ssaków heterogametyczny 
XY determinuje p�e� m�sk�, a homogametyczny XX p�e� 
�e	sk�.

 heterogeniczno�� (ró�norodno��) heterogeneity Patrz: gene-
tyczna ró�norodno��.

 heterogeniczny (niejednorodny) j�drowy RNA hetero  ge-
neous nuc lear RNA (skrót: hnRNA) Pula du�ych cz�ste-
czek RNA, które znajduj� si� w j�drze komórek euka-
riotycznych i s� prekursorami mRNA oraz innych (ma�ych 
j�drowych) cz�steczek RNA.

 heterokarion heterokaryon Komórka (somatyczna) zawieraj�ca 
dwa j�dra lub wi�cej, ró�nego pochodzenia, powsta�a w wyniku 
fuzji komórek. Patrz: synkarion.

 heterologiczna sonda heterologous probe Sonda DNA pocho-
dz�ca z jednego gatunku i u�ywana do selekcji podobnej se-
kwencji DNA innego gatunku.

 heterologiczny heterologous Pochodz�cy z ró�nych �róde�.
 heteropiknoza heteropyknosis Cecha pewnych chromosomów 

lub ich segmentów, powoduj�ca, �e pozostaj� bardziej g�ste 
w trakcie cyklu komórkowego i barwi� si� intensywniej ni� 
inne chromosomy lub ich cz��ci.

 heteroplazmia heteroplasmy Sytuacja, gdy dwie genetycznie 
ró�ne organelle wyst�puj� w jednej komórce. Podobnie jak 
w przypadku heterozygoty odno�nie do genów j�drowych. 
Przeciwie	stwo: homoplazmia.

 heteroploid heteroploid Komórki posiadaj�ce j�dro, które zawie-
ra inn� liczb� chromosomów ni� diploid.
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 heterotrof heterotroph Organizm, który nie jest w stanie sam 
si� wy�ywi�, wykorzystuj�c dwutlenek w�gla lub w�glany jako 
jedyne �ród�o w�gla oraz uzyskuj�c energi� z energii �wietlnej 
(s�onecznej) lub przez utlenienie zwi�zków nieorganicznych 
b�d� ze sk�adników takich, jak: �elazo, siarka, wodór, amoniak 
czy azotany. Przeciwie	stwo: autotrof.

 heterotroficzny heterotrophic Patrz: heterotrof.
 heterozja heterosis Patrz: wigor miesza�ców.
 heterozygota heterozygote Osobnik nieposiadaj�cy identycznych 

alleli dla poszczególnego genu lub genów. Stan ten jest okre-
�lany jako heterozygotyczny. Przeciwie	stwo: homozygota.

 heterozygota cis cis heterozygote Podwójna heterozygota, zawie-
raj�ca dwie mutacje u�o�one w konfiguracji cis (np. a + b / a b).

 heterozygota pojedyncza monohybrid Heterozygotyczny w sto-
sunku do jednego genu (pod wzgl�dem jednej pary alleli danego 
locus).

 heterozygotyczny heterozygous Patrz: heterozygota.
 Hfr Skrót high-frequency recombination strain of Escherichia coli 

– szczep Escherichia coli o du�ej cz�stotliwo�ci rekombi-
nacji. W tych szczepach czynnik F (plazmid) jest integrowa-
ny do chromosomu bakteryjnego.

 hGH Skrót human growth hormone – ludzki hormon wzrostu.
 higromycyna hygromycin Antybiotyk u�ywany jako czyn-

nik selektywny w kulturach komórkowych bakterii i ro�lin 
transgenicznych.

 hipermutacja somatyczna somatic hypermutation Du�a cz�-
sto�� mutacji zachodz�cych w cz��ci genu koduj�cego ró�ne 
rejony immunoglobulin podczas ró�nicowania limfocy-
tów B w przeciwcia�a produkowane przez komórki plazmy.

 hiperploid hyperploid Sytuacja, w której poszczególny chromo-
som lub segment chromosomu wyst�puj� w wi�kszej liczbie 
ni� normalna. Przeciwie	stwo: hipoploid.

 hipertoniczny (roztwór) hypertonic Roztwór o potencjale 
osmotycznym wy�szym ni� w �ywych komórkach. Potrak-
towanie takim roztworem prowadzi do plazmolizy komórek. 
Przeciwie	stwo: hipotoniczny.
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 hiperzmienny region hypervariable region Obie cz��ci, ci��ki 
i lekki �a	cuch cz�steczki przeciwcia�a, które umo�liwiaj� 
przy��czenie go do specyficznego miejsca antygenu.

 hiperzmienny segment hypervariable segment Region bia�ka 
zmieniaj�cy si� istotnie mi�dzy rodami lub osobnikami.

 hipomorf hypomorph Mutacja, która redukuje ekspresj� genu, 
ale nie znosi jej ca�kowicie.

 hipoplastyczny hypoplastic Defektywny i redukuj�cy wzrost lub 
rozwój (np. kar�owo�� i skarlenie u ro�lin), wynikaj�cy z nie-
typowych warunków, np. stresu wywo�ywanego przez choroby 
lub niedobór sk�adników od�ywczych.

 hipoploid hypoploid Sytuacja, w której poszczególny chromo-
som lub segment chromosomu wyst�puje w mniejszej liczbie 
ni� normalnie. Przeciwie	stwo: hiperploid.

 hipotoniczny (roztwór) hypotonic Roztwór o potencjale osmo-
tycznym ni�szym ni� w �ywych komórkach. Komórki umiesz-
czone w roztworze hipotonicznym absorbuj� wod�, p�czniej� 
i s� nabrzmia�e. Przeciwie	stwo: hipertoniczny.

 hipoteza sekwencji sequence hypothesis Poj�cie opieraj�ce si� 
na stwierdzeniu, �e informacja genetyczna istnieje jako 
kod liniowy DNA oraz �e DNA i sekwencja produktu genu s� 
wspó�liniowe.

 histoglobulina histoglobulin Bia�ka obecne na powierzchni 
komórek j�drowych, odpowiedzialne za ró�nice mi�dzy nie-
identycznymi genetycznie osobnikami, powoduj�ce odrzucenie 
przeszczepionych tkanek mi�dzy tymi osobnikami. Produkt 
g�ównego kompleksu genów zgodno�ci tkankowej.

 histologia histology Nauka zajmuj�ca si� mikroskopow� struktu-
r� tkanek zwierz�cych i ro�linnych.

 histony histone Bia�ka rozpuszczalne w wodzie, bogate w podsta-
wowe aminokwasy, blisko zwi�zane z DNA w ro�linie i chro-
matyn� zwierz�c�. Histony s� zaanga�owane w spiralizacj� 
DNA w chromosomach i regulacj� aktywno�ci genów.

 HLA Skrót human-leukocyte-antigen system – system antygenów 
ludzkich leukocytów. Patrz: g�ówny antygen zgodno�ci 
tkankowej.

 hnRNA Skrót heterogeneous nuclear RNA – heterogeniczny (nie-
jednorodny) RNA j�drowy.
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 hodowla breeding Proces doskonalenia ro�lin i zwierz�t, polega-
j�cy na ocenie, �wiadomej selekcji i kontrolowanym kojarzeniu 
osobników, zwykle przez wiele pokole	.

 hodowla korzeniowa root culture Hodowla wyizolowanych, 
wierzcho�kowych lub bocznych odcinków korzeni do produkcji 
in vitro systemu korzeniowego z niezdeterminowanym charak-
terem wzrostu. Wykorzystywana do badania mikoryzy oraz 
zwi�zków symbiotycznych i paso�ytniczych ro�lin.

 hodowla krzy�ówkowa cross-breeding Krzy�owania mi�dzy 
osobnikami ró�nych populacji (linii, rodów, ras czy gatunków). 
Patrz: krzy�owanie. 

 hodowla niewsobna (kojarzenie niespokrewnione) outbree d-
ing System kojarzenia, charakteryzuj�cy si� krzy�owaniem 
genetycznie niespokrewnionych lub niepodobnych osobników. 
Dzi�ki temu zwi�ksza si� zmienno�� genetyczna, wzrasta 
wigor i �ywotno�� osobników. Metoda jest cz�sto u�ywana 
do obliczania szkodliwego wp�ywu ci�g�ego chowu wsobnego. 
Synonim: egzogamia.

 holoenzym holoenzyme Patrz: apoenzym.
 holometaboliczny holometabolous Owad, który podlega prze-

obra�eniu zupe�nemu do formy doskona�ej (doros�ej) z morfolo-
gicznie odmiennego stadium larwalnego.

 homeoblok homeobox Wysoce konserwatywna sekwencja DNA, 
d�ugo�ci 180 pz, kontroluj�ca ekspresj� genów specyficznych 
dla cz��ci cia�a, organów lub tkanek, szczególnie zaanga�owa-
na w ró�nicowanie u zwierz�t (np. rozwój czu�ek lub odnó�y 
u Drosophila melanogaster), ale tak�e u ró�nych innych 
eukariotów. Koduje odcinek �a	cucha polipeptydowego wi�-
��cy si� z DNA, homeodomen	, która dzia�a jak czynnik 
transkrypcyjny.

 homeodomena homeodomain Patrz: homeoblok.
 homeologiczny homeologous Dotyczy chromosomów, pocho-

dz�cych od wspólnego przodka, ale które wydzieli�y si� tak, 
�e nie s� ju� w pe�ni homologiczne. Chromosomy home-
ologiczne maj� podobny zestaw genów, ale strukturalnie s� 
nieco zmienione, tak �e ich koniugacja w czasie mejozy jest 
opó�niona, a w niektórych przypadkach nie dochodzi do niej.
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 homoallel homoallele Jeden z licznych identycznych alleli, które 
ró�ni� si� w tej samej pozycji ich sekwencji. Homoallele dzie-
dzicz� si� jako stricte alternatywne; natomiast heteroallele 
w zasadzie przez rekombinacj	 mog� tworzy� genotypy, 
które zawieraj� „podwójne” warianty.

 homodimer homodimer Bia�ko zawieraj�ce dwa identyczne �a	-
cuchy polipeptydów lub dimer identycznych reszt (pozosta-
j�cych po trawieniu bia�ka enzymami).

 homodupleks DNA homoduplex DNA Cz�steczka DNA o po-
dwójnej, w pe�ni komplementarnej nici.

 homogametyczny homogametic Produkuj�cy podobne gamety 
w odniesieniu do chromosomów p�ci. U ssaków p�e� �e	ska 
jest homogametyczna (XX), a p�e� m�ska heterogametyczna 
(XY).

 homogenotyzacja homogenotization Technika zast	powania 
alleli, w której komórka bakteryjna jest transformowana za 
pomoc� plazmidu zawieraj�cego zmienion� kopi� danej se-
kwencji i podwójna rekombinacja powoduje substytucj� allelu 
dzikiego typu przez zmienion� sekwencj�. Zazwyczaj gen 
odporno�ci na antybiotyki jest w��czany do zmienionej ko-
pii w plazmidzie, a wi�c mog� by� selekcjonowane podwójne 
rekombinanty.

 homokarion homokaryon Komórka zawieraj�ca dwa lub wi�cej 
identycznych j�der, jako wynik fuzji. Przeciwie	stwo: hetero-
karion.

 homologia homology 1. Stopie	 to�samosci mi�dzy osobnikami 
lub cechami. 2. Stopie	 to�samo�ci sekwencji (nukleotydu lub 
aminokwasu) mi�dzy ró�nymi cz�steczkami DNA lub poli-
peptydów.

 homologiczna rekombinacja homologous recombination
Wymiana w procesie mejozy fragmentów DNA mi�dzy dwo-
ma niesiostrzanymi chromatydami tego samego chromo-
somu.

 homologiczny homologous 1. Ogólnie – pochodz�cy z tego sa-
mego �ród�a lub maj�cy w wyniku ewolucji te same funkcje 
b�d� struktur�. 2. Chromosomy – identyczne odno�nie do sk�a-
du genów i ich u�o�enia. Homologiczne chromosomy podczas 
mejozy ��cz� si� w pary i rekombinuj� ze sob�. 3. DNA/bia�ka 
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– identyczne lub prawie identyczne sekwencje nukleotydów  
(sekwencji aminokwasów).

 homomultimer homomultimer Bia�ko sk�adaj�ce si� z identycz-
nych podjednostek.

 homoplazmia homoplasmy Sytuacja, w której wszystkie kopie 
organelli w komórce s� genetycznie identyczne. Przeciwie	-
stwo: heteroplazmia.

 homopolimer homopolymer Polimer (kwas nukleinowy, polipep-
tyd itd.) zawieraj�cy tylko jeden rodzaj reszt (np. polinukle-
otyd GGGGGGGGG…).

 homopolimeryczne ��czenie homopolymeric tailing Patrz:
tailing.

 homozygota homozygote Osobnik posiadaj�cy dwie kopie tego sa-
mego allelu dla danego genu w jego dwóch homologicznych 
chromosomach. Stan ten nazywany jest „homozygotyczny”. 
Przeciwie	stwo: heterozygota.

 homozygotyczny homozygous Patrz: homozygota.
 hormon hormone Specyficzny zwi�zek chemiczny, produkowany 

w jed nej cz��ci cia�a zwierz�cia i transportowany do innej, 
gdzie przy niskim st��eniu pobudza, hamuje lub ilo�ciowo mo-
dyfikuje procesy biologiczne.

 hormon follikutropowy follicle stimulating hormone (skrót: 
FSH) Hormon, który u ssaków jest wytwarzany przez przedni 
p�at przysadki mózgowej, stymuluj�cy dojrzewanie wyspecjali-
zowanych struktur w jajniku (p�cherzyki Graafa). U ssaków 
p�ci m�skiej warunkuje formowanie spermy w j�drze. FSH 
jest g�ównym sk�adnikiem leków na p�odno��. 

 hormon luteinizuj�cy luteinizing hormone Hormon wywo�uj�-
cy rozwój cia�ka �ó�tego w jajniku i stymuluj�cy aktywno�� 
�ródmi��szowych komórek j�der.

 hormon ro�linny plant hormone Patrz: ro�linna substancja 
wzrostowa, ro�linny regulator wzrostu.

 hormon wzrostu growth hormone (skrót: GH) Grupa hormonów 
wydzielana u ssaków przez gruczo� przysadkowy. Stymuluj� 
one syntez	 bia�ka oraz wzrost d�ugich ko�ci nóg i ramion. 
Hormony te tak�e wspó�dzia�aj� przy rozk�adzie t�uszczu i jego 
wykorzystaniu jako �ród�a energii zamiast glukozy. Synonim: 
somatotropina.
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 hormony p�ciowe sex hormones Hormony steroidowe steruj�ce 
rozwojem p�ciowym u zwierz�t.

 HSA Patrz: bia�ko surowicy.
 HSP Patrz: bia�ko szoku termicznego.
 humoralna reakcja immunologiczna humoral immune res-

ponse Patrz: reakcja immunologiczna wywo�ywana 
przez przeciwcia�a.

 Hup+ Skrót hydrogen-uptake positive – zdolny do pobierania wo-
doru.

 hybridoma hybridoma (hybrid + lymphoma) Syntetyczna ko-
mórka miesza	cowa otrzymana w wyniku fuzji limfocytu B 
z komórk� nowotworu. Komórka limfocytu B wydziela poje-
dyncze przeciwcia�a, a komórka nowotworu nadaje w�a�ciwo�� 
nieograniczonego wzrostu w kulturze tkankowej. Jest to za-
sadnicza technologia uzyskiwania przeciwcia� monoklonal-
nych.

 hybrydyzacja hybridization 1. Proces tworzenia miesza�ców 
przez zapylenie krzy�owe ro�lin albo przez kojarzenie ró�ne-
go typu zwierz�t. 2. Produkcja potomstwa genetycznie ró�nych 
rodziców, zazwyczaj przez reprodukcj� seksualn�, ale tak�e 
w sposób aseksualny przez fuzj� protoplastów lub transfor-
macj	. 3. Koniugacja dwóch nici DNA, cz�sto z ró�nych �ró-
de�, przez wodorowe po��czenie mi�dzy komplementarnymi 
nukleotydami. 

 hybrydyzacja in situ in situ hybridization Wizualizacja in vivo 
umiejscowienia makrocz�steczek (szczególnie polinukleoty-
dów i polipeptydów) przez histologiczne barwienie preparatów 
tkankowych lub preparatów cytologicznych za pomoc� znako-
wanych sond/przeciwcia�.

 hybrydyzacja kolonijna colony hybridization Technika wy-
korzystuj�ca kwas nukleinowy jako sond	 do identyfikacji 
rekombinantowej kolonii bakteryjnej, posiadaj�cej okre�lony 
insert DNA.

 hybrydyzacja kolonijna in situ in situ colony hybridiza-
tion Procedura stosowana do selekcji kolonii bakteryjnych lub 
�ysinek, rosn�cych na p�ytkach lub membranach, na obecno�� 
sekwencji specyficznego DNA poprzez hybrydyzacj� sond kwa-
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sów nukleinowych z cz�steczkami DNA obecnymi w badanej 
kolonii lub �ysince. Synonim: hybrydyzacja �ysinek in situ. 

 hybrydyzacja komórek cell hybridization Patrz: fuzja ko-
mórek.

 hybrydyzacja krzy�owa cross hybridization Przy��czenie
jednoniciowego DNA do jednoniciowego, docelowego DNA 
o sekwencji cz��ciowo komplementarnej. Cz�sto odnosi si� do 
zastosowania sondy DNA do detekcji homologicznych sekwen-
cji w gatunkach innych ni� ten, z którego pochodzi sonda. 

 hybrydyzacja �ysinek in situ in situ plaque hybridization
Patrz: hybrydyzacja kolonijna in situ.

 hybrydyzacja northern northern blot Technika analogiczna do 
techniki Southerna, ale s�u��ca do detekcji kwasów rybonu-
kleinowych, pozwalaj�ca na przeniesienie RNA z �elu aga-
rozowego na membran�, a nast�pnie inkubacj� membrany 
z komplementarn� sond�.

 hybrydyzacja paraseksualna parasexual hybridization Patrz: 
hybrydyzacja somatyczna.

 hybrydyzacja somatyczna somatic hybridization Naturalnie 
powstaj�ca b�d� indukowana fuzja somatycznych protopla-
stów (b�d� komórek somatycznych dwóch genetycznie ró�nych 
„rodziców”). Rodzice mog� pochodzi� z ró�nych gatunków. Ró�-
nice mog� by� tak du�e, jak ró�nice mi�dzy gatunkami. Synte-
tyczny mieszaniec stworzony w ten sposób (tzn. nie przez fuzj� 
gamet) nazwano cybryd�. Nie wszystkie cybrydy zawieraj� 
pe�n� informacje genetyczn� (j�drow� i pozaj�drow�) obydwoj-
ga rodziców.

 hybrydyzacja Southerna Southern hybridization Procedura, 
w której klonowany, znakowany element DNA jest hybrydy-
zowany z fragmentami poci�tego DNA z u�yciem Southern 
blotu.

 hydroliza hydrolysis Reakcja chemiczna, w której woda jest do��-
czana przez wi�zania kowalencyjne, cz�sto dziel�ca cz�steczk� 
na dwie. Na przyk�ad wyst�puje, gdy polinukleotydy, polipep-
tydy i polisacharydy s� rozk�adane na komponenty proste. Sa-
charoza mo�e by� hydrolizowana do glukozy i fruktozy, bia�ka 
do pojedynczych aminokwasów.
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 hydrolizat kazeiny casein hydrolysate Mieszanina aminokwa-
sów i peptydów uzyskanych w wyniku enzymatycznej lub 
kwa�nej hydrolizy kazeiny.

 hydroponika hydroponics Uprawa ro�lin bez gleby. Ro�liny s� 
od�ywiane za pomoc� natlenionego roztworu substancji od-
�ywczych, a korzenie s� podtrzymywane przez stela� lub wolno 
p�ywaj� w roztworze od�ywki.

 hypokotyl (kolanko podli�cieniowe) hypocotyl Cz��� zarodka 
lub siewki poni�ej li�cieni. Odcinek ��cz�cy �odyg	 z korze-
niem.

I

I /E region I/E region Skrót integration-excision region – region 
integracji wyci	cia.

 ICSI Skrót intracytoplasmic sperm injection – wewn�trz cyto-
plazmatyczna iniekcja plemnika.

 identyczny bli
niak identical twin Patrz: bli
ni	 (bli�niak) 
jednojajowe.

 idiogram idiogram Patrz: kariogram.
 idiotype idiotype Identyfikacja w�asno�ci lub charakterystyka ce-

chy b�d� systemu. 1. Forma ro�liny reprezentuj�ca pod wzgl�-
dem fizjologicznym optymalny typ dla �rodowiska, w którym 
ro�nie. 2. Klasyfikacja cz�steczek przeciwcia� pod wzgl�dem 
antygeniczno�ci ró�nych regionów. Ka�dy idiotyp jest specy-
ficzny dla poszczególnych immunoglobulin przeznaczonych 
dla poszczególnego antygenu.

 IgA/Igd/IgG/IgE/IgM IgA/Igd/IgG/IgE/IgM Patrz: klasa prze-
ciwcia�. 

 IGS 1. Skrót internal guide sequence – wewn	trzna sekwencja 
przewodz�ca. 2. Skrót  intergenic spacer – zewn	trzna se-
kwencja niekoduj�ca.

 imbibicja (p	cznienie) imbibition 1. Absorpcja p�ynów lub par 
do przestrzeni ultramikroskopowych lub porów znajduj�cych 
si� w materiale. 2. Pocz�tkowe pobieranie wody przez nasio-
na przed kie�kowaniem.

 immobilizacja komórek zwierz	cych animal cell immobili-
zation Unieruchomienie komórek zwierz�cych na sta�ym 
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pod�o�u w celu produkcji okre�lonej substancji naturalnej lub 
bia�ka zmodyfikowanego metodami in�ynierii genetycznej. 
Zalet� komórek zwierz�cych jest ich zdolno�� do produkowania 
wielu bia�ek, maj�cych znaczenie farmakologiczne. Ponadto 
produkowane przez nie genetycznie zmodyfikowane bia�ka s� 
posttranslacyjnie modyfikowane w sposób typowy dla zwierz�t. 
Poniewa� komórki zwierz�ce s� znacznie delikatniejsze ni� 
bakterie, wi�c nie mog� by� wykorzystywane w przemys�owym 
procesie fermentacji.

 immunizacja (uczulenie) immunization Wywo�anie odporno-
�ci danego osobnika w sposób sztuczny. Aktywna immuniza-
cja polega na wprowadzeniu drog� ustn� lub przez infekcj� 
specjalnie przygotowanych bakterii, wirusów lub ich toksyn, 
tak aby wywo�ywa�y produkcj� przeciwcia�. Patrz: odpor-
no�� bierna.

 immunochemiczna kontrola immunochemical control Patrz: 
immunoterapia.

 immunodiagnostyka immunodiagnostics Patrz: próba immu-
nologiczna.

 immunogenno�� immunogenicity Zdolno�� do wywo�ania reak-
cji (odpowiedzi) immunologicznej.

 immunoglobulina immunoglobulin Patrz: przeciwcia�o.
 immunoprofilaktyka immunoprophylaxis Proces aktywnej

lub bier nej immunizacji. Aktywna immunizacja przez szcze-
pienie prowadzi do d�ugoterminowej ochrony przez mobiliza-
cj� w�asnego systemu immunologicznego organizmu. Bierna 
immunizacja jest osi�gana przez iniekcj� przeciwcia� dzia�a-
j�cych przeciw specyficznemu patogenowi, otrzymanych przez 
frakcjonowanie krwi z osobnika uprzednio zainfekowanego 
danym patogenem lub technik� przeciwcia� monoklonalnych. 
Patrz: odporno�� bierna, odporno�� adopcyjna.

 immunosensor (sensor odporno�ci) immunosensor Biosensor 
posiadaj�cy przeciwcia�a jako element biologiczny.

 immunosupresja immunosuppression Supresja reakcji im-
munolo gicznej. Niezb�dna po transplantacji organów od 
ró�nych genetycznie dawców w celu zapobiegania odrzuceniu 
przez gospodarza przeszczepionego organu.
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 immunosupresor immunosuppressor Substancja, czynnik lub 
warunek, które zapobiegaj� zmniejszeniu odporno�ci immu-
nologicznej.

 immunoterapia (terapia odporno�ciowa) immunotherapy
U�ycie przeciwcia� lub fuzji bia�ek zawieraj�cych miejsce 
wi�zania przeciwcia�a w celu wyleczenia choroby lub polep-
szenia samopoczucia pacjenta. Synonim: kontrola immuno-
chemiczna.

 immunotoksyna (toksyna odporno�ciowa) immunotoxin Le-
karstwo (preparat) bia�kowe sk�adaj�ce si� z przeciwcia�a 
po��czonego z cz�steczk� toksyny. Wykonane przez chemicz-
ne powi�zanie cz�steczek albo przez fuzjonowanie genów do 
toksyny i przeciwcia�a oraz wykazuj�ce fuzj	 bia�ek. Porcja 
przeciwcia� jako molekularny cel dla toksyn.

 indeks szparek stomatal index Miara poziomu g�sto�ci roz-
mieszczenia szparek. Parametr ten jest u�yteczny przy 
porównywaniu ró�nej wielko�ci li�ci. Wilgotno�� wzgl�dna 
i intensywno�� �wiat�a podczas rozwoju li�cia ma wp�ywa na 
warto�� tego parametru.

 indukcja induction Dzia�anie lub proces powoduj�cy wyst�po-
wanie niektórych specyficznych efektów, np. transkrypcja 
specyficznego genu lub operonu b�d� wytwarzanie jakiego� 
bia�ka przez organizm po jego ekspozycji na dzia�anie specy-
ficznego stymulatora.

 indukowany inducible Gen lub produkt genu, którego trans-
krypcja lub synteza wzrasta poprzez ekspozycj� komórek na 
induktora lub okre�lone warunki, np. ciep�o. Przeciwie	stwo: 
konstytutywny.

 indukowany enzym inducible enzyme Enzym, który jest synte-
tyzowany tylko w obecno�ci substratu dzia�aj�cego jak induk-
tor.

 indukowany promotor inducible promoter Aktywacja pro-
motora w odpowiedzi na obecno�� szczególnego zwi�zku, tj. 
induktora, lub okre�lonych warunków zewn�trznych, np. 
podwy�szonej temperatury.

 induktor inducer Drobna cz�steczka lub czynnik fizyczny, który 
wi��e si� z bia�kowym represorem, aby wytworzy� kom-
pleks, który dalej nie mo�e ��czy� si� z operatorem. Zatem 
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obecno�� induktora wp�ywa na ekspresj� genu (genów) kontro-
lowanych przez operator. 

 infekcja infection Skuteczna kolonizacja jakiegokolwiek �ywego 
organizmu przez patogen.

 infekcja (transdukcja) fagiem transducing phage Patrz:
transdukcja.

 infiltracja infiltrate Wnikni�cie p�ynu do porów i innych prze-
strzeni.

 informacja genetyczna genetic information Informacja zawar-
ta w sek wencji par nukleotydów chromosomalnego DNA 
lub RNA. 

 informacyjny RNA messenger RNA Skrót: mRNA.
 informowanie o ryzyku risk communication Interaktywny

proces wymiany informacji i opinii poprzez analiz� ryzyka, 
obejmuj�cego zagro�enie i ryzyko, czynniki zwi�zane z ryzy-
kiem i postrzeganie ryzyka w�ród osób oceniaj�cych ryzyko 
i zarz�dzaj�cych ryzykiem, konsumentów, przemys�, spo�ecz-
no�� akademick� i inne zainteresowane tym grupy, w��czaj�c 
w to znalezienie wyt�umaczenia dla takiej oceny ryzyka oraz 
podstaw do podj�cia decyzji dotycz�cych zarz�dzania ryzy-
kiem.

 inhibicja produktem ko�cowym end-product inhibition Za-
hamowanie enzymu przez metabolit. Typowo, enzym jest 
pierwszym enzymem szlaku biosyntetycznego, a metabolit 
produktem uzyskanym w ostatnim etapie szlaku. Patrz: inhi-
bicja zwrotna.

 inhibicja zwrotna feedback inhibition Proces, w którym aku-
mulowany produkt ko	cowy szlaku biochemicznego hamuje 
syntez� tego produktu. Efekt ten powstaje dlatego, �e pó�ny 
metabolit szlaku syntezy reguluje syntez� wcze�niejszych eta-
pów szlaku. Patrz: inhibicja produktem ko�cowym. 

 inhibitor inhibitor 1. Substancja lub czynnik opó�niaj�cy reakcj� 
chemiczn�. 2. Metabolit lub gen modyfikator, który wspó�od-
dzia�uje z reakcj� lub ekspresj� innego genu.

 inhibitor trypsyny trypsin inhibitor Substancja inaktywuj�ca 
trypsyn	, typowo wyst�puj�ca w tkankach nasiennych nie-
których ro�lin, gdzie rozwija si� jako �rodek anty�ywieniowy 
przeciwko szkodliwym owadom. 
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 inhibitor wzrostu growth inhibitor Ka�da substancja hamuj�ca
wzrost organizmu. Efekt hamowania mo�e by� w zakresie od 
�agodnego (opó�nianie wzrostu) do ostrego hamowania lub 
�mierci (reakcja toksyczna). St��enie inhibitora, d�ugo�� i czas 
ekspozycji oraz wzgl�dna wra�liwo�� organizmu eksponowa-
nego na dzia�anie inhibitora s� czynnikami determinuj�cymi 
zakres efektu hamowania wzrostu.

 inkubacja incubation 1. Wysiadywanie jaj za pomoc� ciep�a za-
równo naturalnego, jak i sztucznego. 2. Okres mi�dzy infekcj� 
i pojawieniem si� symptomów indukowanych przez patogen. 
3. Kultura (in vitro) komórek lub organizmów. 

 inkubator incubator Aparat, w którym warunki �rodowiskowe 
(�wiat�o, fotoperiod, temperatura, wilgotno�� itd.) s� w pe�ni 
kontrolowane; u�ywany do wysiadywania jaj, namna�ania mi-
kroorganizmów, kultur ro�lin itd.

 inokulowa� (szczepi�) inoculate Celowe wprowadzenie, w prze-
ciwie	stwie do zaka�enia. 1. W bakteriologii – w kulturach 
tkankowych itp. umieszczenie inokulum w (lub na) po�ywce, 
aby zainicjowa� kultur�. 2. W immunologii – przeprowadzenie 
immunizacji. 3. W patologii ro�lin – zaaplikowanie na ro�li-
nach sporów patogena itp. w warunkach, w których w przy-
padku braku odporno�ci (ro�liny) powinna zaj�� infekcja.

 inokulum inoculum (lm: inokula) 1. Ma�a cz�stka tkanki odci�tej 
z kalusa lub eksplantat z tkanki lub organu, lub ma�a ilo�� 
materia�u komórkowego z zawiesiny komórkowej, przeniesione 
do �wie�ej po�ywki dla dalszego wzrostu kultury. Patrz: mi-
nimalna wielko�� inokulum. 2. Spory lub cz��ci (np. myce-
lium) drobnoustrojów. 3. Szczepionka.

 inozytol inositol Kwas cykliczny (heksahydroksycykloheksan),
b�d�cy sk�adnikiem fosfoglicerydów niektórych komórek. Jest 
to sk�adnik po�ywek w kulturach tkankowych ro�lin okre�lany 
jako „witamina”. Dzia�a tak�e jako czynnik wzrostu w organi-
zmach zwierz�t i niektórych mikroorganizmów.

 inozytol lipid inositol lipid Fosfolipid przy��czony do membran 
i przenosz�cy hormonalne sygna�y poprzez stymulacj� uwal-
niania jakiegokolwiek z kilku chemicznych no�ników informa-
cji (messengerów).



117interakcja hydrofobowa

 insektycyd insecticide Substancja zabijaj�ca owady.
 insercja insert 1. W��czenie cz�steczki DNA do sklonowanego 

wektora. 2. W��czenie genu lub konstruktu genu do nowego 
miejsca w genomie lub do nowego genomu.

 insercja genu gene insertion Wprowadzenie jednej lub wi�cej 
kopii genu do chromosomu. 

 insercyjna mutacja insertion mutation Zmiany podstawowej 
sekwencji cz�steczki DNA wynikaj�ce z losowej integracji 
fragmentu DNA innego pochodzenia. Patrz: mutacja.

 insert insert Okre�lenie rzeczownikowe w��czanej cz�steczki DNA.
 in silico W pliku komputerowym. W obecnym kontek�cie – wyko-

rzystanie baz danych DNA i sekwencji bia�ek jako pomocy 
w odpowiedzi na problemy biologiczne. Jest to rozwijaj�ca si� 
ga��� biologii, poniewa� ci�gle zwi�ksza si� ilo�� danych gene-
rowanych przez genomik� i proteomik�. Patrz: bioinforma-
tyka.

 in situ W naturalnym lub oryginalnym miejscu. 1. Eksperymen-
talne traktowanie przeprowadzane raczej na komórkach lub 
tkankach ni� na ekstraktach z komórek czy tkanek. 2. Próby 
lub manipulacje z nieuszkodzonymi tkankami.

 insulina insulin Hormon peptydowy wydzielany przez wysepki 
Langerhansa trzustki i reguluj�cy poziom cukru we krwi.

 integracja integration Proces rekombinacji, który w��cza ma�� 
cz�steczk� DNA (zazwyczaj poprzez homologiczn� rekombi-
nacj�) do wi�kszej cz�steczki. Je�eli cz�steczki maj� budow� 
kolist�, to do integracji wystarczy pojedynczy crossing-over; 
je�eli cz�steczka posiada budow� linearn�, to konieczny jest 
podwójny crossing-over.

 integument integument Jedna z warstw zamykaj�cych zal��ni�, 
b�d�ca prekursorem okrywy nasiennej.

 interakcja hydrofobowa hydrophobic interaction Interakcja 
mi�dzy cz��ci� hydrofobow� cz�steczki a �rodowiskiem wod-
nym. Szczególnie istotne jest ustalenie struktury cz�steczek 
w roztworze, a nast�pnie ich aktywno�ci biologicznej. Wiele 
enzymów ma struktur�, gdzie �a	cuch polipeptydu jest z�o-
�ony z hydrofobowego rdzenia i hydrofilnej (water-loving) po-
wierzchni.
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 interakcja mi	dzy zrazem i podk�adk� scion-stock inter-
action Wp�yw podk�adki na zraz (i odwrotnie), który po-
woduje, �e zraz szczepiony na wybranej formie ma inne w�a-
�ciwo�ci ni� mia�by, gdyby rós� na w�asnym korzeniu lub na 
innej podk�adce.

 interfaza interphase Stadium cyklu komórkowego, w którym ko-
mórka nie dzieli si� i podczas którego nast�puje replikacja 
DNA; rozpoczyna si� po telofazie podzia�u mitotycznego i trwa 
do pocz�tku profazy nast�pnego podzia�u.

 interferencja interference Oddzia�ywanie pojedynczego cross-
ing-over na prawdopodobie	stwo zaj�cia w s�siedztwie inne-
go crossing-over. To prawdopodobie�stwo mo�e wzrasta� 
(pozytywna interferencja) lub male� (negatywna interferen-
cja), ten ostatni przypadek wyst�puje cz��ciej.

 interferencja hormonalna endocrine interference Interferen-
cja z normalnym poziomem hormonów.

 interferon interferon Jedna z grup ma�ych bia�ek syntetyzowa-
nych przez limfocyty T u kr�gowców, które hamuj� replikacj� 
wirusa. Trzy typy interferonów istniej� u ludzi. Patrz: cyto-
kina.

 interkalarny intercalary 1. Merystematyczna tkanka lub wzrost 
nie tylko w sto�ku wzrostu danego organu, ale np. wzrost 
w w�z�ach. 2. Odnosi si� do wewn�trznych segmentów chromo-
somów.

 interkaluj�cy zwi�zek intercalating agent Zwi�zek chemiczny 
zdolny do w��czenia si� mi�dzy s�siaduj�ce pary zasad w po-
dwójnej nici kwasu nukleinowego. Doskona�ym przyk�adem 
jest bromek etydyny.

 interleukiny interleukin Grupa bia�ek, które przekazuj� sygna-
�y mi�dzy komórkami odpornymi; potrzebna do powstawania 
normalnej reakcji immunologicznej. Patrz: cytokina.

 interseksualny intersex Synonim: hermafrodyta.
 interwa� subkultury sub-culture interval Czas mi�dzy nast�-

puj�cymi po sobie pasa�ami kultury komórek.
 introgresja introgression Wprowadzenie nowych alleli lub genu 

(genów) do populacji, zazwyczaj z innego gatunku. Osi�ga 
si� to przez powtarzane krzy�owanie wsteczne wyj�ciowego 



119inwertaza glukozowa

miesza�ca w celu wyeliminowania wszystkich zmian gene-
tycznych z wyj�tkiem po��danego nowego genu (genów).

 introgresja wspomagana markerami marker-assisted intro-
gression Wykorzystanie markerów DNA w celu przyspiesze-
nia i zwi�kszenia efektywno�ci introgresji nowego allelu (al-
leli) lub genu (genów) do hodowlanej populacji. Markery b�d� 
blisko sprz��one z wprowadzanym genem (genami).

 intron intron Segment pierwotnego transkryptu eukariotycz-
nych ge nów usuwany (zanim nast�pi translacja dojrza�ego 
mRNA) w procesie znanym jako wycinanie intronów. Niektóre 
eukariotyczne geny zawieraj� du�� liczb� intronów, co tworzy 
zbiór sekwencji DNA genu. Introny znajduj� si� tak�e w ge-
nach, których transkrypt RNA nie ulega translacji, mianowicie 
w eukariotycznych genach rRNA i tRNA. W tych przypadkach 
sekwencja intronu nie wyst�puje w funkcjonalnej cz�steczce 
RNA. Synonim (tylko ang.): intervening sequence.

 in vitro Poza organizmem lub w sztucznym �rodowisku. Stosuje si� 
np. do kultur komórek, tkanek i organów w szklanych lub pla-
stikowych pojemnikach.

 in vivo Naturalne warunki, w których przebywaj� organizmy. Od-
nosi si� do biologicznych procesów zachodz�cych w �ywych 
organizmach lub komórkach w normalnych warunkach.

 inwazyjno�� invasiveness Zdolno�� ro�liny, zw�aszcza chwastu, 
do rozprzestrzenienia si� poza obecnym miejscem wyst�powa-
nia i rozprzestrzenienia si� w nowym miejscu.

 inwersja inversion Przestawienie chromosomu, które poci�ga 
za sob� reorientacj� (odwrócenie) segmentu, w wyniku czego 
wewn�trz chromosomu linearne u�o�enie genów zostaje odwró-
cone.

 inwersja paracentryczna paracentric inversion Przestawie-
nie, prze grupowanie chromosomowe, w którym segment chro-
mosomu, nieobejmuj�cy centromeru, jest odwracany.

 inwersja perycentryczna pericentric inversion Przestawienie, 
przegrupowanie chromosomowe, w którym segment chromoso-
mu, obejmuj�cy centromer, jest odwracany.

 inwertaza glukozowa glucose invertase Enzym katalizuj�cy 
hydroliz	 sacharozy do jednocukrów – glukozy i fruktozy.
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 in�ynieria bia�ek protein engineering Tworzenie bia�ek
o zmodyfikowanej strukturze nadaj�cej nowe w�a�ciwo�ci, 
takie jak wy�sza specyficzno�� katalityczna lub stabilno�� 
termiczna.

 in�ynieria genetyczna genetic engineering Zmiana genotypu, 
a nawet fenotypu poprzez transgenez	.

 IPR Skrót intellectual property rights – prawa w�asno�ci intelek-
tualnej.

 IPTG Skrót isopropyl-3-D-thiogalactopyranoside – izopropylo-3-D 
tiogalakto(pyrano)zyd. U wielu bakterii syntetyczny induk-
tor aktywno�ci beta-galaktozydazy. W kombinacji z syntetycz-
nym chromogenicznym substratem Xgal w strategii klonowa-
nia, przy zastosowaniu wektora plazmidowego zawieraj�ce-
go gen lacZ, s�u�y do rozró�niania zrekombinowanych kolonii 
bakteryjnych od nierekombinowanych: kolonie o barwie nie-
bieskiej powstaj� wtedy, gdy aktywno�� beta-galaktozydazy 
nie zosta�a przerwana przez insert; natomiast bia�a barwa 
wskazuje, �e aktywno�� ta zosta�a przerwana. St�d bia�e ko-
lonie wskazuj� zrekombinowane plazmidy, a niebieskie – nie-
zrekombinowane.

 ISSR Skrót inter-simple sequence repeat – sekwencje mi	dzymi-
krosatelitarne.

 ITS Skrót internal transcribed spacer – wewn	trzna sek wencja 
niekoduj�ca.

 IVEP Skrót in vitro embryo production – produkcja zarodków in 
vitro.

 IVF Skrót in vitro fertilization – zap�odnienie in vitro.
 IVM Skrót in vitro maturation – dojrzewanie in vitro.
 izoallele isoallele Wielokrotne, podobne kopie genu, zazwyczaj 

po�o�one w niezale�nych miejscach genomu, które koduj� po-
dobne produkty genu i tworz� bardzo podobny fenotyp. Patrz: 
allel.

 izochromosom isochromosome Chromosom powsta�y w wyniku 
b��du w procesie mejozy, którego dwa ramiona s� lustrzanym 
odbiciem. Obecno�� izochromosomu jest wynikiem duplikacji 
wszystkich genów, znajduj�cych si� w wyj�ciowym ramieniu 
chromosomu.
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 izodiametryczny isodiametric Termin zwyczajowo u�ywany do 
opisu komórek o tej samej �rednicy.

 izoenzyma isoenzyme Patrz: izozym.
 izoform isoform 1. Tkankowo specyficzna forma bia�ka. 2. Syno-

nim: izoenzym.
 izogamia isogamy Fuzja gamet (komórek p�ciowych) o podobnej 

wielko�ci i morfologii.
 izogeniczna linia isogenic stock Linia organizmów genetycznie 

prawie jednorodnych, z wyj�tkiem okre�lonych genów. Zazwy-
czaj tworzone s� przez wielokrotne krzy�owanie wsteczne lub 
przez transformacj	.

 izogeniczny isogenic Grupa osobników posiadaj�cych taki sam 
genotyp, niezale�nie od tego, czy s� homozygotami, czy hete-
rozygotami.

 izolacja zarodków embryo rescue Jedna z technik kultur tkan-
kowych, która umo�liwia wzrost i rozwój zap�odnionemu, 
niedojrza�emu zarodkowi, pochodz�cemu z krzy�owania mi�-
dzygatunkowego do czasu regeneracji doros�ej ro�liny.

 izomer isomer 1. Strukturalne izomery – maj� tak� sam� formu-
�� chemiczn�, ale ró�ne struktury, np. leucyna i izoleucyna. 
2. Stereoizomery – maj� ró�ne formy topologiczne, sk�din�d 
pojedynczej struktury chemicznej, w zwi�zku ze zmianami 
w konfiguracji po��cze	, dotycz�cej symetrii osi lub p�aszczy-
zny, np. D- i L-glukoza lub cis- i trans- kwas cynamonowy.

 izomeraza isomerase Klasa enzymów katalizuj�cych przestawia-
nie atomów wewn�trz cz�steczki, w wyniku czego nast�puje 
konwersja (przemiana) jednego izomeru w inny. 

 izomeraza glukozowa glucose isomerase Enzym katalizuj�cy 
interkonwersj� (wzajemn� konwersj�) dwóch cukrów – glu-
kozy i fruktozy. Fruktoza jest zwi�zkiem o mniejszej warto�ci 
energetycznej w porównaniu do glukozy i dlatego mieszanina 
glukozy i fruktozy z enzymem daje w efekcie prawie tylko fruk-
toz�.

 izoosmotyczny iso-osmotic Patrz: izotoniczny.
 izotoniczny isotonic Roztwory o tym samym potencjale osmotycz-

nym, maj�ce to samo st��enie molarne. Dla protoplastów, 
aby unikn�� utraty lub pobierania wody, po�ywka, w której s� 
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zawieszone, musi by� w stosunku do nich izotoniczna. Patrz: 
hipertoniczny, hypotoniczny, osmoza.

 izotop isotope Jedna lub wi�cej form elementów ró�ni�cych si� 
liczb� neutronów, znajduj�cych si� w j�drze. Izotopy promie-
niotwórcze (radioizotopy) s� u�ywane jako sondy w wielu ana-
lizach biochemicznych. 

 izotop promieniotwórczy radioisotope Niestabilny izotop,
który emituje promieniowanie jonizuj�ce. Synonim: izotop ra-
dioaktywny.

 izozym isozyme Genetyczny wariant enzymu. Izozymy danego 
enzymu spe�niaj� t� sam� funkcj�, ale mog� si� ró�ni� pozio-
mem aktywno�ci w wyniku niewielkich ró�nic w ich sekwencji 
aminokwasowej. Elektroforetyczny rozdzia� izoenzymów jest 
u�ywany do rozró�niania osobników i odmian. Synonim: izo-
enzym.

J

 J Patrz: segment ��cz�cy.
 jadalne szczepionki edible vaccine Materia� jadalny zawiera-

j�cy antygeny, które aktywuj� system odporno�ciowy poprzez 
tkanki limfatyczne zwi�zane z jelitami. Preferowana droga za-
rz�dzania szczepieniami, szczególnie w obszarach, gdzie bra-
kuje technologicznej infrastruktury do prowadzenia szczepie	. 
Szczepionka jest syntetyzowana in vivo w jadalnych cz��ciach 
ro�lin transgenicznych (np. ziarna, bulwy, owoce itd.) lub w ja-
jach. 

 jajnik ovary Organ reprodukcyjny u samic zwierz�t, w którym 
produkowane s� komórki jajowe.

 jajo egg 1. Zap�odniona zygota u zwierz�t jajorodnych. 2. Dojrza�a 
generatywna komórka �e	ska zwierz�t i ro�lin. 

 jarowizacja (wernalizacja) vernalization Ch�odzenie m�odych 
ro�lin przez minimalny okres w celu wywo�ania kwitnienia. 
Niektóre ro�liny wymagaj� wernalizacji do kwitnienia, inne 
natomiast nie maj� takich wymaga	.

 j�derko nucleolus Organellum j�drowe bogate w RNA, znajdu-
j�ce si� w j�drach komórek eukariotycznych, tworzone w ob-
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szarze j�derkotwórczym. Jest miejscem przechowywania 
rybosomów i ich prekursorów. J�derko sk�ada si� g�ównie 
z prekursora rybosomowego RNA, rybosomowego RNA, po-
wi�zanych z nimi bia�ek oraz enzymów (polimeraza RNA, 
metylaza RNA, enzymy tn�ce RNA) potrzebnych do syntezy, 
przemiany i sk�adania rybosomów. Nast�pnie rybosomy s� 
transportowane do cytoplazmy.

 j�dra biegunowe polar nuclei Dwa centralnie po�o�one j�dra 
w woreczku zal��kowym, które si� ��cz� z drugim j�drem 
plemnikowym w potrójnej fuzji. Produkt tej fuzji rozwija si� 
w bielmo.

 j�dro nucleus G�sty, otoczony b�on�, protoplazmatyczny region 
komórki eukariotycznej, który zawiera chromosomy. Oddzie-
lone b�on� od cytoplazmy j�dro obecne jest w ka�dej komórce 
eukariotycznej, z wyj�tkiem krwinek czerwonych (erytrocytów) 
oraz dojrza�ych rurek sitowych u ro�lin.

 j�dro testis M�skie organy p�ciowe, w których dojrzewaj� i s� ma-
gazynowane spermatoza.

 j�dro generatywne generative nucleus U wielu ro�lin kwia-
towych uwalniany py�ek jest dwukomórkowy (u pozosta�ych 
trójkomórkowy lub o ró�nej liczbie komórek). Zanim py�ek zo-
stanie uwolniony, m�ski gametofit dzieli si� mitotycznie, aby 
utworzy� j�dro generatywne i wegetatywne. J�dro generatyw-
ne jest prekursorem komórek plemnikowych.

 j�dro restytucyjne restitution nucleus Pojedyncze j�dro pow-
sta�e w wyniku b��dnych podzia�ów j�drowych albo w trakcie 
mejozy, podczas której formowane s� gamety ze zreduko-
wan� liczb� chromosomów, lub te� podczas mitozy, kiedy 
powstaje komórka z podwójn� liczb� chromosomów.

 jednokomórkowy unicellular Tkanka, organ lub organizm, 
sk�adaj�cy si� z jednej komórki.

 jednoli�cienne monocotyledon (skrót: monocot) Ro�lina kwia-
towa, której zarodek ma jeden li�cie	. Przyk�adem s� zbo�a 
(kukurydza, pszenica, ry� itp.), banan i lilia.

 jednoniciowy DNA single-stranded DNA (skrót: ssDNA) Cz�-
steczka DNA oddzielona od nici komplementarnej ze wzgl�-
du na jej brak b�d� w wyniku denaturacji.
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 jednoniciowy kwas nukleinowy single-stranded nucleic 
acid Cz�steczka kwasu nukleinowego, sk�adaj�ca si� tylko 
z jednego �a	cucha polinukleotydowego. Genomy wielu wi-
rusów s� cz�steczkami jednoniciowego DNA, tak jak najbar-
dziej biologicznie efektywne sRNA. Wiele cz�steczek RNA za-
wiera regiony dwuniciowe formowane przez wewn�trzniciowe 
parowanie zasad sekwencji  wzajemnie komplementarnych i to 
okre�la ich struktur� trójwymiarow� (konformacj	), która 
jest przyjmowana in vivo.

 jednonienasycone mono-unsaturates T�uszcze zawieraj�ce
kwa sy jednonienasycone (tj. gdzie jedna grupa –CH2–CH2 
w �a	cuchu w�glowodoru jest zast�piona przez –CH=CH–).

 jednopienny monoecious Gatunek ro�liny, który ma oddzielnie 
kwiaty m�skie i �e	skie na tej samej ro�linie (np. kukury-
dza).

 jednop�ciowy unisexual Organizm wy�szy (zwierz� lub ro�lina) 
posiadaj�cy organy m�skie albo �e	skie, ale nie obydwa na-
raz.

 jednoroczny annual 1. Obejmuj�cy jeden rok lub pojawiaj�cy si� 
w jednorocznych interwa�ach. 2. Ro�lina, która ko	czy swój 
cykl �yciowy w ci�gu jednego roku. Patrz dwuletni, wieloletni.

 jednostka crossing-over crossing-over unit Patrz: procent re-
kombinacji. 

 jednostka komplementarna complementary entity 1. Syno-
nim pary zasad. 2. Jeden z pary odcinków lub nici kwasu 
nukleinowego, które b�d� wzajemnie hybrydyzowa�.

 jednostka mapowa map unit Jeden centymorgan (1 cM). Patrz: 
odlego�� mapowa, jednostka crossing-over.

 jednostka powtarzalna repeat unit Cyklicznie powtarzaj�ca si� 
sekwencja nukleotydów, najcz��ciej w powtórzeniach tande-
mowych (w uk�adzie „od g�owy do ogona”).

 jednostka transkrypcji transcription unit Odcinek DNA, któ-
ry zawiera sygna�y rozpocz	cia i zako	czenia transkrypcji 
i jest przepisywany (transkrybowany) na jedn� cz�steczk� 
RNA.

 j	drny turgid Spuchni�ty, rozd�ty. Odnosi si� do komórki, która 
uleg�a powi�kszeniu w wyniku dostarczenia dostatecznej ilo�ci 
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wody. Utrata j�drno�ci w komórkach ro�linnych jest oznak� 
deficytu wody.

 JIVET (JIVT) Skrót juvenile in vitro embryo technology – techno-
logia in vitro m�odych zarodków.

 juwenilno�� juvenility Wczesna faza rozwoju organizmu, w któ-
rej organizm jest niezdolny do reprodukcji p�ciowej.

 juwenilny hormon juvenile hormone Hormon wydzielany przez 
owady z pary gruczo�ów dokrewnych blisko mózgu. Jego za-
daniem jest hamowanie metamorfozy w celu utrzymania cech 
larwalnych.

K

 kcat Sta�y wspó�czynnik katalityczny charakteryzuj�cy reakcj� kata-
lizowan� przez enzym. Im wi�ksza jest warto�� kcat, tym szyb-
ciej zachodzi zmiana substratu w produkt.

 kcat/Km Efektywno�� katalityczna reakcji katalizowanej przez en-
zym. Im wi�ksza jest warto�� kcat/Km, tym szybciej i efektywniej 
substrat jest zmieniany w produkt.

 Kd Sta�a dysocjacji, która opisuje si�� po��czenia (lub powinowactwa) 
mi�dzy cz�steczkami i ich ligandami. Patrz: awidno�� (si�a 
wi�zania).

 Km Sta�a dysocjacji charakteryzuj�ca przy��czenie enzymu do sub-
stratu. Im mniejsza warto�� Km, tym silniejsze jest po��czenie 
enzymu z substratem. Nazywana jest tak�e sta�� Micha-
elisa.

 kabina z laminarnym przep�ywem powietrza laminar air-
-flow cabinet Kabina przeznaczona do pracy z kulturami 
komórek lub tkanek, wymagaj�cych sterylnego �rodowiska. 
Warunki te zapewnia spokojny przep�yw powietrza przez filtr 
sterylizuj�cy umieszczony nad powierzchni� robocz�. Syno-
nim: os�ona z laminarnym przep�ywem powietrza.

 kad
 fermentacyjna fermenter Patrz: bioreaktor. 
 kalus callus 1. Tkanka ochronna z�o�ona z komórek parenchy-

matycznych, która tworzy si� w miejscu zranienia lub uszko-
dzenia powierzchni ro�liny. 2. Masa niezró�nicowanych, 
cienko�ciennych komórek parenchymy, indukowana w wy-
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niku traktowania hormonami. 3. Aktywnie dziel�ca si�, 
niezorganizowana masa niezró�nicowanych i zró�nicowanych 
komórek, tworz�ca si� w miejscu zranienia lub w kulturach 
tkankowych w obecno�ci regulatorów wzrostu.

 kambium cambium Jedna lub dwie warstwy komórek tkanki 
merystematycznej mi�dzy ksylemem a floemem, daj�ce 
pocz�tek tkankom wtórnym, w ten sposób powoduj�c przy-
rost �rednicy p�du lub korzenia. Dwa najwa�niejsze rodzaje 
kambium to kambium wi�zkowe i kambium korkotwórcze 
(fellogen).

 kambium mi	dzywi�zkowe interfascicular cambium Kam-
bium powstaj�ce mi�dzy wi�zkami naczyniowymi.

 kambium naczyniowe vascular cambium U ro�lin dwulet-
nich i wieloletnich kambium wytwarza wtórne �yko i wtórne 
drewno.

 kamera Patrz: fitotron.
 kana� jonowy ion channel Bia�ko stanowi�ce sk�adnik b�ony 

komórkowej, przez które nast�puje selektywny transport 
jonów.

 kanamycyna kanamycin Antybiotyk z rodziny aminoglikozy-
dów, hamuj�cy translacj	 poprzez ��czenie si� z rybosoma-
mi. Wa�na jako substrat dla selekcji transformowanych 
ro�lin.

 kanr Gen odporno�ci na kanamycyn�. Patrz: neor, marker selek-
cyjny.

 kapacytacja (uzdatnianie) capacitation Stadium ko	cowe pro-
cesu dojrzewania plemnika, przebiegaj�ce wewn�trz dróg 
rodnych samicy i umo�liwiaj�ce jego wnikni�cie do komórki 
jajowej.

 kapsu�a capsule W�glowodanowa otoczka posiadaj�ca w�a�ciwo�ci 
antygenowe, obecna na pewnych rodzajach bakterii i innych 
mikroorganizmów. Kapsu�a zawiera zwykle polisacharydy, po-
lipeptydy lub kompleksy polisacharydowo-bia�kowe. Sk�adniki 
te s� �ci�le upakowane i pokrywaj� powierzchni� komórek.

 kapsu�a polisacharydu polysaccharide capsule Patrz: kap-
su�a.

 kapsyd capsid P�aszcz bia�kowy wirusa. Kapsyd cz�sto determi-
nuje kszta�t wirusa. Synonim: bia�ko p�aszcza.
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 karboksypeptydaza carboxypeptidase Klasa enzymów kata-
lizuj�cych rozk�ad wi�za	 peptydowych, wymagaj�cych 
obecno�ci wolnej grupy karboksylowej w substracie. Wi�za-
nie peptydowe, le��ce najbli�ej tej grupy, jest przecinane, 
uwalniaj�c wolny aminokwas. Karboksypeptydazy s� wyko-
rzystywane do odczytywania sekwencji aminokwasów w pep-
tydach. 

 karcynogen carcinogen Substancja zdolna do wywo�ania nowo-
tworu w organizmie.

 kariogamia karyogamy 
�czenie si� j�der lub matera�u j�drowe-
go, zachodz�ce podczas seksualnej reprodukcji.

 kariogram karyogram Diagram przedstawiaj�cy ca�y zestaw 
chromosomów danego gatunku, w wysokim stopniu charak-
teryzuj�cy fizyczne cechy pojedynczych chromosomów.

 kariokineza karyokinesis Podzia� j�dra komórki. Patrz: mejo-
za, mitoza.

 kariotyp karyotype Zestaw chromosomów w komórce, osobniku 
lub grupie spokrewnionych osobników, zdefiniowany przez licz -
b� i morfologi� chromosomów wyst�puj�cych w metafazie 
mitotycznej; chromosomy s� uk�adane kolejno wed�ug d�ugo�ci 
i pozycji centromeru. Termin ten odnosi si� tak�e do skróconej 
formu�y sk�adu chromosomowego, np. 47, +21 dla trisomii-21 
cz�owieka (zespó� Downa).

 karoten carotene Czerwono-pomara	czowy barwnik obecny 
w plastydach, bior�cy udzia� w fotosyntezie. Nale�y do ka-
rotenoidów i jest prekursorem witaminy A.

 karotenoid carotenoid Grupa barwników czerwonych i �ó�tych 
o podobnej budowie chemicznej, odpowiedzialnych za charak-
terystyczny kolor wielu organów ro�linnych, np. pomidorów 
i marchwi. Karotenoidy zawieraj�ce tlen nazywane s� ksan-
tofilami. Zadaniem karotenoidów jest poch�anianie �wiat�a 
w kompleksach fotosyntetycznych, pe�ni� one równie� rol� 
ochronn� przed negatywnym wp�ywem �wiat�a na organizmy 
prokariotyczne. Patrz: karoten.

 kaseta cassette Patrz: konstrukt.
 katabolizm catabolism Rozk�ad du�ych cz�stek w organizmach 

�ywych oraz towarzysz�ce mu uwolnienie energii.
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 katalaza catalase Metaloenzym obecny u ro�lin i zwierz�t, kata-
lizuj�cy rozk�ad nadtlenku wodoru do wody i tlenu. Aktywno�� 
ta jest wa�na w procesie detoksyfikacji reaktywnego tlenu po-
wstaj�cego w odpowiedzi na stres.

 katalityczny RNA catalytic RNA Patrz: rybozym.
 kataliza catalysis Proces prowadz�cy do wzrostu poziomu reakcji 

chemicznej w wyniku dodania substancji, która sama nie ulega 
przemianie w tej reakcji (katalizatora).

 katalizator catalyst Substancja wspomagaj�ca reakcj� chemiczn� 
przez obni�enie poziomu energii wymaganego do aktywacji tej 
reakcji, która sama nie podlega nieodwracalnej zmianie.

 kaulogeneza caulogenesis Organogeneza p�dowa, indukcja 
rozwoju p�dów z kalusa.

 kazeina casein Grupa bia�ek obecnych w mleku.
 kDa Skrót kiloDalton. Jednostka molekularna masy równa 1000 

Daltonów.
 kie�kowanie germination 1. Pocz�tkowe stadium rozwoju nasio-

na w siewk�. 2. Rozwój spor (grzybów lub alg) i ziaren py�ku.
 kie�kowanie przedwczesne precocious germination Wczesne 

kie�kowanie nasienia lub zarodka zanim dojdzie do pe�nej 
dojrza�o�ci zarodka.

 kilo par zasad kilobase pairs (skrót: kbp) D�ugo�� podwójnej nici 
DNA, sk�adaj�cej si� z 1000 par zasad.

 kilozasada kilobase (skrót: kb) D�ugo�� pojedynczej nici kwasu 
nukleinowego sk�adaj�cego si� z 1000 zasad. Jedna kilozasa-
da pojedynczej nici DNA posiada mas� 330 kDa (dok�adna 
masa zale�y od sk�adu zasad).

 kinaza kinase Enzym katalizujacy transfer grupy fosforanowej ze 
stanu wysokoenergetycznego (jako ATP) do innej cz�steczki.

 kinaza bia�kowa protein kinase Enzym katalizuj�cy dodanie 
grupy (grup) fosforanowej do cz�steczki bia�ka w miejscach 
wyst�powania seryny, treoniny lub tyrozyny.

 kinaza tymidyny thymidine kinase (skrót: tk) Enzym, który 
pozwala komórce wykorzysta� zast�pczy szlak metaboliczny 
w celu w��czenia tymidyny do DNA. U�ywany jako selek-
tywny marker do identyfikacji transfekowanych komórek 
eukariotycznych.
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 kinetochor kinetochore Struktura centromeru chromosomów
eukariotycznych. Kinetochor sk�ada si� z wewn�trznych i ze-
wn�trznych p�ytek skupionych elektronów i cz��ci centralnej 
zawieraj�cej sekwencje powtarzalne DNA. Kinetochory 
bior� udzia� w kontroli ruchu chromosomów podczas podzia�u 
komórki.

 kinetosom kinetosome Struktura granulkowata cytoplazmy, któ-
ra formuje podstaw� rz	sek lub wici. Synonim: cia�ko podsta-
wowe.

 kinetyka kinetics Dynamiczny proces zwi�zany z ruchem. Cz�sto 
wykorzystywany jako przedrostek do wskazania bada	, które 
anga�uj� ruch, albo jako wska�nik szybko�ci reakcji. Patrz: 
farmakokinetyka, kinetyka enzymu.

 kinetyka enzymu enzyme kinetics Ilo�ciowa cecha reakcji enzy-
matycznych.

 kinetyna kinetin Patrz: cytokinina.
 kinina kinin Substancja stymuluj�ca podzia� komórek. U ro�lin 

zosta� dodany przedrostek cyto- (cytokinina) dla odró�nienia 
od kinin u zwierz�t.

 klasa przeciwcia� antibody class Klasa, do której nale�y prze-
ciwcia�o, zale�na od typu posiadanego przez nie �a	cucha ci��-
kiego. U ssaków wyró�nia si� pi�� klas przeciwcia�: IgA, IgD, 
IgE, IgG oraz IgM.

 klaster genów nif nif gene cluster Grupa genów bakteryjnych 
odpowiedzialna za biologiczne wi�zanie azotu atmosferycz-
nego.

 klina cline Zmienno�� jednej lub wi�kszej liczby cech fenotypowych 
b�d� cz�sto�ci alleli, zgodnie z gradientem geograficznym.

 klon clone 1. Grupa genetycznie identycznych komórek lub osob-
ników, powsta�ych w wyniku rozmna�ania bezp�ciowego, 
hodowli osobników w pe�ni wsobnych lub poprzez tworzenie ge-
netycznie identycznych organizmów w wyniku transplantacji 
j�der komórkowych. 2. Grupa ro�lin identycznych genetycznie, 
uzyskanych w wyniku rozmna�ania wegetatywnego wybrane-
go osobnika.
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 klon cDNA cDNA clone Dwuniciowa cz�steczka cDNA namna-
�ana w wektorze i wykorzystywana: jako sonda w analizach 
RFLP, jako matryca do otrzymywania sekwencji EST i w ba-
daniach z zakresu ekspresji genów.

 klon pochodz�cy z gamet (gametofitu) gametoclone Ro�lina 
zregenerowana z kultur tkankowych pochodz�cych z game-
tofitu.

 klonowa� clone Wprowadza� odcinek DNA do wektora lub do 
chromosomu gospodarza.

 klonowanie cloning Patrz: klonowanie genów.
 klonowanie cDNA cDNA cloning Metoda klonowania koduj�cych 

sekwencji genu, której pocz�tkiem jest transkrypt mRNA.
 klonowanie darwinowskie Darwinian cloning Selekcja

klonu z du�ej liczby przypadkowych punktów wyj�cia, 
a nie izolacja naturalnego genu czy utworzenie okre�lonego 
sztucznego genu. Cz�steczki, które s� bardziej podobne do po-
��danych, s� selekcjonowane, mutowane do wygenerowania 
nowych wariantów i reselekcjonowane. Cykl jest powtarzany 
tak d�ugo, a� poszukiwana cz�steczka zostaje znaleziona. Ko-
rzy�ci� tego systemu jest selekcja prowadzona z olbrzymiej 
liczby zdarze	.

 klonowanie funkcjonalne genów functional gene cloning 
Patrz: strategia genów kandyduj�cych.

 klonowanie genu gene cloning Synteza licznych kopii danej
sekwencji DNA z wykorzystaniem komórek bakteryjnych lub 
innych organizmów jako gospodarzy. Dany gen jest wprowa-
dzany do wektora, powsta�e cz�steczki zrekombinowanego 
DNA s� powielane w odpowiednich komórkach gospodarza. 
Synonim: DNA klonowanie. 

 klonowanie kierunkowe directional cloning Technika, w któ-
rej wektor i DNA insertu s� trawione przez dwie ró�ne endo-
nukleazy restrykcyjne dla uzyskania niekomplementarnych 
lepkich ko�ców na ka�dym ko	cu obu cz�steczek, co u�atwia 
insertowi ligacj� do wektora w specyficznej orientacji, jak rów-
nie� chroni wektor przed recyrkulacj�.

 klonowanie mega zasady megabase cloning Klonowanie du-
�ego fragmentu DNA wielko�ci 1 Mb.
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 klonowanie molekularne molecular cloning Biologiczna am-
plifikacja sekwencji DNA przez podzia� mitotyczny komórki 
gospodarza, do której by�a ona transformowana lub transfeko-
wana. Patrz: klonowanie. 

 klonowanie pozycyjne positional cloning Strategia klonowa-
nia genów, która polega na identyfikacji blisko sprz��onych 
markerów danej cechy i u�yciu techniki spaceru po chromo-
somie, aby zidentyfikowa�, izolowa� i charakteryzowa� geny 
odpowiedzialne za cech	. Strategia jest szczególnie odpowied-
nia, kiedy pod�o�e biochemiczne cechy jest niejasne, tak wi�c 
uniemo�liwia zastosowanie metody genu kandyduj�cego. 

 klonowanie terapeutyczne therapeutic cloning Potencjalne
u�ycie komórek macierzystych do wzrostu in vitro tkanek 
lub organów do transplantacji. Poniewa� komórki te mog�yby 
by� uzyskiwane z w�asnych komórek pacjenta i powinny przez 
to by� genetycznie identyczne, zatem problem z odrzucaniem 
transplantów móg�by by� przezwyci��ony. Technika ta mo-
g�aby równie� usun�� trudno�ci z rozpoznawaniem dawcy 
organu.

 klonowanie wymuszone forced cloning Wprowadzenie obcego 
DNA w wektor do klonowania w okre�lonej orientacji. 

 klonowanie zarodków embryo cloning Tworzenie identycznych 
kopii zarodków przez dzielenie zarodków lub przez trans-
fer j�drowy z niezró�nicowanych komórek embrionalnych. 

 klonowanie zwierz�t animal cloning Patrz: klonowanie.
 klonowany szczep (linia) cloned strain (line) Szczep (linia) 

pochodz�cy bezpo�rednio z klonu.
 k�os spike Kwiatostan, w którym g�ówna o� jest wyd�u�ona i kwia-

ty s� siedz�ce.
 k�osek spikelet Jednostka kwiatostanu w trawach, zbudowany 

z ma�ych grup kwiatów.
 kod genetyczny genetic code Zale�no�� mi�dzy zbiorem 64 mo�-

liwych tripletów nukleotydów oraz aminokwasami i stop-
kodonami, które je okre�laj�. Patrz: Aneks 3.

 kod Komisji ds. Enzymów Enzyme Commission number (skrót: 
kod EC). Systematyczne oznaczenie, które identyfikuje enzym 
w literaturze technicznej. Sk�ada si� z numerów oddzielonych 
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kropkami: pierwszy klasyfikuje enzym do jednej z sze�ciu 
g�ównych grup; ka�da grupa jest podzielona w podgrupy, pod-
grupy w kolejne podgrupy, a ostatni numer jest specyficzny dla 
enzymu, np. EC 3.1.21.1 to deoksyrybonukleaza I. Patrz: 
enzym.

 kodominacja co-dominance Sytuacja, w której oba allele ulegaj� 
ekspresji u heterozygoty, a zatem fenotyp powstaje w wyniku 
oddzia�ywania obydwu alleli. Na przyk�ad dereszowata ma�� 
byd�a jest wynikiem obecno�ci zarówno czerwonej, jak i bia�ej 
sier�ci, warunkowanej heterozygotyczno�ci� – obecno�ci� alle-
li czerwonej i bia�ej barwy.

 kodon codon Ka�da grupa trzech kolejnych nukleotydów tworz�-
cych mRNA, która reprezentuje jednostk� kodu genetycznego 
i okre�la konkretny aminokwas podczas syntezy polipepty-
dów w komórce. Ka�dy kodon jest rozpoznawany przez tRNA 
nios�cy w�a�ciwy aminokwas, który nast�pnie jest w��czany 
do �a	cucha polipeptydowego podczas syntezy bia�ka. 
W DNA ka�da informatywna trójka zasad zarówno kodu-
j�cych, jak i kontrolnych. Patrz: kod genetyczny, kodon 
startu, kodon stop. Synonim: triplet. Patrz: Aneks 3.

 kodon amber stop amber stop codon Patrz: kodon stop.
 kodon inicjacyjny initiation codon Patrz: kodon startu.
 kodon ochra stop ochre stop codon Patrz: kodon stop.
 kodon opal stop opal stop codon Patrz: kodon stop.
 kodon startu start codon Kodon specyfikuj�cy pierwszy amino-

kwas w �a	cuchu polipeptydowym, od którego rybosomy 
rozpoczynaj� proces translacji. U bakterii jest to kodon AUG 
(koduj�cy n-formylometionin�) albo, rzadziej, kodon GUG (wa-
lina). U eukariota jest to zawsze kodon AUG, przepisywany na 
metionin�. Kodon startu wskazuje ramk	 odczytu dla trans-
lacji. Synonim: kodon inicjacyjny.

 kodon startu translacji translational start codon Patrz: ko-
don inicjacyjny.

 kodon stop stop codon Zestaw trzech nukleotydów nieposia-
daj�cy odpowiadaj�cej cz�steczki tRNA, warunkuj�cej wsta-
wienie aminokwasu do �a	cucha polipeptydowego. Syn-
teza bia�ka jest w zwi�zku z tym zahamowana i polipeptyd 
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jest usuwany z rybosomu. Znane s� trzy kodony stopu: UAA 
(ochra), UAG (amber) i UGA (opal). Synonimy: zako�czenie 
�a�cucha, kodon nonsensowny, kodon terminacyjny.

 kodon terminacyjny termination codon Patrz: kodon stop.
 koduj�cy coding Okre�laj�cy sekwencj� peptydu na podstawie 

kodu zapisanego w cz�steczkach DNA. Patrz: kod gene-
tyczny.

 koenzym co-enzyme  Patrz: kofaktor.
 koewolucja co-evolution Ewolucja komplementarnych przysto-

sowa	 dwóch gatunków, b�d�ca wynikiem presji selekcyjnej, 
któr� wzajemnie na siebie wywieraj�. Cz�sta w zwi�zkach sym-
biotycznych mi�dzy ro�linami i zapylaj�cymi je owadami itp.

 kofaktor co-factor Cz�steczka organiczna lub nieorganiczny jon 
potrzebny dla normalnej aktywno�ci katalitycznej enzymu. 
Synonim: koenzym.

 kofermentacja co-fermentation Wspólny rozwój dwóch ró�nych 
mikroorganizmów w jednym bioreaktorze.

 koincydencja coincidence Stosunek obserwowanej i oczekiwanej 
cz�sto�ci podwójnych wymian (crossing-over), gdzie cz�sto�� 
oczekiwana jest obliczana przy za�o�eniu, �e dwa zdarzenia 
wymiany wyst�puj� niezale�nie od siebie.

 kointegracyjny system wektorowy co-integrate vector sys-
tem System transgenezy ro�lin oparty na dwóch plazmidach. 
Jeden z nich posiada segment T-DNA, zawieraj�cy gen(y), 
który zostanie wprowadzony. Po jego wprowadzeniu do Agro-
bacterium tumefaciens plazmid ten ulega homologicznej 
rekombinacji z obecnym w komórce rozbrojonym plazmidem 
Ti, w wyniku której tworzy si� pojedynczy plazmid, nios�cy in-
formacj� genetyczn�, pozwalaj�c� na transfer regionu T-DNA 
do komórek ro�linnych.

 kointegrat co-integrate Chimeryczna cz�steczka DNA, powsta-
j�ca w wyniku w��czenia w tym samym miejscu dwóch ró�nych 
cz�stek DNA.

 kojarzenie asortatywne assortative mating Kojarzenie, w któ-
rym partnerzy s� dobierani na podstawie ich podobie	stwa 
fenotypo wego.

 kojarzenie wsobne Patrz: chów wsobny.
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 koklonowanie co-cloning Niezamierzone klonowanie fragmentów
DNA razem z w�a�ciwym fragmentem, mo�e do niego doj��, 
kiedy preparat DNA przeznaczony do klonowania nie jest wy-
starczaj�co oczysz czony.

 kokultura co-culture 
�czona kultura dwóch lub wi�kszej liczby 
typów komórek, takich jak komórki ro�linne i mikroorganizmy 
lub dwa typy komórek ro�linnych. Wykorzystywana w ró�nych 
systemach kultur podwójnych oraz w kulturach nia�ki.

 kolba erlenmajerka Erlenmeyer flask Sto�kowa p�askodenna 
laboratoryjna kolba z w�sk� szyjk�, szeroko wykorzystywana 
do kultur mikroorganizmów. 

 kolchicyna colchicine Alkaloid otrzymywany z zimowita jesien-
nego Colchicum autumnale, blokuj�cy tworzenie wrzeciona. 
Jego zastosowanie podczas mitozy uniemo�liwia rozdzia� 
chromosomów w anafazie. Ta w�a�ciwo�� jest wykorzysty-
wana do podwajania liczby chromosomów. Innym wykorzysta-
niem jest zatrzymanie mitozy w metafazie w stadium najlep-
szym do badania kariotypów.

 kolenchyma collenchyma Tkanka �ywych komórek obecna prze-
wa�nie w nerwach i ogonkach li�ciowych. Jej charakterystycz-
n� cech� jest nierówna grubo�� �cian komórkowych zbudowa-
nych z celulozy i hemicelulozy, lecz niezlignifikowanych, jej 
funkcj� jest mechaniczna stabilizacja m�odych, krótkotrwa�ych 
lub niezdrewnia�ych organów.

 koleoptyl coleoptile Ochronna otoczka pokrywaj�ca wierzcho-
�ek p	du u zarodka traw.

 koleoryza coleorhiza Ochronna otoczka os�aniaj�ca korze� 
pierwotny u traw.

 kolinearno�� co-linearity 1. Ogólny zwi�zek, w którym jednost-
ki jednej cz�steczki wyst�puj� w takiej samej sekwencji, co 
jednostki innej cz�steczki, któr� te pierwsze okre�laj�, np. 
nukleotydy w genie s� kolinearne w stosunku do aminokwa-
sów w kodowanym przez ten gen polipeptydzie. 2. Zjawisko 
zachowania liniowego porz�dku genów w genomach ró�nych 
gatunków.

 kolonia colony 1. Grupa genetycznie identycznych komórek lub 
osobników pochodz�cych od pojedynczego przodka. 2. Grupa 
wspó�zale�nych komórek lub organizmów.
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 kolonia bakterii typu trawnik lawn Jednolita i nieprzerwana 
warstwa rozwijaj�cych si� bakterii, w której nie obserwuje si� 
pojedynczych kolonii, typowa na po�ywce agarowej.

 komensalizm commensalism Interakcja mi�dzy dwoma lub wi�-
cej ró�nymi organizmami, w której powi�zanie jest korzystne 
dla jednego z nich, pozostaj�c bez wp�ywu na pozosta�e.

 Komisja Kodeksu ywno�ciowego Codex Alimentarius Co-
mmission Mi�dzynarodowe cia�o reguluj�ce (cz��� FAO), 
odpowiedzialne za zdefiniowanie zestawu mi�dzynarodowych 
standardów �ywno�ci. Komisja okresowo formu�uje i publiku-
je list� sk�adników �ywno�ci i ich maksymalne dopuszczalne 
poziomy („Codex Alimentarius”) uznawane jako bezpieczne 
dla konsumpcji przez ludzi.

 komora wegetacyjna (fitotron) growth cabinet Zamkni�ta 
przestrze	, w której s� kontrolowane warunki �rodowiskowe. 
Poziom kontroli temperatury, �wiat�a i wilgotno�ci jest funkcj� 
jako�ci komory.

 komórczak acellular Tkanki lub organizmy, które s� zbudowane 
z komórek nieoddzielonych, ale cz�sto maj� wi�cej ni� jedno 
j�dro.

 komórka cell Podstawowy poziom organizacji struktury z�o�o-
nych organizmów. Komórki eukariotyczne zawieraj� j�dro 
(z chromosomami) i cytoplazm	 z aparatem syntezy bia-
�ek, zwi�zane b�onami komórkowymi. Komórki prokariotycz-
ne nie posiadaj� j�dra.

 komórka apikalna apical cell Pojedyncza komórka inicjalna 
w merystemie wierzcho�kowym p�dów lub korzeni ro�lin.

 komórka B B cell Wa�na klasa limfocytów, dojrzewaj�cych
w szpiku kostnym (u ssaków) i w kaletce Fabrycjusza (u pta-
ków), produkuj�cych przeciwcia�a, w najwi�kszym stopniu 
odpowiedzialne za odpowied� odporno�ciow� wykorzystuj�c� 
przeciwcia�a lub odpowied� humoraln�, daj�c pocz�tek komór-
kom osocza, produkuj�cym przeciwcia�a i innym komórkom 
systemu odporno�ciowego. Synonim: limfocyt B.

 komórka jajowa pozbawiona j�dra enucleated ovum Komór-
ka jajowa, z której usuni�to j�dro, zazwyczaj etap w przygoto-
waniu transferu j�dra komórkowego.
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 komórka linii generatywnej germ line cell Patrz: pierwotna 
komórka rozrodcza.

 komórka macierzysta stem cell Niezró�nicowana komórka so-
matyczna posiadaj�ca zdolno�� podzia�ów prowadz�cych do 
powi�kszenia liczby komórek potomnych lub te� ró�nicuj�ca 
si� w ka�dy wyspecjalizowany typ komórki daj�cej odpowiedni 
sygna�. Hodowle komórek macierzystych s� kluczowe w poj�ciu 
klonowania terapeutycznego.

 komórka macierzysta endospermu endosperm mother cell 
Jedna z siedmiu komórek woreczka zal��kowego dojrza�ej 
ro�liny, która zawiera dwa j�dra biegunowe. Po zap�odnieniu 
daje pocz�tek pierwotnym komórkom endospermu, z których 
rozwija si� endosperm. 

 komórka metaboliczna metabolic cell Komórka, która nie ulega 
podzia�owi. Patrz: metabolizm. 

 komórka miesza�cowa hybrid cell Patrz: synkarion.
 komórka pierwotna primary cell Komórka lub linia komórko-

wa wzi�ta bezpo�rednio z �ywego organizmu, który ma okre-
�lony cykl �yciowy.

 komórka pomocnicza helper cell Komórki T, które towarzysz� 
stymulacji limfocytów B i T do rozwoju w przeciwcia�a pro-
dukuj�ce odpowiednio komórki plazmatyczne (limfocytu B) 
i „komórki zabójcy” limfocytów T.

 komórka pomocnicza T helper T cell Patrz: komórka pomoc-
nicza. 

 komórka przyszparkowa guard cell Wyspecjalizowane komórki 
epidermalne, wyst�puj�ce parami wokó� szparki oddecho-
wej. Ich funkcj� jest kontrolowanie otwierania i zamykania 
szparek oddechowych przez zmian� turgoru.

 komórka sitowa sieve cell Wyd�u�ony element sitowy (rur-
ka) ro�lin naczyniowych, charakteryzuj�cy si� stosunkowo 
niewyspecjalizowanymi polami sitowymi i cienkimi ko	cami 
�cian, w których brakuje p�ytek sitowych.

 komórka towarzysz�ca companion cell �ywa komórka zwi�za-
na z komórk� sitow� we floemie ro�lin naczyniowych.

 komórki autologiczne autologous cells Komórki pobrane od 
osobnika, poddane kulturze (lub przechowywane), mog� zosta� 
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poddane manipulacjom genetycznym, a nast�pnie umieszczone 
z powrotem w ciele osobnika donorowego.

 komórki biegunowe pole cells Grupa komórek w posterior za-
rodków Drosophila, które s� prekursorami dojrza�ej linii za-
rodka. 

 komórki efektorowe effector cells Komórki systemu odporno�-
ciowego, które odpowiadaj� za powstawanie cytotoksyczno�ci 
zarz�dzanej komórkowo. 

 komórki ES ES cells Patrz: komórki macierzyste zarodka.
 komórki immobilizowane immobilized cells Komórki wy�apa-

ne na matrycach takich, jak: alginian, poliakrylamid i agaroza, 
u�ytych jako membrany lub filtry bioreaktora.

 komórki macierzyste spory spore mother cell Synonim: spo-
rocyt.

 komórki macierzyste zarodka embryonic stem cells (skrót: ko-
mórki ES) Komórki wczesnego zarodka, które prowadz� do 
wszelkich zró�nicowanych komórek, w��cznie z lini� komó-
rek generatywnych. 

 komórki osocza plasma cells Bia�e cia�ka krwi powsta�e z limfo-
cytów B, produkuj�ce przeciwcia�a. 

 komórki somatyczne somatic cell Komórki, które nie s� zaan-
ga�owane w proces reprodukcji, komórki nieb�d�ce komór-
kami p�ciowymi.

 komórki T T cell Limfocyty, które ró�nicowane s� w grasicy 
podczas dojrzewania. Ró�ne rodzaje limfocytów T odgrywaj� 
rol� w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Synonim: lim-
focyt T. Patrz: komórki T po�rednicz�ce w komórkowej 
odpowiedzi immunologicznej.

 komórki T po�rednicz�ce w komórkowej odpowiedzi immu-
nologicznej T-cell-mediated (cellular) immune respon-
se Synteza receptorów komórki T specyficznych dla antyge-
nu i rozwój komórek T w odpowiedzi na zetkni�cie si� systemu 
immunologicznego komórki z nierozpoznawaln� cz�steczk� 
immunogeniczn�.

 komórkowa odpowied
 immunologiczna cell-mediated (cel-
lular) immune response Patrz: komórki T po�rednicz�ce 
w komórkowej odpowiedzi immunologicznej.
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 kompetencja competent 1. Zdolno�� komórek bakteryjnych do 
pobrania cz�stek obcego DNA i wynikaj�cej z tego ich transfor-
macji genetycznej. Mo�e by� determinowana genetycznie lub 
zaindukowana czynnikami fizycznymi. 2. Komórka kompetent-
na jest zdolna do przekszta�cenia si� we w pe�ni funkcjonalny 
zarodek.

 kompleks organiczny organic complex Chemicznie niezdefinio-
wany zwi�zek dodawany do po�ywki od�ywczej w celu stymu-
lowania wzrostu, np. mleko kokosowe, wyci�g s�odowy, wyci�g 
dro�d�owy, hydrolizat kazeiny. 

 kompleks synaptonemalny synaptonemal complex (skrót: SC) 
Struktura bia�ka w postaci wst��ki, tworz�ca si� mi�dzy para-
mi homologicznych chromosomów w czasie ko	ca pierwszej 
profazy mejozy. SC ��czy chromatydy w u�o�eniu poziomym 
i u�atwia crosing-over.

 kompleks zgodno�ci tkankowej histocompatibility complex 
Patrz: g�ówny kompleks zgodno�ci tkankowej

 komplementacja complementation Patrz: komplementacja ge-
netyczna.

 komplementacja wewn�trzgenowa intragenic complementa-
tion Wyst�puje, gdy dziki typ fenotypu jest przywracany 
w osobniku pokolenia F1 otrzymanym przez krzy�owanie 
dwóch niezale�nych mutantów, posiadaj�cych ró�ne hetero-
allele.

 komplementarno�� complementarity 1. Patrz: komplemen-
tarny. 2. Podobie	stwo mi�dzy DNA a mRNA przepisanym 
z tego DNA.

 komplementarny complementary Dwie cz�steczki DNA s� do 
siebie komplementarne, gdy pozycja ka�dej kolejnej zasady 
z ko	ca 5’ w pierwszej cz�steczce koresponduje z odpowiedni� 
zasad� w drugiej cz�steczce z ko	ca 3’, wed�ug regu�y ��cze-
nia si	 zasad (np. A z T, C z G). W odpowiednich warunkach 
dwie komplementarne jednoniciowe cz�steczki DNA spla-
taj� si�, formuj�c dwuniciow� cz�steczk�. Komplementarne 
nukleotydy s� sk�adnikami par adenina-tymina, adenina-
-uracyl i guanina-cytozyna, które maj� zdolno�� do ��czenia si� 
wi�zaniem wodorowym. 
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 komplementarny DNA complementary DNA (skrót: cDNA) Ni� 
DNA syntetyzowana in vitro na matrycy dojrza�ego RNA 
z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy. Nast�pnie po-
limeraza DNA jest wykorzystana do tworzenia dwuniciowej 
cz�steczki. Ró�ni si� od genomowego DNA brakiem intronów. 
Synonim: skopiowany DNA. 

 kondycjonowanie conditioning 1. Wp�yw czynników zewn�trz-
nych na cechy fenotypowe w trakcie krytycznych stanów roz-
wojowych. 2. Niezdefiniowana interakcja mi�dzy tkankami 
i pod�o�em kultury in vitro, prowadz�ca do wzrostu poje-
dynczych komórek lub ma�ych agregatów. Kondycjonowaniu 
mo�e towarzyszy� zatapianie komórek lub kalusa, umiesz-
czonych w porowatym materia�e (takim jak rurki do dializy), 
w �wie�ym pod�o�u, na okres zale�ny od zag�szczenia komórek 
i obj�to�ci �wie�ego pod�o�a. 

 konfiguracja cis cis configuration Patrz: sprz	�enie.
 konformacja conformation Ró�ne struktury przestrzenne, które 

mo�e przybra� dana cz�steczka. W szczególno�ci ró�ne sposo-
by, w które mo�e si� u�o�y� pierwszorz	dowa sekwencja 
biologicznego polimeru. Jest to determinowane przez si�y 
wewn�trzcz�steczkowe, w tym wi�zania wodorowe i mostki 
dwusiarczkowe w bia�kach. W bia�kach konformacja wa-
runkuje aktywno�� biologiczn�; funkcje niektórych cz�steczek 
wynikaj� z przej�cia z jednej stabilnej struktury w drug�, alter-
natywn�, stabiln� struktur�. Natywna struktura znaleziona in 
vivo mo�e by� zmieniona przez denaturacj	 do typowo mniej 
uporz�dkowanej, niecharakterystycznej i zazwyczaj biologicz-
nej nieaktywnej formy. 

 konidium conidium Aseksualny zarodnik tworzony przez strz�p-
ki w niektórych grzybach.

 koniugacja conjugation 1. Po��czenie gamet lub jednokomór-
kowych organizmów w czasie zap�odnienia. 2. Jednokierun-
kowy transfer DNA plazmidu z jednej komórki bakteryjnej 
do innej w wyniku kontaktu mi�dzy nimi. DNA plazmidu za-
zwyczaj warunkuje wi�kszo�� funkcji potrzebnych do w�asnego 
przemieszczania si�. 3. Do��czanie si� cukru i innych cz�ste-
czek polarnych do mniej polarnych komponentów, co zwi�ksza 
ich rozpuszczalno�� w wodzie. 
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 konkatamer concatemer Fragment DNA, sk�adaj�cy si� z powtó-
rzonych sekwencji w uk�adzie „g�owa do ogona”.

 konkurencyjno�� plemników sperm competition Konkuren-
cyjno�� mi�dzy dwoma plemnikami (spermatozoa) w celu 
zap�odnienia pojedynczej komórki jajowej.

 konserwacja conservation Patrz: ochrona zasobów geno-
wych, sekwencja konserwatywna. 

 konserwacja przez zamro�enie freeze preservation Patrz:
krioprezerwacja.

 konstrukt construct Utworzone metodami in�ynierii genetycznej 
chimeryczne DNA przeznaczone do wprowadzenia do komórki 
lub tkanki. Zazwyczaj konstrukt zawiera po��dany gen lub 
geny, gen markerowy i odpowiednie sekwencje kontrolne 
jako pojedynczy pakiet. Gotowy do u�ycia konstrukt jest nazy-
wany kaset�.

 konstrukt genowy gene construct Patrz: konstrukt. 
 konstytutywny constitutive Ekspresja genu bez konieczno�ci 

indukcji. 
 kontaminant (zanieczyszczenie) contaminant 1. Niepo��da-

na substancja chemiczna obecna w zwi�zku chemicznym lub 
mieszaninie zwi�zków. 2. Jakikolwiek mikroorganizm przy-
padkowo wprowadzony do kultury lub pod�o�a kultury. 
Kontaminant mo�e konkurowa� z po��danymi komórkami 
kultury i w konsekwencji zahamowa� ich wzrost lub ca�kowicie 
je zast�pi�. 

 kontig contig Grupa nachodz�cych na siebie sklonowanych frag-
mentów DNA, które mo�na z�o�y� tak, aby tworzy�y okre�lony 
region chromosomu lub genomu, z których by�y uzyskane. 
Zdefiniowanie kontigów jest koniecznym etapem do ustalenia 
sekwencji nukleotydowej ca�ego genomu. 

 kontrola akceptorowa acceptor control Regulacja poziomu 
respiracji poprzez dost�pno�� ADP jako receptora grupy fos-
foranowej.

 kontrola autogeniczna autogenous control Dzia�anie pro-
duktu genu prowadz�ce do zahamowania (kontrola nega-
tywna) lub podwy�szenia (kontrola pozytywna) ekspresji 
tego genu.
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 kontrola biologiczna biological control (biocontrol) Kontrola 
szkodników przy u�yciu �rodków biologicznych. Ka�dy proces 
wykorzystuj�cy �wiadomie wprowadzone do �rodowiska �ywe 
organizmy w celu ograniczenia wzrostu i rozwoju innych orga-
nizmów, np. wprowadzenie owadów drapie�nych w celu kon-
troli szkodników.

 kontrola negatywna negative control system Mechanizm,
w którym bia�ko regulatorowe jest potrzebne do wy��czenia 
ekspresji genu.

 Konwencja o Ró�norodno�ci Biologicznej Convention on Bio-
logical Diversity Mi�dzynarodowy traktat reguluj�cy zasady 
ochrony i wykorzystania ró�norodno�ci biologicznej w �wiecie, 
ustanowiony równie� dla okre�lenia regu� zarz�dzania mi�-
dzynarodowym przep�ywem nielokalnych �ywych organizmów 
i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 konwersja conversion Rozwój somatycznego zarodka w ro�lin�. 
 konwersja genu gene conversion Proces cz�sto zwi�zany z re-

kombinacj�, podczas której jeden z alleli jest replikowany kosz-
tem innego allelu, co prowadzi do niemendlowskich stosunków 
w segregacji. 

 kora pierwotna cortex Tkanka pierwotna �odygi lub korzenia 
ograniczona na zewn�trz epiderm�, wewn�trz w �odydze flo-
emem, a w korzeniu perycyklem (okolnic�).

 korelacja correlation Zwi�zek statystyczny mi�dzy zmiennymi.
 korepresor co-repressor Cz�steczka efektora, która formuje 

kompleks z represorem i wy��cza ekspresj� genu lub grupy 
genów.

 korona crown W le�nictwie górna cz��� drzewa.
 korpus corpus Cz��� merystemu wierzcho�kowego poni�ej tu-

niki. W korpusie komórki dziel� si� we wszystkich kierunkach 
i zwi�kszaj� obj�to��. 

 korze� root Najni�ej po�o�ona cz��� ro�liny, najcz��ciej umiejsco-
wiona pod ziemi�, która pozwala ro�linie zakotwiczy� si� oraz 
wch�ania� i przewodzi� wod� i sk�adniki mineralne/od�ywcze.

 korze� palowy tap root System korzeniowy, w którym korze	 
pierwotny ma du�o wi�ksz� �rednic� ni� inne korzenie bocz-
ne (np. marchew). Przeciwie	stwo: korze� wi�zkowy.
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 korze� wi�zkowy fibrous root System korzeniowy, w którym 
korze	 g�ówny i korzenie boczne maj� podobne �rednice. Prze-
ciwie	stwo: korze� palowy.

 korze� wtórny secondary root Odga��zienie lub korze	 boczny.
 korze� zarodkowy radicle Cz��� zarodka ro�liny, która rozwija 

si� w korze	 pierwotny.
 kosegregacja co-segregation Wspólne dziedziczenie dwóch 

cech, zazwyczaj wynik genetycznego sprz	�enia.
 kosmid cosmid Syntetyczny plazmid, który zawiera sekwencje 

cos i jeden lub wi�cej markerów selekcyjnych, takich jak 
gen oporno�ci na antybiotyki. Kosmidy s� wykorzystywane 
jako wektory zdolne do pakowania du�ych fragmentów DNA 
o wielko�ci do 40–50 kb. 

 kosupresja co-suppression Naturalne zjawisko wyciszenia 
genu, który zapewne wyewoluowa� jako cz��� ro�linnej obro-
ny przed infekcj� wirusow�, lecz sta� si� wa�ny w kontek�cie 
transgenezy ro�lin. Dzia�a przez hamowanie ekspresji trans-
genów homologicznych do natywnego DNA poprzez interakcj� 
natywnego i transgenicznego mRNA.

 kotransfekcja co-transfection Sposób post�powania, w którym 
bakulowirus i wektor transportuj�cy s� jednocze�nie wpro-
wadzone w kultury komórek owadów.

 kotransformacja co-transformation Procedura transgenezy,
w której komórki gospodarza (ro�liny lub zwierz�cia) s� trans-
formowane jednocze�nie dwoma ró�nymi plazmidami, z któ-
rych jeden zawiera marker selekcyjny, a drugi gen, który 
jest wprowadzany. Z obserwacji wynika, �e przy zastosowaniu 
odpowiednio wysokiej koncentracji obu plazmidów transfor-
mowane komórki b�d� w��cza� oba plazmidy, prawdopodobnie 
w ró�nych loci genomu. Je�li transgeny s� rozdzielane w wy-
niku normalnej rekombinacji mejotycznej, to transgeniczne 
osobniki wolne od markera selekcyjnego mog� by� uzyskiwane 
w kolejnych pokoleniach.

 kowalencyjnie zamkni	ty kolisty DNA covalently-closed cir-
cular DNA (skrót: cccDNA) Cz�steczka DNA, której wolne 
ko	ce zligowa�y, aby uformowa� ko�o. Nici pozostaj� po��czo-
ne ze sob� równie� po denaturacji. Plazmidy wyst�puj� w tej 



143krypto

formie in vivo. W formie natywnej cccDNA przyjmuje uk�ad 
superhelikalny. Patrz: cyrkularyzacja. 

 kpz kbp Skrót kilo par zasad – kilobase pairs, czyli tysi�c par zasad 
(dwuniciowego DNA).

 kriogeniczny cryogenic W bardzo niskiej temperaturze. 
 krioprezerwacja cryobiological preservation Przechowywanie 

za  sobów genowych w stanie u�pienia przez przechowanie w ul-
traniskiej temperaturze, cz�sto w p�ynnym azocie. Obecnie 
stosowana do przechowywania nasion ro�lin, py�ku, mikro-
organizmów, spermy zwierz�cej, kultur tkankowych, linii 
komórkowych. Synonim: kriokonserwacja, (tylko ang.) freeze 
preservation.

 krioprotektant cryoprotectant Zwi�zek ochraniaj�cy komórki 
przed zniszczeniem w procesie sukcesywnego zamra�ania 
i rozmra�ania. Krioprotektanty s� zwi�zkami dobrze roz-
puszczaj�cymi si� w wodzie i o niskiej toksyczno�ci. Dwa typy 
zwyczajowo stosowane: penetruj�ce (glicerol i DMSO) i niepe-
netruj�ce (cukry, dekstran, glikol etylenowy, poliwinylopiro-
lidon i skrobia hydroksyetylowa).

 krótkie rozproszone elementy j�drowe short interspersed 
nuclear element (skrót: SINE) Rodziny krótkich (150–300 
pz) umiarkowanie powtarzaj�cych elementów w genomie 
eukariotycznym. Wyst�puj� one jako kopie DNA niektórych 
cz�steczek tRNA, tworzonych prawdopodobnie przez nieza-
mierzone dzia�anie odwrotnej transkryptazy w trakcie in-
fekcji retrowirusa.

 krypto cryptic Co� ukrytego. 1. Osobniki strukturalnie hetero-
zygotyczne, które nie s� identyfikowane, gdy� nie wyka-
zuj� nienormalnych konfiguracji w mejozie w ��czeniu si� 
chromosomów („miesza	ce kryptostrukturalne”). 2. Forma 
polimorfizmu kontrolowana przez geny recesywne („krypto-
polimorfizm”). 3. Ka�da mutacja, która jest ujawniana przez 
uwra�liwiaj�c� mutacj�, a poza tym jest s�abo wykrywana (ta-
kie mutacje s� trudno wykrywane ze wzgl�du na plastyczno�� 
sk�adu odpowiadaj�cego polipeptydu). 4. Fenotypowo bardzo 
podobne gatunki (kryptogatunki), które si� nie krzy�uj� 
w normalnych warunkach. 5. Ukryta zmienno�� genetyczna 
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odnosi si� do istnienia np. alleli, odpowiadaj�cych za wysoki 
poziom cechy, rasy zwierz�t, która przejawia niski poziom 
danej cechy. 

 krystalizacja bia�ka protein crystallization Produkcja czystego 
preparatu bia�ka. W tej formie mo�e by� okre�lona struktura 
trzeciorz�dowa cz�steczki.

 kryszta�y parasporalne parasporal crystal G�sto upakowane 
cz�steczki owadobójczej toksyny, produkowanej przez szcze-
py bakterii Bacillus thuringiensis w czasie tworzenia spor 
przetrwalnikowych.

 krzywa cot cot curve Metoda oszacowania heterogeniczno�ci 
sekwencji danego DNA oparta na obserwacji, �e im bardziej 
homogenny jest DNA, tym �atwiej przebiega (i dlatego szybciej) 
reasocjacja cz�steczek jednoniciowego DNA. Krzywa cot 
przedstawia ilo�� jednoniciowego DNA, ulegaj�cego reasocjacji 
w czasie. Warto�� cot (wypadkowa wyj�ciowego st��enia jedno-
niciowego DNA i czasu), w której po�owa cz�steczek DNA jest 
zrenaturowana nazywana jest 1/2cot. Jest to parametr wska-
zuj�cy w mieszaninie zarówno stopie	 niejednorodno�ci DNA, 
jak i stopie	 komplementarno�ci jednoniciowych cz�steczek 
DNA.

 krzywa wzrostu growth curve Patrz: faza wzrostu.
 krzy�owanie cross Skojarzenie dwóch osobników lub populacji. 

Patrz: hodowla krzy�ówkowa. 
 krzy�owanie jednogenowe monohybrid cross Krzy�owanie

mi�dzy rodzicami ró�ni�cymi si� tylko jedn� cech� lub w któ-
rym uwzgl�dniana jest tylko jedna cecha.

 krzy�owanie (kojarzenie) testowe testcross Krzy�owanie (ko-
jarzenie) genetycznie nieokre�lonego osobnika z testerem re-
cesywnym w celu okre�lenia, czy osobnik badany jest hetero-
zygot�, czy homozygot� pod wzgl�dem pewnych alleli. Mo�e 
by� to u�yte jako metoda do testowania sprz	�e�, np. przy 
szacowaniu frakcji rekombinacji. 

 krzy�owanie mi	dzygatunkowe interspecific cross Krzy�o-
wanie mi�dzy rodzicami nale��cymi do dwóch ró�nych ga-
tunków. Patrz: krzy�owanie wewn�trzrodzajowe, krzy-
�owanie wewn�trzgatunkowe.
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 krzy�owanie mi	dzyrodzajowe intergeneric cross Krzy�owa-
nie mi�dzy rodzicami nale��cymi do ró�nych rodzajów.

 krzy�owanie rodze�stwa sib-mating Zamierzone krzy�owanie 
rodze	stwa. Generalnie stosowane, kiedy samoniezgodno�� 
uniemo�liwia produkcj� potomstwa pochodz�cego z samoza-
p�odnienia.

 krzy�owanie wewn�trzgatunkowe intraspecific cross Krzy-
�owanie mi� dzy rodzicami nale��cymi do tego samego ga-
tunku. Patrz: krzy�owanie wewn�trzrodzajowe, krzy�o-
wanie mi	dzygatunkowe.

 krzy�owanie wewn�trzrodzajowe intrageneric cross Krzy�o-
wanie mi� dzy rodzicami nale��cymi do tego samego rodzaju. 
Patrz: krzy�owanie wewn�trzgatunkowe, krzy�owanie 
mi	dzygatunkowe.

 krzy�owanie wsteczne backcross Krzy�owanie osobnika z jed-
nym z jego rodziców lub organizmem genetycznie równowa�-
nym z jednym z rodziców. Potomstwo takiego krzy�owania 
nazywane jest pokoleniem wstecznym (BC).

 ksantofil xanthophyll �ó�ty karotenoid zawieraj�cy tlen, wyst�-
puje w chloroplastach.

 ksenia xenia Bezpo�redni efekt dzia�ania py�ku na pewne cechy 
bielma.

 ksenobiotyk xenobiotic Zwi�zek chemiczny, który nie jest produ-
kowany i cz�sto nie mo�e by� rozk�adany przez �yj�ce organi-
zmy.

 ksenogeniczny xenogeneic Odnosi si� do organów, modyfiko-
wanych za pomoc� metod in�ynierii genetycznej („zhumani-
zowanych)” w celu zmniejszenia niebezpiecze	stwa odrzutu. 
Organy rosn� w organizmie zwierz�cia w celu potencjalnej 
transplantacji dla ludzi.

 ksenotransplantacja xenotransplantation Transplantacja 
tkanki lub organu z jednego gatunku do drugiego, zazwyczaj 
ze �wini do cz�owieka. Choroby odzwierz�ce zoonozy s� naj-
wi�kszym problemem.

 kserofit xerophyte Ro�lina bardzo odporna na susz�, typowo ada-
ptuj�ca si� do ekstremalnie suchego �rodowiska.
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 ksylem xylem Z�o�ona tkanka, specjalizuj�ca si� w przewodzeniu 
wody i sk�adników mineralnych w roztworze. Ksylem mo�e 
funkcjonowa� tak�e jako tkanka pomocnicza, szczególnie 
wspieraj�ca ksylem drugorz�dowy. 

 ksylem drugorz	dowy (drewno) secondary xylem Patrz: wtór-
na tkanka naczyniowa.

 kultigen cultigen Gatunek uprawny o nieznanym pochodzeniu.
 kultura culture Populacja komórek ro�linnych, zwierz�cych lub 

mikroorganizmów, rosn�cych w warunkach kontrolowanych.
 kultura akseniczna axenic culture Kultura wolna od ska�e	 ze-

wn�trznych i wewn�trznych symbiontów, zwykle niemo�liwa 
do uzyskania wy��cznie w wyniku sterylizacji powierzchniowej; 
czasami poj�cie to jest b��dnie u�ywane jako synonim kultury 
aseptycznej.

 kultura bezglebowa soil-less culture Ro�lina rosn�ca w roztwo-
rze od�ywczym pozbawiona gleby. Synonim: hydroponika.

 kultura ci�g�a continuous culture Kultura zawiesinowa 
(w bioreak torach) w sposób ci�g�y zasilana substancjami od-
�ywczymi przez nap�yw �wie�ego pod�o�a. Obj�to�� kultury 
jest na ogó� sta�a. 

 kultura ci�g�a otwarta open continuous culture System kultu-
ry ci�g�ej, w której wp�yw �wie�ej po�ywki jest równowa�ony 
przez odp�yw takiej samej obj�to�ci zu�ytej po�ywki z ko-
mórkami. W ustabilizowanej kulturze poziom wymywanych 
komórek jest równy poziomowi tworzenia si� nowych komórek 
w systemie. Patrz: kultura ci�g�a, kultura okresowa, za-
mkni	ta kultura ci�g�a.

 kultura (hodowla) synchroniczna synchronous culture Kul-
tura, w której cykl komórkowy jest synchronizowany z wi�k-
szo�ci� wyst�puj�cych komórek. Synchronizacja jest wywo-
�ywana dodatkiem leku, który zatrzymuje cykl komórki na 
��danym etapie.

 kultura (in vitro) merystemów meristem culture Kultura
tkankowa, zawieraj�ca nasad� tkanek merystematycznych bez 
przylegaj�cych primordiów (przylistków) lub tkanki p�du 
(�odygi). Okre�lenie to mo�e tak�e oznacza� kultur� odcinków 
merystemoidalnych ro�lin lub merystematyczny wzrost w kul-
turze (in vitro).
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 kultura jednego w	z�a single node culture Kultura osobnych 
p�czków bocznych, ka�dy z fragmentem tkanki �odygi.

 kultura kalusa callus culture Technika ro�linnych kultur tkan-
kowych, zwykle prowadzona na sta�ym pod�o�u, inicjowana 
przez wyszczepienie niewielkich eksplantatów. Wykorzysty-
wana jako podstawa do organogenezy (formowania p�dów lub 
korzeni), kultur komórkowych lub namna�ania embrioidów. 
Kultury kalusa mog� by� utrzymywane przez dowolny czas 
dzi�ki regularnym pasa�om.

 kultura komórek cell culture Wzrost w warunkach in vitro ko-
mórek wyizolowanych z organizmów wielokomórkowych.

 kultura komórek ro�linnych plant cell culture Wzrost komó-
rek ro�linnych w warunkach in vitro.

 kultura korzeni w�o�nikowatych hairy root culture Kultura 
(in vitro) bardzo rozga��zionych korzeni ro�liny. Tkank� ro-
�linn� traktuje si� bakteriami Agrobacterium rhizogenes, 
zawieraj�cymi plazmid Ri, który powoduje, �e z miejsc in-
fekcji eksplantaty rozrastaj� si� silnie rozga��zione korzenie. 
W kulturach tych mo�e nast�pi� ekspresja transgenów wpro-
wadzonych do plazmidu.

 kultura mikroalg microalgal culture Kultura mikroalg w biore-
aktorze, w tym glonów morskich. 

 kultura mikrospor (py�ku) microspore culture Kultura in vitro 
mikrospor dla otrzymania ro�lin haploidalnych. Patrz: kul-
tura pylników. 

 kultura nia�ki nurse culture Kultura komórkowa z zawiesiny 
na bibule filtracyjnej, u�o�onej powy�ej tkanki kalusowej. Bi-
bu�a filtracyjna pomaga w zapobieganiu ��czenia si� tkanek, 
a jednocze�nie pozwala na przep�yw wa�nych substancji z ho-
dowli do izolowanych komórek.

 kultura organów organ culture Aseptyczna kultura komplet-
nych, �ywych organów zwierz�t lub ro�lin poza ich organizmem 
w odpowiedniej po�ywce do kultur in vitro. Zwierz�ce organy 
musz� by� dostatecznie ma�e, aby sk�adniki od�ywcze z po�yw-
ki mog�y od�ywi� wszystkie komórki. 

 kultura pierwotna primary culture Kultura rozpoczynaj�ca
si� od komórek, tkanek lub organów pobranych bezpo�rednio 
z organizmów. Kultura pierwotna mo�e by� uwa�ana za tak� 
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a� do przej�cia przez pierwsz� subkultur�. Wtedy staje si� lini� 
komórkow�.

 kultura p�ynna pylników serial float culture Technika polega-
j�ca na tym, �e niedojrza�e pylniki p�ywaj� w p�ynnym pod�o�u 
i kontynuuj� swój rozwój do uwolnienia py�ku.

 kultura pó�ci�g�a semi-continuous culture Komórki w stanie 
aktywnych podzia�ów, które utrzymywane s� w kulturze przez 
okresowe odprowadzenie po�ywki i zast�pienie jej �wie�� po-
�ywk�.

 kultura protoplastów protoplast culture Kultura in vitro
protoplastów, w której protoplasty mog� by� zregenerowane 
w ca�e ro�liny. Jest to atrakcyjny obiekt dla genetycznych ma-
nipulacji.

 kultura pylników anther culture Sterylna kultura niedojrza-
�ych pylników prowadzona w celu otrzymania haploidal-
nych ro�lin z mikrospor w wyniku androgenezy.

 kultura py�ku pollen culture Sterylna kultura niedojrza�ego 
py�ku (zwykle mikrospor) prowadzona w celu otrzymania ha-
ploidalnych ro�lin.

 kultura selekcyjna selection culture Selekcja na podstawie ró�-
nic warunków �rodowiskowych lub ró�nic w sk�adzie pod�o�a 
kultury, prowadz�ca do tego, �e po��dane warianty komórek 
lub linii komórkowych (za�o�one lub domniemane mutanty) 
s� preferowane w porównaniu do innych wariantów lub typu 
dzikiego.

 kultura sta�a stationary culture Kultura utrzymywana bez po-
ruszania (wstrz�sania).

 kultura startowa mikroorganizmu starter culture Mikroor-
ganizmy, które s� celowo dodawane do �ywno�ci w celu zmia-
ny smaku, barwy, tekstury i zapachu. 

 kultura sto�ków wzrostu meristem tip culture Kultura eks-
plantatów merystemów wierzcho�kowych. U�ywana sze -
roko w celu eliminacji wirusów i rozmna�ania p�dów bocz-
nych, rzadziej do produkcji kalusa.

 kultura tkankowa tissue culture Hodowla in vitro komórek, 
tkanek i organów w pod�o�u od�ywczym w warunkach ste-
rylnych. 
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 kultura tratwy raft culture Patrz: kultura nia�ki.
 kultura w	z�ów nodal culture Kultura p�ków bocznych i cz��� 

przylegaj�cej tkanki p	du.
 kultura wiechy panicle culture Aseptyczna kultura in vitro 

niedojrza�ych eksplantatów wiechy, maj�ca na celu zaindu-
kowanie kie�kowania i rozwoju mikrospor.

 kultura w pod�o�u p�ynnym batch culture Kultura zawiesinio-
wa, w której komórki rosn� w sko	czonej obj�to�ci p�ynnego 
pod�o�a i wykazuj� wzrost sigmoidalny. Wszystkie komórki 
s� pozyskiwane w tym samym czasie. Patrz: kultura ci�g�a. 
Synonim (tylko ang.): batch fermentation.

 kultura wytrz�sana shake culture Zawiesina w kulturze bakte-
ryjnej, zapewniaj�ca w�a�ciwe napowietrzanie komórek w p�yn-
nej po�ywce. Zwykle osi�ga si� to poprzez u�ycie wytrz�sarki 
w formie platformy lub mieszad�a magnetycznego.

 kultura zarodków embryo culture Kultura zarodków na pod�o-
�ach od�ywczych.

 kultura zawiesinowa suspension culture Typ kultury, w której 
komórki lub skupiska komórek rosn� i mno�� si� zawieszone 
w pod�o�u p�ynnym.

 kutikula cuticle Warstwa kutyny lub wosku formowana na ze-
wn�trznej powierzchni li�ci i owoców, która zapewne wyewolu-
owa�a w celu ograniczenia strat wody poprzez wyparowanie.

 kwadripleks (kwadrupleks) quadruplex Dziedziczenie alleli
u autotetraploidów. Genotyp AAAa b�dzie tworzy� gamety 
AA, Aa w stosunku 3 : 1.

 kwadriwalent quadrivalent Konfiguracja chromosomowa wi-
doczna w pó�nej profazie i metafazie pierwszego podzia�u 
mejotycznego, gdzie cztery chromosomy s� po��czone chia-
smami. Mo�e wyst�powa� u autotetraploidów, kiedy cztery 
homologiczne chromosomy ��cz� si� w pary, lub u diploidów 
jako wynik heterozygotyczno�ci wzajemnych translokacji mi�-
dzy dwoma niehomologicznymi chromosomami.

 kwarantanna quarantine Izolacja okresowa po przybyciu do 
nowego miejsca, która pozwala na ujawnienie si� symptomów 
istniej�cej wcze�niej choroby. Stosowana jest na podstawie 
przepisów ograniczaj�cych sprzeda� i przewóz organizmów 
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�ywych, g�ównie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si� na 
danym obszarze choroby lub zarazy.

 kwas abscysynowy abscisic acid Fitohormon bior�cy udzia� 
w kontroli odpowiedzi ro�lin na stres abiotyczny, np. stopie	 
otwarcia aparatów szparkowych w warunkach niedoboru wody 
(suszy).

 kwas adenylowy adenylic acid Synonim: monofosforanu adeno-
zyny. (Rybo)nukleotyd, zawieraj�cy nukleozyd adenozyn�. 
Odpowiedni deoksyrybonukleotyd to monofosforan deo-
ksyadenozyny, inaczej kwas deoksyadenylowy.

 kwas cytydylowy cytidylic acid Synonim: cytydynomonofosfo-
ran (skrót: CMP). Rybonukleotyd zawieraj�cy nukleozyd 
cytydyn�. Odpowiadaj�cy deoksyrybonukleotyd to 5’-mono-
fosforan deoksycytydyny lub kwas deoksycytydynowy.

 kwas deoksyrybonukleinowy deoxyribonucleic acid Patrz: 
DNA.

 kwas dezoksyrybonukleinowy desoxyribonucleic acid Zdeza-
ktualizowana nazwa kwasu deoksyrybonukleinowego.

 kwas etylenodiaminotetraoctowy ethylenediamine tetraace-
tic acid (skrót: EDTA) Zwi�zek chelatuj�cy, stosowany do 
utrzymywania sk�adników od�ywczych, takich jak �elazo, 
w rozpuszczalnej formie, która utrzymuje je jako dost�pne dla 
komórek ro�linnych in vitro. Równie� skuteczny inhibitor 
aktywno�ci DNazy i dlatego stosowany do d�ugoterminowego 
przechowywania rozpuszczonego DNA. 

 kwas guanylowy guanylic acid Synonim dla monofosforanu 
guanozyny (skrót: GMP). Rybonukleotyd zawieraj�cy nu-
kleozyd guanozyn	. Odpowiedni deoksyrybonukleotyd 
nazywany jest kwasem deoksyguanylowym.

 kwas nukleinowy nucleic acid Makrocz�steczka, biopolimer 
zbudowany z nukleotydów. Wyró�nia si� dwa rodzaje kwa-
sów nukleinowych – DNA i RNA. Kwasy nukleinowe mog� 
wyst�powa� w formie liniowej lub kolistej, jedno- lub dwunicio-
wej. Patrz: helisa.

 kwas rybonukleinowy ribonucleic acid (skrót: RNA) Polimer 
kwasu organicznego, sk�adaj�cy sie z rybonukleotydów: ade-
nozyny, guanozyny, cytozyny i urydyny. Jest to materia� 
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genetyczny, niektórych wirusów, a bardziej ogólnie bior�c, jest 
to cz�steczka powsta�a na drodze transkrypcji DNA, która 
albo niesie informacj� genetyczn� (messenger RNA), albo sta-
nowi wewn�trzkomórkow� struktur� (rybosomalne RNA), 
albo transportuje aminokwasy (RNA transportuj�ce), albo 
umo�liwia w�asne modyfikacje biochemiczne b�d� innych cz�-
steczek RNA.

 kwas tymidylowy thymidylic acid (skrót: TMP lub dTMP) Sy-
nonim: tymidyny 5’monofosforan. Deoksyrybonukleotyd, 
zawieraj�cy nuklozyd tymidyn�.

 kwas urydylowy uridylic acid (skrót: UMP) Synonim: urydyny 
5’monofosforan. Rybonukleotyd zawieraj�cy zasad	 uracyl. 
Patrz: urydyny trifosforan.

 kwiatostan inflorescence Kwiaty na ro�linie i sposób ich u�o�enia.
 kz kb Skrót kilo zasad – kilobase, czyli tysi�c zasad (jednoniciowego 

kwasu nukleinowego).

L

 lac represor – lac promotor lac repressor – lac promoter sys-
tem Patrz: IPTG.

 lakmusowy papier litmus paper Papier wskazuj�cy pH, zmie-
niaj�cy kolor na czerwony w roztworze kwa�nym, a na kolor 
niebieski w roztworze zasadowym.

 laktoza lactose Dwucukier produkowany w mleku, z�o�ony z jed-
nej jednostki glukozy i jednej jednostki galaktozy.

 lamella lamella Struktura p�aska lub p�cherzykowata zbudowana 
z dwu u�o�onych równolegle b�on (membran).

 laminaryna laminarin Zapasowy polisacharyd (wielocukier) 
brunatnic.

 l�dowanie na chromosomie chromosome landing Alternatywa 
dla spaceru po chromosomie i klonowania pozycyjnego. 
Klony genomowego DNA s� fragmentowane w taki sposób, 
�eby zawiera�y zarówno gen docelowy, jak i blisko sprz��ony 
marker, a nast�pnie selekcjonowane s� te klony, które posia-
daj� gen docelowy („l�dowanie”).

 LCR Skrót ligase chain reaction – �a	cuchowa reakcja ligazy.
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 LD50 Skrót lethal dose50% – dawka �miertelna (dawka letalna)50%. 
Ilo�� substancji potrzebna do zabicia 50% populacji. Im wi�ksza 
jest LD50, tym ni�sza jest toksyczno�� testowanego zwi�zku.

 lek drug Patrz: �rodek terapeutyczny.
 lekarstwo bia�kowe protein drug Patrz: czynnik terapeutyczny.
 lektyny lectin Grupa bia�ek ro�linnych, które na powierzchni ko-

mórek mog� wi�za� specyficzne oligosacharydy, co powoduje 
zbrylanie si� komórek.

 lepki koniec extension Krótkie, jednoniciowe fragmenty DNA na 
ko	cach dwuniciowej cz�steczki DNA. Powstaj� po trak-
towaniu DNA enzymami restrykcyjnymi. Obecno�� tych nie-
sparowanych regionów powoduje, �e cz�steczka �atwiej ulega 
ligacji. Istotne w procedurach klonowania genów. Synonimy: 
komplementarne ko�ce, (tylko ang.) protruding end, over-
hang, cohesive end, sticky end.

 leptonem leptonema Stadium mejozy bezpo�rednio poprzedzaj�ce 
sinapsis, a nast�puj�ce po replikacji DNA, w którym chromo-
somy wyst�puj� jako pojedyncze, delikatne struktury.

 leptoten leptotene Patrz: leptonem.
 leukocyt leukocyte Bia�e cia�ka krwi (krwinki bia�e) o przekroju 

do 0,02 mm, których zazwyczaj jest 4–11 mln w mililitrze krwi 
cz�owieka. Wyst�puje kilka rodzajów leukocytów, wszystkie s� 
zaanga�owane w mechanizm obronny organizmu. Granulocyty 
posiadaj� granulki w cytoplazmie, monocyty poch�aniaj� bak-
terie i inne mikroorganizmy, które powoduj� infekcje, lim-
focyty zawieraj� komórki B odpowiedzialne za wytwarzanie 
przeciwcia�.

 liaza lyase Klasa enzymów katalizuj�cych rozszczepienie podwój-
nych wi�za	 i przy��czenie nowych grup do substratu lub for-
mowanie podwójnych wi�za	.

 liczba kopii copy number Liczba danych plazmidów w komórce 
bakteryjnej lub genu w genomie.

 liczba subkultur sub-culture number D�ugo�� czasu, liczba ko-
mórek itd., które by�y hodowane w subkulturach.

 ligacja ligate (ligation) 
�czenie dwóch liniowych fragmentów 
podwójnej nici DNA przez tworzenie wi�za	 fosforodiestro-
wych.
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 ligacja t	pych ko�ców blunt-end ligation Z��czenie dwóch cz�-
steczek dwuniciowego DNA, posiadaj�cych t�pe ko	ce.

 ligand ligand 1. Ma�a cz�steczka (np. aktywatory, substraty i in-
hibitory aktywno�ci enzymatycznej) po��czona z bia�kiem 
poprzez ��czenia niekowalencyjne. 2. Jon lub cz�steczka, które 
��cz� si� z inn� chemiczn� jednostk� i tworz� du�y kompleks.

 ligaza ligase Patrz: ligaza DNA.
 ligaza DNA DNA ligase Enzym, który katalizuje reakcj� ��czenia 

dwóch ró�nych cz�steczek DNA przez uformowanie wi�za-
nia fosfodiestrowego mi�dzy ko	cami 3’-hydroksylowym 
i 5’-fosforowym. Jego naturaln� funkcj� jest DNA naprawa 
i replikacja. Spe�nia podstawow� rol� w rekombinacyjnej tech-
nologii DNA, poniewa� przeprowadza po��czenie obcego DNA 
z wektorem. 

 ligaza DNA T4 T4 DNA ligase Enzym wyst�puj�cy u bakterii 
zainfekowanej bakteriofagiem T4, który katalizuje proces 
��czenia (ligacj	) oraz napraw� naci�� w podwójnej nici DNA. 
Proces ligacji wymaga, aby cz�steczka DNA posiada�a w ko	cu 
5’ grup� fosforanow�, a w ko	cu 3’ grup� hydroksylow�.

 lignifikacja lignification Zag�szczanie i umacnianie ro�linnych 
�cian komórkowych przez ligniny.

 ligniny lignin Grupa bezpostaciowych wielkocz�steczkowych po-
limerów zwi�zków fenylopropanoidowych, wzmacniaj�cych 
niektóre tkanki. G�ówny komponent drewna.

 lignoceluloza lignocellulose Po��czenie lignin, hemicelulozy 
i celulozy, tworz�cych strukturalny szkielet �cian komórko-
wych u ro�lin.

 limfocyt B B lymphocyte Patrz: komórka B.
 limfocyt pomocniczy T helper T lymphocyte Patrz: komórka 

pomocnicza.
 limfocyt T T lymphocyte Patrz: Komórka T.
 limfocyty lymphocyte Bia�e cia�ka krwi (krwinki bia�e), które s� 

wa�nym komponentem systemu immunologicznego kr�gow-
ców. Patrz: komórka B, komórka T.

 limfokiny lymphokine Ogólna nazwa bia�ek uwalnianych przez 
limfocyty w celu oddzia�ywania na inne komórki zaanga-
�owane w odpowied� (reakcj�) immunologiczn�. Termin ten 
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obejmuje interleukiny i interferony. Jest to subklasa cy-
tokin. Patrz: monokiny. 

 limitowanie p�ci� sex-limited Ekspresja cechy w jednej tylko 
p�ci, np. produkcja mleka u ssaków czy produkcja jaj u kur.

 LINE Skrót long interspersed nuclear element – d�ugie rozproszone 
elementy j�drowe.

 linia czysta pure line Szczep (grupa), w którym wszystkie osob-
niki s� genetycznie niemal identyczne i nie s� odró�nialne na 
podstawie fenotypu. Zwykle tworzona przez powtarzanie po-
wstawania pokole	 w wyniku samozap�odnienia lub bliskiego 
chowu wsobnego.

 linia ewolucyjna lineage Grupa osobników pochodz�cych od 
wspólnego przodka.

 linia komórek p�ciowych germ line Linia komórek formuj�ca 
si� podczas rozwoju organizmu i daj�ca pocz�tek gametom. 
Umiejscowienie, natura i czas formowania si� potencjalnych 
tkanek tworz�cych gamety s� gatunkowo specyficzne i mog� 
si� znacznie ró�ni� mi�dzy gatunkami. Patrz: somatyczny.

 linia komórkowa cell line 1. Ród komórek utrzymywany
w warunkach in vitro. D�ugi okres kultury mo�e wp�yn�� na 
pojawienie si� znacz�cych zmian genetycznych, zatem genotyp 
d�ugo utrzymywanych linii komórkowych mo�e si� ró�ni� od 
genotypu komórki za�o�ycielskiej. 2. Ród komórek, który mo�e 
zosta� rozró�niony in vivo.

 linia komórkowa cell strain Kultura in vitro zainicjowana po-
przez bezp�ciowe rozmno�enie pojedynczej komórki. Takie 
linie komórkowe powinny reprezentowa� populacje komórek 
genetycznie identycznych. Linie definiowane s� przez ich 
charakterystyczne w�a�ciwo�ci lub obecno�� markerów wyko-
rzystywanych w procesie ich selekcji. Synonim (tylko ang.): 
single-cell line.

 linia komórkowa pakuj�ca packaging cell line Linia komór-
kowa przeznaczona do produkcji cz�steczek wirusa, która nie 
zawiera kwasu nukleinowego. Po zainfekowaniu tych komó-
rek genomem wirusa pe�nej wielko�ci gromadzone i uwalniane 
zostaj� w pe�ni infekcyjne cz�steczki wirusa.

 linia wsobna inbred line Wynik chowu wsobnego, np. krzy-
�owanie mi�dzy osobnikami, maj�cymi wspólnych przodków. 
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U ro�lin i zwierz�t laboratoryjnych odnosi si� do populacji, b�-
d�cych wynikiem samozapylenia przez co najmniej 6 pokole	 
lub 20 pokole	 kojarzenia siostrzanego, w wyniku czego staj� 
si� kompletnie homozygotyczne i mo�na je wykorzysta� do 
celów praktycznych. Dla zwierz�t gospodarskich termin ten 
czasami jest u�ywany do charakterystyki populacji otrzymanej 
po kilku pokoleniach kojarzenia w bliskim pokrewie	stwie, bez 
doj�cia do pe�nej homozygotyczno�ci.

 linia z pojedynczej komórki single-cell line Patrz: linia komór-
kowa.

 liofilizowa� lyophilize Patrz: odparowanie ze stanu zamro-
�enia.

 lipazy lipase Klasa enzymów, które rozk�adaj� lipidy do ich kom-
ponentów, tj. kwasów t�uszczowych i glicerolu. Lipazy stoso-
wane w biotechnologii s� zwykle pochodzenia trawiennego, 
ich rol� jest rozk�ad t�uszczy w po�ywieniu na ich sk�adni-
ki, tak aby te mog�y by� wykorzystane do tworzenia innych 
zwi�zków.

 lipidy lipid Grupa zwi�zków t�uszczowych nierozpuszczalnych
w wodzie, a rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach t�uszczo-
wych.

 lipofekcja lipofection Wprowadzenie do eukariotycznych komó-
rek DNA, RNA i innych zwi�zków zawartych w liposomach.

 lipopolisacharyd lipopolysaccharide (skrót: LPS) Zwi�zek za-
wieraj�cy lipid zwi�zany z polisacharydem; cz�sto jest to kom-
ponent �cian komórkowych mikroorganizmów.

 liposom liposome Syntetyczna mikroskopijna struktura sferyczna, 
sk�adaj�ca si� z dwuwarstwowej fosfolipidowej membrany 
zawieraj�cej okre�lony roztwór wodny. Liposomy mog� by� wy-
korzystywane do transportu wzgl�dnie toksycznych lekarstw 
do chorych komórek, gdzie mog� wykaza� efektywne dzia�a-
nie. Cz�steczki DNA mog� by� wy�apane lub przy��czone na 
powierzchni p�cherzyków, a nast�pnie od��czone od liposomu 
razem z membran� komórkow� mog� dostarczy� DNA do 
komórki. Liposomy zosta�y u�yte to opracowania efektywnej 
procedury transfekcji dla bakterii Streptomyces.

 listek leaflet Element li�cia z�o�onego.
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 li�cie� cotyledon Struktura podobna do li�cia w pierwszym w��le 
�odygi siewki. W niektórych dwuli�ciennych stanowi� organy 
spichrzowe dla kie�kuj�cej siewki.

 li�ciozwój leaf roll Symptom choroby wirusowej, charakteryzu-
j�cy si� skr�caniem li�ci. Mo�e tak�e wyst�powa� jako reakcja 
na stres wodny.

 lityczna lytic Faza w cyklu rozwojowym wirusa, podczas której 
nast�puje jego podwojenie w komórce gospodarza i w przy-
padku gdy zainfekowana komórka ulega lizie, powstaje nowe 
pokolenie wirusa.

 liza lysis Destrukcja lub uszkodzenie komórek przez wirusy b�d� 
traktowanie zwi�zkami chemicznymi lub czynnikami fizycz-
nymi.

 lizogen lysogen Komórki bakteryjne, których chromosomy za-
wieraj� zintegrowane DNA bakteriofaga.

 lizogenia lysogeny Warunki, w których genom bakteriofaga 
(profaga) prze�ywa wewn�trz bakterii-gospodarza b�d� jako 
cz��� chromosomu gospodarza, b�d� jako cz��� pozachromo-
somowego elementu i nie inicjuje lizy.

 lizogenny lysogenic Bakteria lub bakteriofag ulegaj�cy lizoge-
nezie.

 lizosom lysosome P�cherzyk otoczony b�on� wen�trz cytoplazmy 
komórek zwierz�cych, zawieraj�cy enzymy odpowiedzialne za 
trawienie materii w wakuolach �ywno�ci, rozpuszczanie ob-
cych cz�steczek wnikaj�cych do komórki oraz �mier� komórki 
i zniszczenie wszystkich struktur komórkowych. Jest to system 
trawienny komórki.

 lizozym lysozyme Naturalnie wyst�puj�cy enzym ekstrahowany 
z bia�ka jaja oraz innych �róde� pochodzenia zwierz�cego i ro-
�linnego, atakuj�cy �ciany komórkowe bakterii Gram-dodat-
nich i wywo�uj�cy liz	 komórek oraz ich �mier�.

 LMO Skrót living modified organism – �yj�cy zmodyfikowany orga-
nizm.

 locus locus (lm: loci) Miejsce na chromosomie.
 locus cechy ekonomicznie wa�nej economic trait locus (skrót: 

ETL) Locus wp�ywaj�cy na cech�, która ma wp�yw na dochód 
producenta.
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 locus cechy ilo�ciowej quantitative trait locus (skrót: QTL) Lo-
cus, w którym zmienno�� alleliczna jest zwi�zana ze zmien-
no�ci� cechy ilo�ciowej. Obecno�� QTL jest wnioskowana 
(wykrywana) przy u�yciu mapowania genetycznego, gdzie 
ca�kowita zmienno�� jest podzielona na cz��ci sprz��one z licz-
nymi wydzielonymi regionami chromosomu.

 log phase log phase Skrót logarithmic phase – faza wyk�adnicza 
wzrostu.

 losowo amplifikowany (powielony) polimorficzny DNA ran-
dom amplified polymorphic DNA (skrót: RAPD) Technika 
genotypowania na bazie PCR, w której matryca genomowa 
jest amplifikowana z pojedynczymi, krótkimi (zwykle 10 pz), 
losowo wybranymi starterami. Typowa próba zawiera ma�� 
liczb� produktów amplifikowanych do 2 kpz d�ugo�ci, które s� 
oddzielane elektroforetycznie. 

 losowy dryf genetyczny random genetic drift Patrz: dryf ge-
netyczny.

 LPS Skrót lipopolysaccharide – lipopolisacharydy.
 LTR Skrót long terminal repeat – d�ugie terminalne powtórzenia.
 ludzki hormon wzrostu human growth hormone (skrót: 

hGH) Patrz: hormon wzrostu.
 ludzki rekombinant recombinant human (skrót: rh) Przedro-

stek okre�laj�cy cz�steczki wytworzone przez u�ycie techniki 
rekombinacji DNA.

 ludzkie antygeny leukocytarne human-leukocyte-antigen 
system (skrót: HLA) Patrz: g�ówny antygen zgodno�ci 
tkankowej.

 luksusowa konsumpcja luxury consumption Pobieranie sk�ad-
ników od�ywczych przez organizm w nadmiernej ilo�ci w sto-
sunku do wymaganej dla optymalnego rozwoju i zapewnienia 
optymalnej produktywno�ci.

 lu
ny friable Termin powszechnie u�ywany do opisu ziarnistego 
kalusa. W tym stanie kalus jest �atwy do rozdzielenia i �atwo 
go rozproszy� do pojedynczych komórek lub grudek komórek 
w roztworze.
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 �a�cuch kappa kappa chain Jedna z dwóch klas lekkiego �a	cu-
cha (polipeptydowego) przeciwcia�. Inn� klas� jest �a	cuch 
lambda.

 �a�cuch lambda lambda chain Jedna z dwóch klas lekkiego �a	-
cucha przeciwcia�. Drug� jest �a	cuch kappa.

 ��cznik linker Syntetyczny dwuniciowy oligonukleotyd zawiera-
j�cy rozpoznan� sekwencj� dla jednej lub wi�cej endonukleaz 
restrykcyjnych. Ligacja ��cznika do ka�dego ko	ca frag-
mentu DNA u�atwia przygotowanie fragmentu do klonowania 
do wektora. Patrz: polilinker.

 ��czona analiza segregantów bulked segregant analysis 
Metoda identyfikacji markerów sprz��onych z badan� ce-
ch�, w której próby DNA, reprezentuj�ce grupy osobników 
o przeciwstawnych fenotypach, s� ��czone i wykorzystywane 
do uzyskania kontrastuj�cych wzorów pr��kowych DNA. 
Fragmenty DNA obecne tylko w jednej z prób ��czonych stano-
wi� potencjalne �ród�o markerów sprz��onych z genem warun-
kuj�cym t� cech�.

 �ody�ka pedicel Ogonek lub p�d kwiatu rosn�cego pojedynczo lub 
kwiatostanu.

 �yko drugorz	dowe (wtórne) secondary phloem Tkanka �yka 
formowana przez kambium naczyniowe podczas wzrostu 
wtórnego w ro�linach naczyniowych. 

 �ysinka plaque Wyra�na plama na ca�kowicie matowej murawie 
bakterii, gdzie komórki zosta�y strawione (liza) przez infekcj� 
faga.

M

 MAAP Skrót multiple arbitrary amplicon profiling – wielokrotne 
arbitralne profilowanie amplikonów.

 mAb Skrót monoclonal antibody – przeciwcia�a monoklo nalne.
 macerowa� macerate Rozdrabnianie tkanki prowadz�ce do ro-

zerwania komórek. Zwykle dokonuje si� przez mechaniczne 
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ci�cie, plazmoliz	 lub enzymatyczn� degradacj� �ciany ko-
mórkowej.

 macierz tandemowa tandem array Patrz: powtórzenie tande-
mowe

 macierz wielokroplowa multiple drop array (skrót: MDA)
Patrz: technika wisz�cej kropli.

 MADS blok (kaseta) MADS box Motyw wysoce konserwatywnej 
(powtarzalnej) sekwencji DNA znalezionej w du�ej rodzinie 
czynników transkrypcyjnych, z których wi�kszo�� odgry-
wa wa�n� rol� w procesach rozwoju. Najwa�niejsza jest kaseta 
genów MADS, znanych u ro�lin kwiatowych jako �ci�le zaanga-
�owane w kontrol� morfogenezy kwiatów.

 magenta magenta Typowy plastikowy zbiornik cz�sto u�ywany do 
mikrorozmna�ania ro�lin w kulturach tkankowych.

 makrocz�steczka macromolecule Cz�steczka o du�ej masie
molekularnej. Okre�lenie cz�sto u�ywane jako synonim dla 
polimerów.

 makrofagi macrophage Du�e bia�e komórki krwi, które poch�a-
niaj� obce substancje i rozwijaj� na ich powierzchni antygeny, 
które s� rozpoznawane przez inne komórki systemu immuno-
logicznego.

 makropropagacja macropropagation Produkcja klonów z ro-
sn�cych ro�lin.

 makrosk�adnik macronutrient G�ówny sk�adnik chemiczny nie-
zb�dny do normalnego wzrostu i rozwoju. W po�ywkach kul-
tur tkankowych makrosk�adniki s� wymagane w st��eniu 
0,5 milimola na litr.

 makrospora macrospore Patrz: megaspora.
 ma�e j�drowe rybonukleoproteiny small nuclear ribonu-

 cleoprotein (skrót: snRNP) Kompleks ma�ych j�drowych 
RNA i bia�ek j�drowych, w du�ym stopniu zaanga�owanych 
w procesy obróbki potranskrypcyjnego mRNA, szczególnie 
usuwania intronów; snRNPs s� g�ównym komponentem 
spliceosomu.

 ma�e j�drowe cz�steczki RNA small nuclear RNA (skrót: 
snRNA) Transkrypt RNA, wielko�ci 100–300 pz zwi�zany 
z bia�kami, tworz�cymi form� ma�ych cz�stek j�drowych bia-
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�ek rybonukleinowych. Wi�kszo�� snRNA jest komponentem 
spliceosomu.

 mannitol mannitol Alkohol cukrowy cz�sto wyst�puj�cy u ro�lin. 
Powszechnie u�ywany jako sk�adnik od�ywczy i zwi�zek utrzy-
muj�cy st��enie osmotyczne w zawiesinach kultur protopla-
stów ro�linnych.

 mannoza mannose Heksoza, komponenet wielu polisacharydów, 
czasami u�ywana jako �ród�o w	glowodanów w po�ywkach 
ro�linnych kultur tkankowych.

 mapa map Diagram przedstawiaj�cy wzgl�dne u�o�enie i odleg�o�� 
(dystans) mi�dzy poszczególnymi loci na chromosomie.

 mapa fizyczna physical map Mapa pokazuj�ca odleg�o�ci w pa-
rach zasad mi�dzy parami sprz��onych loci. Patrz: mapowa-
nie.

 mapa genetyczna genetic map Linearne u�o�enie genów na chro-
mosomie, którego podstaw� jest cz�sto�� (frekwencja) rekom-
binacji (mapa sprz��e	) albo fizyczna lokalizacja genów (mapa 
fizyczna lub chromosomowa). Patrz: mapa sprz	�e�.

 mapa restrykcyjna restriction map Uszeregowanie liniowe 
miejsc rozpoznawanych przez endonukleazy wzd�u� cz�-
steczki DNA.

 mapa sprz	�e� linkage map Liniowy lub kolisty diagram, 
przedstawiaj�cy wzgl�dne pozycje genów na chromosomie 
okre�lone na podstawie frakcji rekombinacji. Patrz: mapa ge-
netyczna.

 mapowanie map Okre�lenie wzgl�dnego u�o�enia loci (genów lub 
sekwencji DNA) na chromosomie. Mapy sprz	�e� otrzymuje 
si� na podstawie frekwencji (cz�sto�ci) rekombinacji mi�dzy 
loci. Mapy fizyczne zwykle otrzymuje si� za pomoc� techniki hy-
brydyzacji in situ sklonowanych fragmentów DNA z chromoso-
mami metafazalnymi lub przez somatyczn� hybrydyzacj	 
komórek, lub wykorzystanie miesza�ców radiacyjnych.

 mapowanie mapping Konstruowanie mapy genetycznej zloka-
lizowanej wokó� genu lub obejmuj�cej ca�y genom. Ogólnie 
oznacza okre�lanie lokalizacji locus (genu lub markera gene-
tycznego) na chromosomie.

 mapowanie porównawcze comparative mapping Porównanie 
lokalizacji genów i markerów na mapach ró�nych gatunków. 
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U blisko spokrewnionych gatunków obecny jest zwykle wysoki 
poziom zachowania syntenii i kolinearno�ci. W takich przy-
padkach prawdopodobna lokalizacja wielu genów mo�e zosta� 
przewidziana na podstawie modelowego systemu danych. 
Porównania mi�dzy organizmami bardziej odleg�ymi filogene-
tycznie ujawniaj� stopniowy spadek syntenii.

 mapowanie S1 S1 mapping Metoda charakteryzuj�ca potran-
skrypcyjn� modyfikacj	 w cz�stecze RNA (usuni�cie intro-
nów itd.) poprzez hybrydyzacj� RNA z jednoniciowym DNA 
i traktowanie nukleaz� S1.

 marker marker Mo�liwa do identyfikacji sekwencja DNA, dzie-
dzicz�ca si� zgodnie z prawami Mendla, która u�atwia badanie 
dziedziczenia cechy lub sprz��onego genu.

 marker genetyczny genetic marker Sekwencja DNA wykorzy-
stywana do identyfikacji szczególnego po�o�enia (locus) na 
danym chromosomie. Patrz: gen markerowy.

 marker wybiórczy (selekcyjny) selectable marker Gen, które-
go ekspresja umo�liwia identyfikacj� specyficznej cechy lub 
genu w organizmie.

 marker (znacznik) molekularny molecular marker Marker 
genetyczny, który jest oznaczony na poziomie DNA.

 MAS Skrót marker assisted selection – selekcja wspomagana 
markerami.

 mata mikrobiologiczna microbial mat Warstwa komórek popu-
lacji mikrobiologicznej, rosn�ca zwykle na powierzchni po�yw-
ki sta�ej lub na membranie.

 materia�y biomimetyczne biomimetic materials Poj�cie opi-
suj�ce syntetyczne analogi naturalnych materia�ów, maj�ce 
korzystne w�a�ciwo�ci, np. pewne syntetyczne cz�steczki dzia-
�aj�ce chemicznie, jak naturalne bia�ka, ale mniej skutecznie 
degradowane w systemie trawiennym. Inne systemy, takie jak 
odwrócone micelle lub liposomy, wykazuj�ce pewne w�a�ciwo-
�ci na�laduj�ce okre�lone cechy �ywych systemów.

 matryca template RNA lub pojedyncza ni� DNA u�ywana
przez polimerazy do tworzenia nici komplementarnej nu-
kleotydów.

 MCS Skrót multiple cloning site – miejsce wielokrotnego klonowa-
nia. Patrz: polilinker.
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 MDA Skrót multiple drop array Patrz: technika wisz�cej kropli.
 mechanizm izolacji isolating mechanism W�a�ciwo�ci organi-

zmu zapobiegaj�ce krzy�owaniu (a w zwi�zku z tym wymianie 
materia�u genetycznego) mi�dzy osobnikami nale��cymi do 
ró�nych gatunków, które zasiedlaj�, zamieszkuj� ten sam ob-
szar geograficzny.

 mechanizm kompensacyjny dosage compensation Mechanizm 
reguluj�cy dla genów sprz��onych z p�ci�, który warunkuje 
ekwiwalenty poziom ekspresji genów w genotypach XY i XX 
(w ssakach), nawet gdy liczba kopii genów w XX jest dwu-
krotnie wi�ksza ni� w XY. Patrz: sprz	�enie z p�ci�, cia�ko 
Barra.

 mechanizm korekcyjny proofreading Sprawdzanie nowo syn-
tetyzowanego DNA dla wyszukania b��dów strukturalnych, 
takich jak pomylona kolejno�� par zasad. Aktywno�� funkcjo-
nalna wi�kszo�ci polimeraz DNA.

 mediana median W zestawie danych �rodkowa warto��, powy�ej 
i poni�ej której znajduje si� ta sama liczba pomiarów.

 megaDalton (skrót: MDa) Jeden megaDalton jest równy 106 Dal-
tonów.

 megagametofit megagametophyte Gametofit �e	ski, który roz-
wija si� z makrospory.

 megaspora megaspore Pierwsza komórka, daj�ca pocz�tek �e	-
skiemu gametofitowi u ro�lin heterosporolitycznych, produ-
kuj�cych dwa ró�ne typy spor na tej samej ro�linie. Synonim: 
makrospora.

 megazasada megabase (skrót: Mb) D�ugo�� DNA sk�adaj�cego 
si� z 106 zasad.

 mejoza meiosis W rozmna�aniu p�ciowym proces przebiegaj�cy
w dwóch stadiach, podczas których liczba chromosomów jest 
redukowana z liczby somatycznej do liczby haploidalnej. Po 
pierwszym podziale, w którym homologiczne chromosomy usta-
wiaj� si� parami i wymieniaj� materia� genetyczny, nast�puje 
podzia� mitotyczny. J�dro dzieli si� dwukrotnie, ale chromo-
somy tylko jeden raz, w wyniku czego u zwierz�t rozwijaj� si� 
gamety (komórki jajowe i plemniki), a u ro�lin makrospory 
i mikrospory.
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 melanina melanin Ciemny pigment produkowany przez wyspe-
cjalizowane komórki epidermalne, zwane melanocytami.

 membrana p�ynna liquid membrane Cienki p�ynny film (przeci-
wie	stwo sta�ego), który jest stabilny w innym p�ynie (zazwy-
czaj w wodzie). P�yn ten nie mo�e rozpuszcza� si� w wodzie, 
ale musi by� zabezpieczony przed kurczeniem si� do ma�ych 
kropel.

 membrana pó�przepuszczalna semi-permeable membrane
Materia� naturalny lub syntetyczny, który wybiórczo umo�li-
wia przej�cie/przenikni�cie pewnych jonów lub cz�steczek.

 mendlowska populacja Mendelian population Naturalny ze-
spó� ro�lin, pochodz�cych ze swobodnego przepylenia ro�lin 
rozmna�aj�cych si� w sposób p�ciowy, lub zwierz�t, posiadaj�-
cy wspóln� pul� genów.

 mendlowska segregacja Mendelian segregation Wyst�puje
wtedy, gdy allele dziedzicz� si� zgodnie z prawami Mendla.

 meristele meristele Wi�zka steli podtrzymuj�cych li��.
 merozygota merozygote Cz��ciowa zygota tworzona w procesie 

cz��ciowej wymiany genetycznej, takiej jak transformacja 
u bakterii.

 merystem meristem Niezró�nicowana, ale zdeterminowana tkan-
ka ro�linna, której komórki s� zdolne do aktywnego podzia�u 
i ró�nicowania w wyspecjalizowane organy, takie jak p�dy 
i korzenie.

 merystem boczny lateral meristem Merystem daj�cy pocz�tek 
wtórnym tkankom ro�linnym, jak miazga naczyniowa i kor-
kowa.

 merystem pierwotny primary meristem Merystem p�du lub 
wierzcho�ek korzenia, daj�cy pocz�tek pierwotnemu cia�u ro-
�liny.

 merystem tip meristem tip Eksplantat sk�adaj�cy si� z me-
rystemu (merystematyczna masa) i zazwyczaj jednej pary 
przylistków (primordiów). Odnosi si� tak�e do eksplantatów 
pochodz�cych z merystemu wierzcho�kowego lub meryste-
mów bocznych i pachwinowych.

 merystem wierzcho�kowy apical meristem Rejon ko	ca ka�de-
go p�   du i korzenia ro�liny, w którym podzia�y komórkowe wy-
st�puj� w sposób ci�g�y i prowadz� do wykszta�cenia nowych 
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tkanek p�dów i korzeni. W merystemie wierzcho�kowym 
wyró�nia si� dwie strefy: zewn�trzn� stref� z�o�on� z 1 do 4 
warstw komórek (tunika), w której podzia�y komórkowe s� 
antyklinalne, oraz korpus, poni�ej tuniki, w którym komórki 
dziel� si� we wszystkich kierunkach i zwi�kszaj� swoje roz-
miary.

 merystem wstawowy intercalary Tkanka merystematyczna lub 
wzrostu nieograniczona tylko do wierzcho�ka organu, co ozna-
cza wzrost w w�z�ach. 

 merystemoid meristemoid Grupa komórek kalusa, charaktery-
zuj�ca si� akumulacj� skrobi, RNA i bia�ka, daj�ca pocz�tek 
p�dom i korzeniom przybyszowym.

 metabolit metabolite Zwi�zek biologiczny o ma�ej masie cz�stecz-
kowej, który jest zwykle syntetyzowany enzymatycznie.

 metabolit wtórny secondary metabolite produkt metabolizmu 
wtórnego.

 metabolizm metabolism Procesy biochemiczne, w czasie których 
materia� od�ywczy jest przekszta�cany w materi� �yw� lub 
pomaga w budowaniu materii �ywej, b�d� te� procesy, w któ-
rych substancje z�o�one i �ywno�� s� rozk�adane na substancje 
proste.

 metabolomika metabolomics Szerokie badania pe�nego zestawu 
metabolitów wtórnych produkowanych przez dany gatunek 
we wszystkich jego tkankach i stadiach wzrostu.

 metafaza metaphase Stadium mitozy lub mejozy (nast�puj�ce po 
profazie i poprzedzaj�ce anafaz�), w czasie którego chromo-
somy lub przynajmniej kinetochory le�� w centralnej cz��ci 
wrzeciona. Stadium maksymalnej kondensacji chromosomów, 
w czasie którego opisuje si� zwykle kariotypy. W pierwszym 
podziale mejotycznym metafaza jest stadium, w którym zwy-
kle przeprowadza si� analiz� mejozy.

 metaloenzym metalloenzyme Enzym, który w celu uzyskania 
aktywno�ci katalitycznej wymaga obecno�ci metalu.

 metalotioneina metallothionein Bia�ko ochronne, które wi��e 
metale ci��kie, takie jak kadm i o�ów.

 metastaza metastasis Migrowanie (rozprzestrzenianie si�, prze-
rzuty) komórek raka do organów wcze�niej niezaj�tych. 
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 metoda eksplozji kropli explosion method Technika transfor-
macji genetycznej, w której transgen jest wprowadzany do 
komórki ro�liny biorcy przez gwa�towne wyparowanie (efekt 
zastosowania impulsu wysokiego napi�cia) kropli wody zawie-
raj�cej DNA i cz�steczki z�ota. 

 metoda losowych starterów random primer method Metoda 
znakowania prób DNA, g�ównie dla do�wiadcze	 metod� 
hybrydyzacji Southerna. Mieszanina krótkich oligonukle-
otydów jest hybrydyzowana do próby pojedynczej nici DNA. 
W obecno�ci polimerazy DNA i deoksyrybonukleotydów, 
z których jeden jest znakowany, synteza DNA generuje znako-
wane kopie próby DNA.

 metoda podawania leku drug delivery Metoda, któr� lek jest 
dostarczany do miejsca dzia�ania. Dla tradycyjnych leków 
jest u�ywana nazwa formulacja. Jednak biotechnologia po-
zwoli�a na rozwój wielu nowych systemów dostarczania leku, 
jak liposomy czy inne techniki otoczkowania, oraz wielu 
mechanizmów, które dostarczaj� �rodek terapeuytczny do 
poszczególnych komórek czy tkanek.

 metylacja methylation Dodanie grupy metylowej (–CH3) do cz�-
steczki, zwykle dotyczy to DNA, gdzie reszty cytozyny lub 
rzadziej adeniny mog� by� tak modyfikowane, co czasami 
powoduje zmian� profilu transkrypcji. Patrz: zmienno�� 
epigenetyczna.

 mezoderma mesoderm �rodkowa warstwa zarodka, która tworzy 
si� we wczesnym zarodku zwierz�cym i daje pocz�tek takim 
cz��ciom, jak tkanki kostna i ��czna.

 mezofil mesophyll Tkanka parenchymy li�cia, znajduj�ca si� 
mi�dzy warstwami epidermy.

 mezoinozytol (mioinozytol) myo inositol Patrz: inozytol.
 mg�a fog Drobne cz�steczki cieczy rozproszone w powietrzu, takiej 

jak woda w komorze zamg�awiania u�yta do aklimatyzacji trans-
plantów ex vivo. Patrz: rozmna�anie z zamg�awianiem.

 MHC Skrót major histocompability complex – g�ówny uk�ad zgod-
no�ci tkankowej.

 miano titre 1. Koncentracja cz�steczek zaka�nych wirusów wy-
st�puj�cych w zawiesinie. 2. Miara koncentracji przeciwcia�a 
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uzyskana przez najwi�ksze rozcie	czenie próby u�ywane w te-
stach immunologicznych lub te� w powstawaniu widoczne-
go wytr�cania wywo�anego przez odpowiedni atygen.

 miejsca superczu�e hypersensitive site Regiony DNA, które s� 
silnie podatne na trawienie przez endonukleazy restryk-
cyjne.

 miejsce aminoacylowe aminoacyl site (skrót: A-site) Jedno
z dwóch miejsc na rybosomach, wi���cych cz�stki amino-
acylo-tRNA.

 miejsce E E site Patrz: miejsce wyj�cia.
 miejsce inicjacji replikacji origin of replication Szczególne 

miejsce w sekwencji nukleotydów DNA, od którego rozpoczy-
na si� synteza DNA, czyli replikacja.

 miejsce insercji insertion site 1. Jedyne miejsce restrykcyjne 
w cz�steczce wektora DNA, do którego mo�e by� �atwo w��-
czony obcy DNA. Uzyskuje si� to przez traktowanie zarówno 
wektora, jak i insertu odpowiedni� endonukleaz� restryk-
cyjn�, a nast�pnie przez wi�zanie tych dwóch cz�steczek, po-
siadaj�cych lepkie ko�ce. Synonim: miejsce klonowania. 
2. Pozycja w��czenia transpozonu.

 miejsce integracji z chromosomem chromosomal integration 
site Lokalizacja chromosomowa, w której dosz�o do integracji 
obcego DNA, zwykle nie upo�ledza podstawowych funkcji or-
ganizmu gospodarza.

 miejsce katalityczne catalytic site Cz��� powierzchni cz�steczki 
enzymu (zwykle niewielka cz��� ca�o�ci) niezb�dna do zaj�cia 
procesu katalizy.

 miejsce klonowania cloning site Patrz: miejsce wstawienia.
 miejsce ��czenia combining site Patrz: miejsce wi�zania prze-

ciwcia�a.
 miejsce P P-site Patrz: miejsce wi�zania peptydylu-tRNA.
 miejsce restrykcyjne restriction site Synonim: miejsce roz -

poz nania.
 miejsce rozpoznania recognition site Sekwencja nukleotydów 

o typowej d�ugo�ci 4–8 pz, cz�sto palindromiczna, która jest 
rozpoznawana i w której endonuklaza restrykcyjna wi��e 
si� z DNA. Dla pewnych endonukleaz restrykcyjnych obecno�� 
zmetylowanej reszty w miejscu rozpoznania znosi rozpozna-
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nie. Synonim: sekwencja rozpoznawcza, miejsce restryk-
cyjne.

 miejsce sk�adania splicing junction Sekwencja DNA bezpo�red-
nio otaczaj�ca granic� mi�dzy egzonem a intronem. Istnieje 
pewien stopie	 konserwatywno�ci sekwencji w tych regionach, 
pozwalaj�cy na identyfikacj� intronów w nowo zsekwencjono-
wanych genach.

 miejsce startu cap site Miejsce na matrycowej nici DNA, w któ-
rym rozpoczyna si� transkrypcja. Odpowiada ono nukleoty-
dowi na ko	cu 5’ transkryptu RNA, do którego przy��czana 
jest czapeczka.

 miejsce wi�zania peptydylo-tRNA peptidyl-tRNA binding 
site (skrót: P-site) Miejsce na rybosomie, do którego wi��e 
si� tRNA, a nast�pnie do��czane kolejno aminokwasy two-
rz� �a	cuch polipeptydowy.

 miejsce wi�zania przeciwcia�a antibody binding site Cz��� 
przeciwcia�a wi���ca si� z determinant� antygenow�. 
Patrz: regiony determinuj�ce komplementarno��. Syno-
nim: paratop.

 miejsce wi�zania rybosomu ribosomal binding site Sekwen-
cja nukleotydów blisko ko	ca 5’ w cz�steczce bakteryjnego 
mRNA, która u�atwia wi�zanie mRNA z ma�ymi podjednost-
kami rybosomu. Inaczej miejsce to jest nazywane sekwencj� 
Shine-Delgarno.

 miejsce wielokrotnego klonowania multiple cloning site
(skrót: MCS) Patrz: polilinker.

 miejsce wyj�cia exit site (skrót: miejsce E) Miejsce wi�zania na 
rybosomie, które zawiera wolne tRNA przed jego uwolnie-
niem.

 miejsce znaczone sekwencyjnie (markery typu STS) sequ-
ence-tagged site (skrót: STS) Krótka, unikatowa sekwencja 
DNA (d�ugo�ci 200–500 pz), �atwo identyfikowalna technik� 
PCR i umo�liwiaj�ca identyfikacj� konkretnego miejsca 
w chromosomie, z którego by�a amplifikowana.

 miejscowo specyficzny site-specific Termin u�ywany w celu 
opisania jakiego� procesu lub enzymu, który spe�nia swoj� 
funkcj� w okre�lonej sekwencji w obr�bie cz�steczki DNA lub 
RNA.
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 mieszaniec hybrid Potomstwo dwóch niepodobnych genetycznie 
ro dziców.

 mieszaniec asymetryczny asymmetric hybrid Mieszaniec
powsta�y zwykle w wyniku fuzji protoplastów mi�dzy 
dwoma donorami, w którym zestaw chromosomów jednego 
z donorów jest niekompletny. Taka utrata chromosomów 
mo�e zosta� spowodowana napromieniowaniem lub trakto-
waniem czynnikami chemicznymi, mo�e równie� wyst�pi� 
spontanicznie.

 mieszaniec mi	dzygatunkowy interspecific hybrid Miesza-
niec mi�dzy rodzicami nale��cymi do dwóch ró�nych gatun-
ków. Patrz: mieszaniec wewn�trzrodzajowy, mieszaniec 
wewn�trzgatunkowy.

 mieszaniec mi	dzyrodzajowy intergeneric hybrid Miesza-
niec mi�dzy rodzicami nale��cymi do ró�nych rodzajów.

 mieszaniec wegetatywny graft hybrid Osobnik utworzony ze 
zrazu i podk�adki, charakteryzuj�cy si� cechami obu przod-
ków. Patrz: szczepiona chimera.

 mieszaniec wewn�trzgatunkowy intraspecific hybrid Mie-
szaniec mi�dzy rodzicami nale��cymi do tego samego gatun-
ku. Patrz: mieszaniec wewn�trzrodzajowy, mieszaniec 
mi	dzygatunkowy.

 mieszaniec wewn�trzrodzajowy intrageneric hybrid Mie-
szaniec mi�dzy rodzicami nale��cymi do tego samego rodza-
ju. Patrz: mieszaniec wewn�trzgatunkowy, mieszaniec 
mi	dzygatunkowy.

 Mi	dzynarodowe Postanowienie o Ro�linnych Zasobach Ge-
nowych International Undertaking on Plant Genetic 
Resources Pierwsze wszechstronne, dobrowolne porozu-
mienie (przyj�te w 1983 r.), dotycz�ce ro�linnych zasobów 
genowych dla �ywno�ci i rolnictwa. Porozumienie to przyj�to 
jako instrument do promowania mi�dzynarodowej zgody, do-
tycz�cej dost�pu do ro�linnych zasobów genowych dla �ywienia 
i rolnictwa. W nast�pstwie obszernych negocjacji zrewidowano 
je zgodnie z Konwencj� o Biologicznej Ró�norodno�ci i w czasie 
konferencji FAO w 2001 roku zosta� przyj�ty Mi	dzynarodo-
wy Traktat o Ro�linnych Zasobach Genowych dla yw-
no�ci i Rolnictwa.
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 Mi	dzynarodowy Traktat o Ro�linnych Zasobach Genowych 
dla ywno�ci i Rolnictwa International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture Traktat ten 
by� wynikiem rewizji Mi	dzynarodowego Postanowienia 
o Ro�linnych Zasobach Genowych, zosta� przyj�ty w 2001 
roku podczas konferencji FAO jako instrument mi�dzynarodo-
wy i wszed� w �ycie po ratyfikacji przez 40 pa	stw. Celem jego 
jest utrzymanie i zrównowa�one wykorzystanie ro�linnych 
zasobów genowych dla �ywno�ci i rolnictwa oraz sprawiedliwy 
podzia� korzy�ci wynikaj�cych z ich eksploatacji.

 mi	dzyw	
le internode Cz��� p	du mi�dzy kolejnymi w�z�ami.
 mi	kisz palisadowy palisade parenchyma Wyd�u�one komór-

ki znajduj�ce si� tu� poni�ej górnej epidermy li�ci, bogate 
w chloroplasty.

 mikoryza mycorrhiza Grzyby, które maj� kontakt lub tworz� 
zwi�zki symbiotyczne z korzeniami bardziej rozwini�tych 
ro�lin.

 mikrob microbe Patrz: mikroorganizm.
 mikrobulwka microtuber Miniaturowa bulwka produkowana 

w kulturze tkanek, z której �atwo wykszta�ca si� typowa ro-
�lina bulwiasta.

 mikrocia�o microbody Organella komórkowa, cz�sto kulista, oto-
czona pojedyncz� membran�, o �rednicy 20–60 nm, zawieraj�-
ca ró�norodne enzymy.

 mikroelement micro-element Element od�ywczy wymagany 
w bardzo ma�ej ilo�ci.

 mikrofibryla microfibril W�ókna mikroskopijnej wielko�ci, wi-
doczne tylko pod du�ym powi�kszeniem mikroskopu elektro-
nowego.

 mikrogametofit microgametophyte Patrz: py�ek.
 mikroiniekcja micro-injection Wprowadzenie niewielkiej ilo�ci 

(zwykle) p�ynnego materia�u (DNA, RNA, enzymy, substancje 
cytotoksyczne) do okre�lonej tkanki lub pojedynczej komórki 
cienk�, mikroskopow� ig��.

 mikroiniekcja doj�drowa pro-nuclear micro-injection Wcze-
sna metoda o ma�ej efektywno�ci dla uzyskania transgenezy 
u zwierz�t, obejmuje mikroiniekcj� wielu kopii genu do jedne-
go lub dwóch przedj�drzy zap�odnionego jaja. Obecnie zast�-
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piona przez mikroiniekcj� do kultury sklonowanych zarodków 
utworzonych po przeniesieniu j�dra, która mo�e by� testowana 
na ekspresj� transgenu, zanim nast�pi przeniesienie zarodka 
do samicy biorcy. 

 mikroj�dro micronucleus J�dro inne ni� g�ówne i mniejsze 
od niego, ale le��ce w tej samej komórce. Powstaje zwykle 
po nietypowych mejotycznych i mitotycznych telofazach, gdy 
pojedyncze chromosomy lub fragmenty chromosomów nie 
osi�gaj� bieguna.

 mikrokapsu�kowanie micro-encapsulation Proces zamykania 
substancji w bardzo ma�ych zamkni�tych kapsu�kach, z któ-
rych materia� jest uwalniany przez ciep�o, roztwory lub za 
pomoc� innych �rodków.

 mikromacierz micro-array Du�a próba klonowanych cz�steczek 
DNA, unieruchomionych jako zwarte i uporz�dkowane mikro-
skopijne plamki na sta�ym pod�o�u (zwykle na p�ytce szklanej). 
Stosowane do analizy poziomu ekspresji genów, obecno�ci 
markerów lub sekwencji nukleotydowych. G�ówna zaleta 
mikromacierzy to znaczna mo�liwo�� zautomatyzowania pro-
cesu genotypowania, pozwalaj�ca na jednoczesne genotypo-
wanie du�ej liczby osobników w wielu loci. W podobny sposób 
mog� by� unieruchamiane inne komponenty dla innych celów. 
Synonim: chip lub chip DNA. Patrz: panel somatycznych 
komórek hybrydowych, panel komórek hybrydowych 
stworzony na bazie napromieniowanych komórek.

 mikrono�nik micro-carrier Ma�e cz�steczki u�ywane jako mate-
ria� pomocniczy dla komórek (szczególnie ssaczych), które s� 
zbyt delikatne, aby je pompowa� lub miesza�, jak to ma miejsce 
w du�ych kulturach bakterii.

 mikroorganizm micro-organism Organizm widoczny tylko pod 
po wi�kszeniem.

 mikroplast microplast P�cherzyk powsta�y przez podzia� i frag-
mentacj� protoplastu lub cienko�ciennych komórek.

 mikropyle micropyle 1. Ma�y otwór na powierzchni zal��ka ro-
�linnego, przez który �agiewka py�kowa wnika do woreczka 
zal��kowego przed zap�odnieniem. 2. Ma�y otwór w pewnych 
komórkach lub tkankach zwierz�cych.
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 mikrorozmna�anie micropropagation Zminiaturyzowane mno-
�enie i/lub regeneracja in vitro materia�u ro�linnego w asep-
tycznych i kontrolowanych warunkach �rodowiska.

 mikrorozmna�anie (rozmna�anie klonalne) mericloning Me-
toda rozmna�ania wykorzystuj�ca kultur� sto�ków wzrostu 
p�du w celu namno�enia wielu p�ków, które mog� by� rozdzie-
lone, ukorzenione i wysadzone.

 mikrosatelita microsatellite Odcinek DNA charakteryzuj�cy 
si� zmienn� liczb� kopii (zwykle 5–50) sekwencji oko�o pi�ciu 
lub mniej zasad (nazywanych jednostkami powtórzonymi). 
W ka�dym locus (miejscu w genomie) jest zwykle kilka ró�nych 
„alleli” w populacji, z których ka�dy jest identyfikowany ze 
wzgl�du na liczb� jednostek powtórzonych. Wyst�powanie al-
leli wielokrotnych (wysoki poziom polimorfizmu) przyczy-
ni�o si� do wykorzystania mikrosatelitów jako dobrych marke-
rów dla wielu gatunków. S� one wykrywane w �a�cuchowej 
reakcji polimerazy.

 mikrosk�adnik micronutrient Wa�ny sk�adnik potrzebny w kul-
turze komórek w st��eniu poni�ej 0,5 milimola na litr.

 mikroskop elektronowy electron microscope (skrót: EM) Mi-
kroskop, który wykorzystuje wi�zk� elektronów ogniskowan� 
przez magnetyczne soczewki. Patrz: mikroskop elektrono-
wy skaningowy.

 mikroskop preparacyjny (stereoskopowy) dissecting micro-
scope Mikroskop powi�kszaj�cy 50�, wykorzystywany po-
mocniczo do manipulacji z ma�ymi obiektami, np. odcinania 
zarodków od m�odych zygot. 

 mikrospora microspore Niedojrza�y m�ski gametofit ro�lin 
nasiennych, haploidalna komórka m�ska, która dojrzewa 
i staje si� ziarnem py�ku.

 mikroszczepienie micrograft Patrz: szczepienie wierzcho�ka 
p	du.

 mikro�rodowisko micro-environment �rodowisko w ma�ej ska-
li, w którym warunki (temperatura, wilgotno��, pH itp.) s� 
okre�lone, typowo u�ywane w powi�zaniu z otoczeniem �yj�-
cego obiektu.
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 mikrotubula microtubule Samosk�adaj�ce si� sk�adniki cyto-
szkieletu. Mikrotubule s� cylindrycznymi polimerami bia�ka, 
powi�zanymi przez bia�ka sieciowe, które organizuj� struktu-
ralnie i dynamicznie aktywno�ci funkcyjne �ywych komórek. 
Formuj� wrzeciono w czasie mitozy.

 miksoploid mixoploid Grupy komórek ze zró�nicowan� (zmienn�) 
liczb� chromosomów (mieszanina euploidalnych, aneu-
ploidalnych, poliploidalnych komórek).

 mineralizacja mineralization Konwersja zwi�zków organicz-
nych w nieorganiczne (mineralne). Na przyk�ad przekszta�ce-
nie etanolu w dwutlenek w�gla i wod�.

 minibulwka minituber Ma�e bulwki (�rednica 5–15 mm), formu-
j�ce si� na p�dach w kulturze lub sadzonkach gatunków two-
rz�cych bulwy, takich jak ziemniak.

 minimalna efektywna g	sto�� komórek minimum effective 
cell density G�sto�� komórek, poni�ej której zanika ich 
wzrost rozmno�eniowy. Minimalna g�sto�� jest okre�lona 
zarówno przez �ród�o funkcji tkanki (gatunek, eksplantat, 
linia komórek), jak i przez stadium kultury inicjalnego in-
okulum. 

 minimalna wielko�� inokulum minimum inoculum size Kry-
tyczna obj�to�� inokulum wymagana do rozpocz�cia wzrostu 
kultury z powodu dyfuzyjnej utraty materia�ów komórki do 
po�ywki. Kolejny cykl wzrostu kultury jest zale�ny od wiel-
ko�ci inokulum, które jest okre�lone przez obj�to�� po�ywki 
i wielko�� naczynia do prowadzenia kultury.

 miniprep mini-prep Preparowanie na ma�� skal� plazmidu lub 
faga DNA. Stosowane do oczyszczania klonowanego DNA 
z DNA wektora.

 minisatelita minisatellite Forma tandemowych powtórze	, któ-
rych licz ba jest zmienna, gdzie wielko�� sekwencji powtórzonej 
mie�ci si� w zakresie 10–100 pz. U�ywany do fingerprintin-
gu DNA po hybrydyzacji Southerna. Najcz��ciej skupia 
si� na ko	cach chromosomów i w regionach o du�ej cz�sto�ci 
rekombinacji.

 mitochondrium mitochondrion (lm: mitochondria) Organellum 
po siadaj�ce w�asne DNA, które pojawia si� we wszystkich ko-
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mórkach eukariotycznych (i nigdy w komórkach prokariotycz-
nych) i produkuje trifosforan adenozyny jako �ród�o energii 
dla komórki poprzez fosforylacj� oksydacyjn�. Mitochondria 
zawieraj� wiele enzymów cyklu oddechowego, chocia� wi�k-
szo�� bia�ek jest kodowana w j�drze.

 mitogen mitogen Substancja, która mo�e spowodowa� inicjacj� 
mitozy w komórkach.

 mitoza mitosis Rozdzielenie chromosomów po replikacji i podzia� 
cytoplazmy dla utworzenia dwóch genetycznie identycznych 
komórek potomnych. Na podstawie wygl�du chromosomów 
jest dzielona na pi�� faz: interfaz	, profaz	, metafaz	, ana-
faz	 i telofaz	.

 mleko kokosowe coconut milk P�ynny endosperm orzecha
ko kosowego, cz�sto wykorzystywany jako �ród�o sk�adników 
organicznych w kulturach in vitro ro�linnych komórek i tka-
nek.

 model model Uproszczony system biologiczny stosowany do tes-
towania hipotez (np. Arabidopsis thaliana jest ro�lin� mode-
low�).

 modyfikacja modification Enzymatyczne przy��czenie jednej lub 
wi�cej grup chemicznych do makrocz�steczki, co wp�ywa na 
jej biologiczn� aktywno�� lub w�a�ciwo�ci. Patrz: metylacja, 
glikozylacja, fosforylacja.

 modyfikacja potranslacyjna post-translational modification 
Dodanie specyficznych chemicznych reszt do bia�ka po trans-
lacji. Cz�sto s� to reszty grup fosforanowych (fosforylacja) i cu-
krów (glikozylacja).

 MOET Skrót multiple ovulation and embryo transfer – super (wie-
lokrotna) owulacja i przeniesienie zarodka.

 mokra masa wet weight Patrz: �wie�a masa. 
 monofiletyczny monophyletic Grupa organizmów, które przy-

puszczalnie pochodz� od tego samego przodka.
 monogenowy monogenic Cecha kontrolowana przez pojedynczy 

gen. Przeciwie	stwo: wielogenowy, poligenowy.
 monokiny monokine Nazwa ogólna bia�ek wytwarzanych przez 

monocyty do oddzia�ywania na inne komórki zaanga�owane 
w odpowied� immunologiczn�. Podklasa cytokin.
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 monokultura monoculture Rolnicza praktyka uprawy jednego
gatunku ro�lin w ca�ym gospodarstwie lub na ca�ej po-
wierzchni.

 monolignole monolignols Budowanie bloków lignin, które prze-
chodz� polimeryzacj�.

 monomer monomer Ma�a cz�stka (w naukach biologicznych zwy-
kle pojedyncze aminokwasy, nukleotydy lub monosacharydy), 
która mo�e si� po��czy� z innymi identycznymi lub podobnymi, 
aby utworzy� wi�ksz�, bardziej z�o�on� cz�stk� nazywan� po-
limerem. 

 monomorficzny monomorphic Brak zmienno�ci markeru, genu, 
chromosomu lub genetycznie okre�lona cecha w populacji.

 monoploid monoploid Patrz: haploid.
 monosacharyd monosaccharide Cukier prosty (np. glukoza, 

fruktoza). Patrz: dwucukier, wielocukier.
 monosomik monosomic Rodzaj aneuploida, gdzie organizmowi 

diploidalnemu brakuje jednego chromosomu z pary homo-
logicznej.

 morfogen morphogen Substancja stymuluj�ca rozwój form
kszta�tów lub struktur w organizmie.

 morfogenetyczna odpowied
 morphogenic response Wp�yw
na rozwój ro�liny lub jej cz��ci w wyniku okre�lonych warun-
ków lub zmiany w �rodowisku.

 morfogeneza morphogenesis Rozwój przez wzrost i ró�nicowanie 
form lub struktur w organizmie. 

 morfologia morphology Kszta�t, forma, zewn�trzna struktura lub
uk�ad.

 most bridge Bibu�a filtracyjna lub inne pod�o�e wykorzystywane 
jako struktura podtrzymuj�ca tkanki ro�linne w kulturze pro-
wadzonej w p�ynnym pod�o�u.

 mostek dwusiarczkowy disulphide bridge Chemiczne wi�zanie 
mi�dzy dwoma atomami siarki, które stabilizuje trzeciorz�do-
w� struktur� bia�ka i w efekcie normaln� funkcj� bia�ka. Two-
rz� si� �atwo mi�dzy resztami cysteinowymi w tych samych 
lub ró�nych cz�steczkach peptydów. Synonim: wi�zanie 
dwusiarczkowe.



175mutacja

 motyw motif Konserwowana sekwencja nukleotydów lub ami-
nokwasów, która mo�e by� zwi�zana z pewnymi funkcjami, 
odpowiednio d�ugo�ci� DNA lub bia�ek.

 motywy powtarzalne direct repeat Dwa odcinki lub wi�cej 
odcinków DNA w tej samej cz�steczce, które maj� t� sam� 
sekwencj	 nukleotydów w jednakowej orientacji. Motywy 
powtarzalne mog� wyst�powa� obok siebie lub w oddaleniu 
w tej samej cz�steczce. 

 mozaika mosaic Organizm lub cz��� organizmu sk�adaj�ca si�
z komórek ró�nego pochodzenia.

 mozaikowato�� p�ci sex mosaic Synonim: gynandromorph.
 mRNA Skrót dla informacyjnego RNA. Moleku�a RNA, powstaj�-

ca w wyniku transkrypcji genu koduj�cego bia�ko, wyst�pu-
j�ca po ka�dym splicingu. Informacja zakodowana w moleku-
le mRNA jest przenoszona na produkt genu przez rybosomy.

 MRU Skrót minimum recognition unit – jednostki minimalnego 
rozpoznania Patrz: dAb.

 mtDNA mtDNA Skrót mitochondrialnego DNA.
 multimer multimer Bia�ko sk�adaj�ce si� z wi�cej ni� jednego �a	-

cucha polipeptydów.
 multipleks multiplex 1. Jednoczesna amplifikacja licznych am-

plikonów w pojedynczej reakcji �a�cuchowej polimerazy, 
osi�gana przez w��czenie wi�cej ni� jednej pary starterów 
w mieszaninie reakcyjnej. 2. Model dziedziczenia alleli u auto-
poliploidów. Patrz: kwadripleks.

 mutacja mutation Ka�da zmiana w genomie w odniesieniu do 
okre�lonego typu dzikiego. Mo�e zachodzi� na poziomie plo-
idalno�ci, kariotypu lub sekwencji nukleotydów. Wi�k-
szo�� tych ostatnich mutacji jest cicha (niema), tzn. nie jest 
zwi�zana z �adn� zmian� fenotypu, poniewa� albo zmieniona 
sekwencja DNA znajduje si� w niekoduj�cej cz��ci genomu, 
albo dana zmiana nie wp�ywa na funkcj� sekwencji koduj�cej. 
Patrz: mutacja wsteczna (powrotna), polimorfizm poje-
dynczego nukleotydu.
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 mutacja biegunowa polar mutation Mutacja wp�ywaj�ca na 
dzia�anie genów, które s� poni�ej miejsca mutagenezy, ale 
s� w tej samej jednostce transkrypcyjnej.

 mutacja chromosomowa chromosome mutation Zmiana struk-
tury chromosomu, zwykle wywieraj�ca powa�ny negatywny 
wp�yw na organizm, mo�e ona jednak by� utrzymywana w po-
pulacji. Najcz��ciej jest wynikiem b��dów podczas mejozy. 
G�ównymi rodzajami mutacji chromosomowych s� translokacje, 
duplikacje i inwersje. Patrz: polimorfizm chromosomowy.

 mutacja „cicha” silent mutation Patrz: mutacja.
 mutacja dezaktywuj�ca promotor down promoter muta-

tion Mutacja, która zmniejsza frekwencj� inicjacji transkryp-
cji. Prowadzi do obni�enia poziomu mRNA w porównaniu do 
typu dzikiego. 

 mutacja homeotyczna homeotic mutation Mutacja, która po-
woduje, �e narz�d rozwija si� w nietypowym miejscu organi-
zmu. Przyk�adem jest mutacja u Drosophila melanogaster, 
powoduj�ca rozwój odnó�y na g�owie w miejscu czu�ek.

 mutacja letalna lethal mutation Patrz: allel letalny.
 mutacja letalna warunkowa conditional lethal mutation Mu-

tacja, która jest letalna w okre�lonych warunkach �rodowiska 
(warunki ograniczaj�ce, zazwyczaj zwi�zane z wysok� tempe-
ratur�), ale jest �ywotna w innych, sprzyjaj�cych warunkach 
�rodowiska. 

 mutacja neutralna neutral mutation Mutacja, która zmienia 
sekwencj� nukleotydów genu, ale nie ma widocznego wp�ywu 
na funkcjonowanie organizmu.

 mutacja nonsensowa nonsense mutation Mutacja punktowa 
w sekwencji DNA, która zmienia specyficzny kodon amino-
kwasowy w kodon stop, np. zmiana pojedynczej zasady z UAU 
na UAG powoduje przedwczesne zako	czenie biosyntezy �a	cu-
cha polipeptydowego w miejscu, gdzie normalnie (w formie 
dzikiej – niezmutowanej) powinna by� do��czona tyrozyna. 

 mutacja punktowa point mutation Zmiana w sekwencji DNA 
w specyficznym locus. Najmniejsza zmiana zwi�zana z substy-
tucj�, delecj� lub insercj� pojedynczego nukleotydu. Patrz: 
polimorfizm pojedynczego nukleotydu.
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 mutacja spontaniczna spontaneous mutation Mutacja zacho-
dz�ca przy braku mutagenu. Mutacja naturalna.

 mutacja supresorowa suppressor mutation Mutacja, która od-
wraca efekt wcze�niejszej mutacji, np. mutacja w genie dla 
tRNA, co pozwala odczyta� i zapobiega� mutacji typu amber.

 mutacja typu dzikiego forward mutation Mutacja typu
dzikiego do typu zmutowanego. Przeciwie	stwo: mutacja 
wsteczna (powrotna).

 mutacja wsteczna (powrotna) back mutation Druga mutacja 
w tym samym miejscu genu, w którym zasz�a mutacja pierwot-
na. Znosi ona efekt pierwszej mutacji i przywraca sekwencj� 
bia�ka typu dzikiego.

 mutacja zerowa null mutation Patrz: amorf.
 mutacja zmieniaj�ca sens kodonu missense mutation Mu- 

tacja, która zmienia kodon jednego aminokwasu na kodon 
innego aminokwasu.

 mutacja zwi�zana z przesuni	ciem ramki odczytu frameshift 
mutation Mutacja, która zmienia ramk	 odczytu DNA 
przez wstawienie lub delecj	 nukleotydów. Kodony maj� bu-
dow� trójkow� i dlatego przesuni�cie ramki odczytu powstaje 
wtedy, gdy liczba nukleotydów zmieniaj�cych si� nie jest wie-
lokrotno�ci� trzech. 

 mutagen mutagen Czynnik lub proces zdolny do indukowania 
mutacji (np. napromieniowanie, czynniki alkiluj�ce).

 mutagen chemiczny chemical mutagen Zwi�zek chemiczny 
zdolny do indukowania mutacji w �ywych organizmach.

 mutageneza mutagenesis Indukcja zmiany (zmian) dziedzicznej 
w materiale genetycznym komórki przez zmian� jej DNA.

 mutageneza bezpo�rednia directed mutagenesis Generowanie 
zmian w sekwencji nukleotydów sklonowanego genu, przy za-
stosowaniu jednej lub kilku procedur. Skierowana na badanie 
zwi�zku mi�dzy sekwencj� nukleotydów a funkcj� genu oraz 
do modyfikowania produktów genu. Synonim: mutageneza in 
vitro. 

 mutageneza in vitro in vitro mutagenesis Patrz: mutageneza 
bezpo�rednia.
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 mutageneza losowa random mutagenesis Nieukierunkowana 
zmiana jednej lub wi�kszej liczby par nukleotydów w cz�-
steczce DNA.

 mutageneza miejscowo specyficzna site-specific mutagene-
sis Wywo�anie mutacji technikami biologii molekularnej 
w jednym lub wi�cej specyficznych nukleotydów w obszarze 
zdefiniowanej sekwencji koduj�cej w celu stworzenia zmie-
nionej formy produktu danego genu. U�ywa si� do zdefiniowa-
nia miejsc aktywnych bia�ek i in�ynierii bia�ek.

 mutageneza ukierunkowana oligonukleotydowo oligonucleo-
tide-directed mutagenesis Patrz: mutageneza miejscowo 
specyficzna.

 mutant mutant Organizm lub allel nios�cy mutacj	. Zwykle wy-
odr�bniany, gdy charakterystyczna zmiana w fenotypie mo�e 
by� rozpoznana.

 mutant hipomorficzny leaky mutant Mutant, w którym produk-
ty genu wci�� zachowuj� pewn� aktywno�� biologiczn�.

 mutant wra�liwy na supresj	 suppressor-sensitive mutant Or-
ganizm, który mo�e rosn�� w obecno�ci drugiego czynnika ge-
netycznego (supresora), lecz nie mo�e rosn�� przy jego braku.

 mutant wra�liwy na temperatur	 temperature-sensitive mu-
tant Organizm, który mo�e rosn�� w okre�lonej temperaturze 
a w innej ju� nie.

 mutualizm mutualism Patrz: symbioza.
 mycelium mycelium (lm: mycelia) Nitkowate filamenty, które

tworz� wegetatywn� cz��� plechy grzyba.
 mykoproteina mycoprotein Bia�ko grzyba.
 mykotoksyny (mikotoksyny) mycotoxin Substancje toksyczne

pochodzenia grzybowego, np. aflatoksyny.

N

 nab�onek listewek p�ciowych germinal epithelium 1. Warstwa 
komórek nab�onkowych na powierzchni jajnika, która prze-
chodzi w nab�onek surowiczy (mezodermalny). 2. Warstwa ko-
mórek nab�onkowych wy�cielaj�cych kanaliki nasienne j�der, 
która daje pocz�tek spermatogonii. Patrz: spermatogeneza.



179napromieniowanie

 nabyty acquired Wykszta�cony w odpowiedzi na warunki �ro-
dowiska, niedziedziczny, np. cecha nabyta, b�d�ca wynikiem 
oddzia�ywa	 �rodowiskowych. Patrz: aklimatyzacja.

 naci�� nick Przerwa� (rozbi�) wi�zanie fosfodiestrowe w jednej 
z nici podwójnej helisy cz�steczki DNA.

 naci	ty pier�cie� nicked circle W czasie izolacji plazmidowe-
go DNA z komórki bakteryjnej jedna ni� DNA cz�sto zostaje 
naci�ta. To rozlu�nia nasilenie skr�cenia, które normalnie 
zapewnia struktur� superskr�con�. Synonim: rozlu
nione 
plazmidowe DNA.

 naczynie vessel Szereg elementów ksylemu, których funkcj� jest 
rozprowadzenie wody i sk�adników od�ywczych w ro�linie.

 naczyniowa vascular Tkanka ro�linna wyspecjalizowana do
przewodzenia wody i sk�adników od�ywczych.

 naddominacja overdominance Zjawisko polegaj�ce na tym, �e 
heterozygota przejawia wi�ksz� warto�� cech w stosunku do 
obu genotypów rodzicielskich.

 nagi p�k naked bud P�k nieos�oni�ty �uskami.
 nagonasienne gymnosperm Klasa ro�lin (np. iglastych), których 

zal��ki i powsta�e z nich nasiona rozwijaj� si� w niezamkni�-
tych zal��niach, inaczej ni� u ro�lin kwiatowych (okrytozal��-
kowych).

 namna�anie komórek proliferation Wzrost przez cz�st� i po-
wtarzaln� reprodukcj�; wzrost przez podzia� komórek.

 naprawa b�	dnego sparowania mismatch repair Proces na-
prawy DNA, który koryguje b��dne ��czenie w pary zasad.

 naprawa ci	cia excision repair Proces naprawy DNA, który 
obejmuje usuwanie zniszczonego lub niew�a�ciwego segmentu 
jednej nici dwuniciowego DNA i jego zast�pienie przez syn-
tez� nowego segmentu z wykorzystaniem komplementarnej 
nici DNA jako matrycy.

 naprawa poreplikacyjna post-replication repair Mechanizm 
oparty na rekombinacji, naprawiaj�cy uszkodzone DNA.

 napromieniowanie irradiation O�wietlenie promieniami elek-
tromagnetycznymi, o dostatecznie du�ej energii (krótkie fale 
UV lub gamma itd.), stosowane, aby rozbi� biologicznie makro-
cz�steczki, a nawet indukowa� mutacje.
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 nasiona miesza�cowe hybrid seed 1. Nasiona produkowane po-
przez krzy�owanie niepodobnych rodziców. 2. W hodowli ro�lin 
poj�cie u�ywane potocznie dla nasion produkowanych poprzez 
specyficzne krzy�owanie wyselekcjonowanych linii czystych, 
tak �e pokolenie ro�lin F1 jest genetycznie jednorodne i wyka-
zuje bujno�� miesza�ców. Ro�liny F1 s� heterozygotyczne 
w odniesieniu do wielu genów, dlatego nasiona zebrane z plan-
tacji produkcyjnej nie mog� by� u�yte do siewu, zatem nowe 
nasiona musz� by� nabywane ka�dego sezonu.

 nasiono seed Dojrza�y zal��ek pozbawiony cz��ci dodatkowych.
 nawóz fertilizer Ka�dy zwi�zek dodawany do gleby, aby zwi�k-

szy� jej produktywno��. Nawozy mog� by� pochodzenia bio-
logicznego (np. komposty) lub mog� by� syntetyczne (nawozy 
sztuczne).

 negatywna regulacja autogeniczna (ekspresji genów) nega-
tive autogenous regulation Zahamowanie ekspresji jedne-
go genu lub grupy wspó�regulowanych genów przez produkt 
tego genu lub produkt jednego z grupy genów. Synonim: ne-
gatywna autoregulacja.

 nekroza necrosis Zamieranie tkanki uwidocznione przez odbar-
wienie, odwodnienie i utrat� struktury.

 neoplazja neoplasm Zlokalizowane, przyspieszone podzia�y ko-
mórkowe, prowadz�ce do powstania naro�li (guzów). Ogólnie 
rzecz bior�c, jest wynikiem transformacji genetycznej ro�lin. 
Komórki neoplastyczne ró�ni� si� struktur� i funkcj� od komó-
rek typu normalnego. Termin ten w j�zyku polskim najcz��ciej 
odnosi sie do �ródnab�onkowej neoplazji szyjki macicy, czyli 
zmian przednowotworowych w szyjce macicy.

 neotenia neoteny Obecno�� cech juwenilnych u osobników dojrza-
�ych lub obecno�� cech charakterystycznych dla form dojrza�ych 
u osobników m�odocianych.

 neutrofil neutrophil Granulocyt oboj�tnoch�onny, nale��cy do 
leukocytów, bior�cy udzia� we wczesnej odpowiedzi odporno-
�ciowej.

 NFT Skrót nutrient film technique – cienkowarstwowa kultura 
przep�ywowa.
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 nibyowoc pseudocarp Owoc, który zawiera inne cz��ci kwiatu 
w uzupe�nieniu do �ciany zal��ni. S� to takie cz��ci jak dno 
kwiatowe (np. truskawka). Synonim: fa�szywy owoc, fa�szywa 
jagoda.

 nicie� nematode Wyd�u�ony, niesegmentowany robak ob�y, cz�sto 
paso�ytniczy. Na przyk�ad m�twiki to nicienie �eruj�ce na ro-
�linach.

 nick-translacja nick-translation Technika znakowania DNA 
poprzez traktowanie fragmentu DNA enzymem DNAz� w celu 
otrzymania krótkich odcinków pojedynczej nici DNA, a nast�p-
nie usuwania i wype�niania luk nukleotydami znakowanymi 
radioaktywnie.

 ni� koduj�ca coding strand Ni� w podwójnej helisie DNA, zawie-
raj�ca t� sam� sekwencj� zasad (po podstawieniu U przez T) 
jak cz�steczka mRNA, powsta�a w wyniku transkrypcji tego 
odcinka DNA. Nazywana równie� nici� sensown�. Cz�steczka 
mRNA jest przepisywana z drugiej nici, zwanej nici� matry-
cow� lub antysensown�. Patrz: antysensowy DNA.

 ni� M13 M13 strand Cz�steczka jednoniciowego DNA obecna
w formie infekcyjnej bakteriofaga M13.

 ni� matrycowa anticoding strand Ni� DNA stanowi�ca matryc� 
dla transkrypcji. Sekwencja powsta�ego mRNA jest komple-
mentarna do sekwencji nici matrycowej. Synonim (tylko ang.): 
template strand.

 ni� niekoduj�ca non-coding strand Patrz: antysensowy DNA.
 ni� niematrycowa non-template strand Ni� DNA, która nie jest 

transkrybowana. Synonim: ni� sensowa, ni� koduj�ca.
 ni� opó
niona lagging strand Ni� DNA syntetyzowana z prze-

rwami podczas replikacji (poniewa� synteza DNA mo�e za-
chodzi� tylko w kierunku 5’�3’). Patrz: fragment Okazaki.

 ni� prowadz�ca leading strand Ni� DNA syntetyzowana pod-
czas replikacji w sposób ci�g�y.

 nieautonomiczny non-autonomous Termin odnosz�cy si� do 
jednostek biologicznych, które nie mog� funkcjonowa� same; 
jednostki te s� zale�ne od innych jednostek. Przeciwie	stwo: 
autonomiczny.
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 niedobór deficiency Brak odpowiedniego poziomu substancji od-
�ywczych, enzymatycznych lub warunków �rodowiskowych, 
które negatywnie oddzia�uj� na rozwój, wzrost czy funkcje 
fizjologiczne.

 niekompletna penetracja incomplete penetrance W przypadku 
gdy fenotyp nie pozwala na dok�adn� identyfikacj� genotypu 
z powodu oddzia�ywania �rodowiska na ekspresj	 genu.

 niekompletne trawienie incomplete digest Patrz: trawienie 
cz	�ciowe.

 nieop�aszczony unencapsidated Wirus nieposiadaj�cy p�aszcza 
bia�kowego czy te� kapsydu.

 niepe�na dominacja incomplete dominance Dzia�anie genów, 
w wyniku czego heterozygoty posiadaj� fenotyp ró�ny od 
homozygoty, zazwyczaj po�redni mi�dzy homo- i heterozy-
got�.

 niep	kaj�cy indehiscent Oznacza owoc lub organ owocuj�cy, któ-
ry nie otwiera si� po dojrzeniu, aby uwolni� nasiona lub spory.

 niepotrzebny induktor gratuitous inducer Substancja, która 
mo�e indukowa� transkrypcj	 genu lub genów, ale nie jest 
substratem do indukowanych enzymów.

 niepowtarzalne DNA/RNA non repetitive DNA/RNA Sekwen-
cja nukleotydowa, która nie zawiera istotnego udzia�u powta-
rzalnych sekwencji nukleotydów. 

 nierównowaga gametyczna (faza nierównowagi) gametic 
(phase) disequilibrium W odniesieniu do dwóch dowol-
nych loci wyst�powanie haplotypów (gamet) z frekwencj� 
inn� ni� prognozowana z produktu frekwencji odpowiednich 
alleli. Przeciwie	stwo: równowaga gametyczna (faza rów-
nowagi).

 nierównowaga sprz	�e� linkage disequilibrium Patrz: nie-
równowaga gametyczna.

 nierówny crossing-over unequal crossing-over Niew�a�ciwe
zdarzenie w trakcie mejozy, podczas którego jedna chroma-
tyda zawiera duplikacj	, a druga delecj	. Cz�sto pojawia 
si� w rejonach DNA bogatych w sekwencje powtarzaj�ce si�, 
w wyniku czego dochodzi do niew�a�ciwego sparowania seg-
mentów podwójnych.
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 niestabilno�� instability Brak sta�ego fenotypu, b�d�cy zazwy-
czaj wynikiem niekontrolowanych zmian genetycznych. Mo�e 
to by� efektem aktywno�ci transpozonów lub linii komórek, 
które zmieniaj� kariotyp.

 niezale�na segregacja independent assortment Losowy roz-
dzia� alleli (ró�nych genów) do gamet podczas mejozy. Dzieje 
si� tak w przypadku, gdy dane geny znajduj� si� na ró�nych 
chromosomach lub na tym samym chromosomie, ale nie s� 
sprz��one. Patrz: sprz	�enie.

 niezbie�no�� discordant Wyst�puje wtedy, gdy osobniki jednej 
pary (bli�niaki) wykazuj� si� bardziej ró�n� ni� podobn� cha-
rakterystyk�.

 niezgodno�� incompatibility 1. Genetycznie i fizjologicznie zde-
terminowane zabezpieczenie przed kojarzeniem krzy�owym. 
2. Fizjologiczna interakcja powoduj�ca odrzucenie szczepu lub 
niepowodzenie szczepienia. 3. Funkcja spokrewnionych grup 
plazmidów. Niezgodne plazmidy bior� udzia� w podobnych 
funkcjach replikacji i to prowadzi do wy��czenia jednego lub 
wi�cej plazmidów, je�eli znajduj� si� one w tej samej komórce. 
Plazmidy nale��ce do niezgodnych grup s� bardzo blisko 
spokrewnione.

 niezgodno�� (samoniezgodno��) gametofityczna gametophy-
tic incompatibility Fenomen u ro�lin, w którym ziarna 
py�ku s� genetycznie niezdolne do zap�odnienia danej komór-
ki jajowej, poniewa� obie gamety zawieraj� taki sam allel 
w locus niezgodno�ci (zazwyczaj oznaczane jako S). Jest to 
mechanizm, który wymusza zap�odnienie krzy�owe.

 niezró�nicowany undifferentiated Niezró�nicowane komórki, 
które nie by�y zaanga�owane do tego, aby sta� si� cz��ci� wy-
specjalizowanej tkanki.

 nitroceluloza nitrocellulose Pochodna celulozy, maj�ca w�a-
�ciwo�ci ��czenia si� z wieloma cz�steczkami biologicznymi, 
w szczególno�ci z DNA, RNA i bia�kami. Filtry nitrocelulozo-
we s� powszechnie u�ywane w technice Southern i northern 
blotting. Synonim: azotan celulozy.

 nitryfikacja nitrification Proces biologiczny, w którym azot za-
warty w resztkach ro�lin i zwierz�t jest utleniany najpierw do 
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azotynu, a potem do azotanu poprzez dzia�anie mikroorgani-
zmów glebowych.

 nodulacja nodulation Formowanie brodawek na korzeniach
ro�lin str�czkowych, nast�puj�ce po kolonizacji przez bakterie 
symbiotyczne, wi���ce azot.

 nodularny nodular Termin u�ywany zwykle dla okre�lenia nie-
równej struktury kalusa.

 nokaut knockout Pojedynczy mutant, w którym pojedynczy
funkcjonalny gen zosta� zast�piony przez niefunkcjonaln� for-
m� genu. Wykorzystuje si� w celu poznania funkcji genu przez 
porównanie fenotypów dzikiego typu i znokautowanego.

 nondysjunkcja non-disjunction Brak rozdzielenia chromo-
somów homologicznych albo chromatyd w mitozie lub 
w mejozie, co skutkuje obecno�ci� zbyt wielu chromosomów 
w jednych komórkach potomnych i brakiem chromosomów 
w innych komórkach potomnych.

 NOR NO Skrót nucleolar organizer – organizator j�derka.
 NOR NOR Skrót nucleolar organizer region – obszary j�derko-

twórcze.
 northern blot northern blot Patrz: blot.
 nosiciel carrier Osobnik heterozygotyczny, posiadaj�cy re-

cesywny, zmutowany allel, który powoduje wyst�pienie 
defektu, ale w tym osobniku jest „maskowany” obecno�ci� 
normalnego allelu dominuj�cego. Nosiciel przekazuje uszko-
dzony (recesywny) allel po�owie osobników stanowi�cych jego 
potomstwo.

 no�nikowy DNA carrier DNA DNA o niezdefiniowanej sek-
wencji, dodawany do DNA transformuj�cego (plazmidu) 
w procesie fizycznego transferu DNA. Ten dodatkowy DNA 
zwi�ksza wydajno�� transformacji podczas elektroporacji 
i w systemach wprowadzania DNA wspomaganych chemicznie. 
Nie jest znany mechanizm powoduj�cy ten wzrost wydajno�ci.

 npt-II Skrót neomycin phosphotransferase II – fosfotransferaza 
neomycyny II.

 nukleaza nuclease Klasa enzymów, g�ównie bakteryjnych, maj�-
cych zdolno�� degradowania cz�steczek DNA lub RNA przez 
katalizowanie ci�cia wi�za� fosfodiestrowych, ��cz�cych 
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s�siednie nukleotydy. Dla deoksyrybonukleaz (DNAaz) 
substratem jest DNA, dla rybonukleaz (RNAaz) substratem 
jest RNA, natomiast dla nukleaz S1 substratem jest jedno-
niciowe DNA lub RNA. Endonukleazy przecinaj� kwas 
nukleinowy wewn�trz jego nici, podczas gdy egzonukleazy 
stopniowo odcinaj� nukleotydy z ko	ców cz�steczki substratu. 
Nukleazy ró�ni� si� stopniem specyficzno�ci wobec sekwencji 
zasad, najbardziej specyficzne nazywane s� endonukleazami 
restrykcyjnymi.

 nukleaza S1 S1 nuclease Enzym otrzymywany z grzyba Aspergil-
lus oryzae, który degraduje specyficznie RNA lub jednonicio-
wy DNA do jego cz��ci sk�adowych, czyli mononukleotydów, 
i tnie wi�zania fosfodiestrowe mi�dzy przylegaj�cymi nukle-
otydami jednego z �a	cuchów dwuniciowego DNA w miejscu 
naci	cia.

 nukleina nuclein Nazwa u�yta przez Fryderyka Mieschera do 
opisania substancji j�drowej, któr� odkry� w 1869 roku, znanej  
dzi� pod nazw� DNA.

 nukleoplazma nucleoplasm Nieciemniej�ca lub delikatnie barw-
nikoch�onna, p�ynna lub pó�p�ynna substancja podstawowa 
j�dra interfazowego oraz wype�niaj�ca wn�trze j�dra ko-
mórkowego, otaczaj�c chromosomy i j�derko. Niewiele wiado-
mo o sk�adzie chemicznym tej substancji podstawowej. Nukle-
oplazma nazywana jest tak�e karioplazm�, kiedy ma struktur� 
�elu, lub kariolimf�, kiedy ma struktur� koloidu.

 nukleoproteina nucleoprotein Kompleks z�o�ony z kwasu nu-
kleinowego i bia�ka; materia�, z którego tworzone s� chro-
mosomy.

 nukleosom nucleosome Sferyczna jednostka strukturalna chro-
matyny z�o�ona z cz�steczki rdzeniowej, zbudowanej z okta-
meru histonów (po dwa z ka�dego z histonów: H2a, H2b, H3 
i H4) oraz nawini�tych na ni� 146 pz DNA.

 nukleotyd nucleotide Nukleozyd, który ma jedn� lub wi�cej grup 
fosforanowych przy��czonych do grupy hydroksylowej w�gla 3’ 
lub 5’ cukru pentozy. Je�eli cukrem jest ryboza, to nukleotyd 
nazywa si� rybonukleotydem; je�eli cukrem jest 2-deoksyry-
boza, to nukleotyd nazywa si� deoksyrybonukleotydem. RNA 
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i DNA s� polimerami odpowiednio rybonukleozydo 5’-mono-
fosforanów i deoksyrybonukleozydo 5’-monofosforanów. Nu-
kleotydy zawieraj�ce zasady: adenin	, guanin	 i cytozyn	 
(A, G, C), wyst�puj� zarówno w DNA, jak i w RNA, podczas 
gdy tymina (T) wyst�puje tylko w DNA, a uracyl (U) tylko 
w RNA. Rybonukleozydy mono-, di-, i trifosforanów, których 
zasada azotowa nie jest okre�lona, s� nazywane w skrócie 
NMP, NDP i NTP, natomiast deoksyrybonuklezydy mono-, di- 
i trifosforanów s� nazywane w skrócie dNMP, dNDP i dNTP. 
Je�eli zasada azotowa jest okre�lona, to N jest zast�powane 
liter� oznaczaj�c� w skrócie dan� zasad�. Patrz: pary zasad.

 nukleotydów sekwencja nucleotide sequence Patrz: sek-
wencja.

 nukleozyd nucleoside Zasada (puryna lub pirymidyna) po��-
czona kowalencyjnie z cukrem pi�ciow�glowym (pentoz�). Je�li 
cukrem jest ryboza, to nukleozyd nazywa si� rybonukleozy-
dem, je�li cukrem jest 2-deoksyryboza, to nukleozyd nazywa 
si� deoksyrybonukleozydem. Patrz: nukleotyd.

 nukleozydu analog nucleoside analogue Cz�steczka syntetycz-
na, przypominaj�ca naturalnie wyst�puj�cy nukleozyd.

 nullisomia nullisomy Aneuploidalno�� komórki diploidalnej lub 
organizmu, polegaj�ca na braku obu chromosomów homo-
logicznych danej pary.

 nullisomiczny nullisomic Patrz: nullisomia.
 nutraceutyk nutriceutical Konwencjonalny produkt spo�ywczy, 

który zosta� zmodyfikowany (np. metod� in�ynierii genetycz-
nej) w celu zwi�kszenia zawarto�ci sk�adników od�ywczych 
i/lub w�a�ciwo�ci leczniczych. 

O

 obce DNA foreign DNA Egzogenne DNA, które jest wprowadzo-
ne w genom gospodarza.

 obieg materii nutrient cycle Przep�yw substancji od�ywczych lub 
pierwiastków przez ekosystem, razem z ich asymilacj� i uwal-
nianiem przez ró�ne organizmy oraz ich przeksztalceniem do 
ró�nych organicznych i nieorganicznych form chemicznych.
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 obni�anie aktywno�ci down-regulate Indukowanie genetyczne 
redukcji w poziomie ekspresji genu. 

 obszary j�derkotwórcze nucleolar organizer region (skrót: 
NOR) Obszar chromosomu zawieraj�cy wiele genów koduj�-
cych rybosomowe RNA, zlokalizowany w przew��eniu wtórnym 
specyficznych chromosomów (j�derkotwórczych).

 ocena ryzyka risk assesment Proces bazuj�cy na badaniach 
naukowych, obejmuj�cy nast�puj�ce etapy: identyfikacj� 
zagro�enia, charakterystyk� zagro�enia, ujawnienie ryzyka 
i charakterystyk� ryzyka.

 ocena zdrowotno�ci disease-indexing Poddawanie organizmów 
ocenie pod k�tem obecno�ci znanych chorób, z zastosowaniem 
standardowych procedur testowania. 

 ochrona (zachowanie) in situ in-situ conservation Zachowanie 
ekosystemów i naturalnych �rodowisk (siedlisk) oraz utrzyma-
nie i przywrócenie zdolnej do �ycia populacji lub gatunku w ich 
naturalnym �rodowisku, a w przypadku gatunków udomowio-
nych lub uprawnych – w �rodowisku, gdzie mog� ujawnia� 
swoje charakterystyczne cechy.

 ochrona praw do odmian plant variety protection (skrót: 
PVP) Synonim: prawa hodowców ro�lin.

 ochrona zasobów genowych gene (resources) conservation 
Ochrona gatunków, populacji, osobników lub ich cz��ci meto-
dami in situ lub ex situ dla zapewnienia materia�ów genetycz-
nych obecnym i przysz�ym pokoleniom. 

 oczekiwana ró�nica potomstwa expected progeny difference 
(skrót: EPD) Przewidywana warto�� przysz�ego potomstwa da-
nego osobnika dla wybranej cechy, wyliczona z pomiarów war-
to�ci osobnika i warto�ci jednego lub wi�cej jego krewnych dla 
badanej cechy i/lub dla jednej lub wi�cej skorelowanych cech. 
Zazwyczaj predykcja jest wyra�ona jako odchylenie od dobrze 
okre�lonej warto�ci populacji, zak�adaj�c, �e dany osobnik jest 
krzy�owany z próbk� osobników, których �rednia genetyczna 
warto�� jest równa �redniej populacji. Przewidywana warto�� 
potomstwa mi�dzy dwoma osobnikami jest sum� ich EPD. 

 oczko bioreaktora mesh bioreactor Patrz: bioreaktor z fil-
trem.
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 oczyszczanie disinfestation Eliminacja lub zahamowanie ak-
tywno�ci powierzchniowo wyst�puj�cych mikroorganizmów 
i oczyszczanie z owadów. 

 oczyszczanie �cieków sewage treatment Powszechnie stosowa-
ne procesy biotechnologiczne w rozwijaj�cej si� gospodarce. 
Metody bardzo ró�ne, ale wszystkie opracowane tak, aby biolo-
giczny rozpad ludzkich i zwierz�cych zanieczyszcze	 pozwala� 
na bezpieczne wydalenia ich do �rodowiska.

 odchylenie deviation 1. Zmiana w stosunku do formy typowej, 
funkcji lub zachowania. Mutacja lub stres s� cz�sto przyczyn� 
odchylenia. 2. Termin statystyczny, opisuj�cy ró�nice mi�dzy 
dan� obserwacj� i �redni� wszystkich obserwacji.

 odchylenie standardowe standard deviation Miara statystycz-
na zmienno�ci populacji, dotycz�ca osobników lub zbioru da-
nych.

 odga�	zienie offshoot Krótki, zazwyczaj poziomy p	d, wyrastaj�-
cy blisko korony ro�liny.

 odlego�� mapowa map distance Standardowa miara dystansu 
genetycznego mi�dzy loci, wyra�ona w centymorganach (cM) 
lub jednostkach mapowych. Oceniona na podstawie frakcji 
rekombinacji poprzez funkcj	 mapowania. Dla ma�ych 
frakcji rekombinacji dystans na mapie w centymorganach 
jest równy frakcji rekombinacji wyra�onej w procencie.

 odmiana cultivar (skrót: odm.) Mi�dzynarodowo akceptowany
termin, nazywaj�cy odmian	 ro�liny uprawnej. Musi by� 
odró�niana od innych odmian przez stabilne cechy i musi za-
chowywa� swoje cechy charakterystyczne po reprodukcji pro-
wadzonej w okre�lonych warunkach. 

 odmiana variety 1. Naturalnie wyst�puj�cy podzia� wewn�trz 
gatunku z odr�bnymi morfologicznymi cechami. 2. Zdefinio-
wana odmiana ro�liny uprawnej, selekcjonowana na bazie 
jednorodno�ci fenotypowej (czasami genotypowej).

 odmiana lokalna landrace W genetycznych zasobach ro�lin,
wcze�niejsza forma gatunku uprawnego, wydzielona z dzikiej 
populacji, genetycznie z�o�ona z heterogenicznej mieszaniny 
genotypów.
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 odmiany pochodne essential derivation of varieties (skrót: 
EDV) Genotypy bardzo podobne do oryginalnej odmiany, 
otrzymane, np. przez selekcj	 mutanta lub wariantu z po-
jedynków ro�lin z odmiany wyj�ciowej albo przez krzy�owanie 
wsteczne, albo transformacj	.

 odparowanie ze stanu zamro�enia freeze-dry Usuwanie wody 
w postaci pary z zamro�onego materia�u w warunkach pró�ni. 
U�ywane do pomiaru zawarto�ci wody i do przechowywania 
próbek, zw�aszcza zarodników. W odró�nieniu od suszenia pod-
grzewaniem zwi�zana woda pozostaje powi�zana z próbk�. 
Synonim: liofilizacja.

 odporno�� immunity Brak wra�liwo�ci zwierz�cia lub ro�liny na 
infekcj	 wywo�an� przez okre�lony patogen b�d� szkodliwe 
dzia�anie jego toksyn.

 odporno�� resistance Zdolno�� wytrzymania (odporno�� na)
stresu abiotycznego (wysoka temperatura, susza) lub bio-
tycznego (choroby) lub wp�ywu substancji toksycznych. Cz�sto 
w kontek�cie genetycznej determinacji odporno�ci.

 odporno�� adopcyjna adoptive immunization Przeniesienie 
stanu odporno�ci z jednego zwierz�cia na drugie za pomoc� 
transfuzji limfocytów.

 odporno�� bierna passive immunity 1. Naturalne nabycie 
przeciwcia� przez p�ód lub noworodka od matki. 2. Sztuczne 
wprowadzenie specyficznych przeciwcia� poprzez zastrzyk su-
rowicy odporno�ciowej z immunizowanych zwierz�t. W obu 
przypadkach nadawana jest czasowa ochrona odbiorcy. Patrz: 
immunizacja, immunoprofilaktyka.

 odporno�� na choroby disease resistance Genetycznie determi-
nowana zdolno�� do zapobiegania rozmna�aniu patogena, co 
lepiej chroni zdrowie. Pewne odporno�ci wynikaj� z wyklucze-
nia patogena, inne z zapobiegania rozprzestrzenianiu si� pa-
togena, a jeszcze inne z tolerancji toksyn wytwarzanych przez 
patogena. 

 odporno�� na herbicydy herbicide resistance Zdolno�� ro�lin 
do pozostania bez uszkodzenia po zastosowaniu herbicydu.

 odporno�� na roztwór soli saline resistance Synonim: tole-
rancja na zasolenie.
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 odpowied
 selekcji selection response Ró�nice mi�dzy �redni� 
osobników selekcjonowanych na rodziców nast�pnego poko-
lenia i �redni� ich potomków. Przewidywana odpowied� (re-
akcja) na selekcj� jest kalkulowana jako ograniczona odzie-
dziczalno�� w w�skim znaczeniu lub zró�nicowanie 
selekcji.

 odpowied
 SOS SOS response Synteza pe�nego zestawu bia�ek, 
s�u��cych do naprawy DNA, rekombinacji lub bia�ek re-
plikacji u bakterii dotkni�tych wieloma uszkodzeniami 
DNA (np. nast�pstwo wystawienia na promieniowanie UV).

 odrost offset M�oda ro�lina, wyrastaj�ca wegetatywnie na bazie 
ro�liny matecznej.

 odrost sucker P�d, który pojawi� si� z podziemnego korzenia lub 
pnia. Istotne w przypadku ro�lin szczepionych, odrost b�dzie 
genetycznie podk�adk� korzeniow�, a nie zrazem (scion).

 odró�nicowanie de-differentiation Proces w reakcji na uszko-
dzenie oraz w kulturach tkankowych, w których komórki ro-
�linne staj� si� niewyspecjalizowane i dziel� si� przez podzia� 
komórki, tworz�c mas� niezró�nicowanych komórek (lub 
kalus), które reaguj�c na odpowiedni� stymulacj� mog� pó�-
niej ró�nicowa� si� ponownie, tworz�c ten sam lub inny typ 
komórek. 

 odsiarczanie desulphurization Patrz: biodesulfuryzacja.
 odwirowanie ró�nicowe differential centrifugation Metoda

do rozdzielania subkomórkowych cz�steczek wed�ug ich 
wspó�czynników sedymentacji, które s� generalnie proporcjo-
nalne do ich wielko�ci. Ekstrakty komórkowe s� wirowane 
z coraz wi�kszym przyspieszeniem. Du�e cz�steczki, jak j�-
dra czy mitochondria, s� oddzielane przy stosunkowo ma�ych 
szybko�ciach, wi�ksze przyspieszenie b�dzie potrzebne do 
sedymentacji ma�ych cz�steczek, takich jak rybosomy.

 odwodornienie dehydrogenation Chemiczna reakcja, w której 
wodór jest usuwany ze zwi�zków.

 odwrotna transkrypcja reverse transcripton Synteza DNA na 
bazie nici RNA przy udziale odwrotnej transkryptazy.

 odwrotna transkryptaza rewerse transcriptase Enzym, który 
u�ywa cz�stki RNA jako nici do syntezy komplementarngo 
DNA. Synonim: polimeraza DNA zale�na od RNA.
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 odwrócona genetyka reverse genetics Patrz: klonowanie po-
zycyjne.

 odwrócone powtórzenia inverted repeat Dwie sekwencje nu-
kleotydów wyst�puj�ce w jednej nici, w których znajduj� si� 
komplementarne zasady, ale w odwróconej kolejno�ci. W od-
powiednich warunkach pozwala to na formowanie struktury 
typu spinka do w�osów. Patrz: palindrom.

 odwrócony transfer reversal transfer Przeniesienie kultury 
tkankowej z pod�o�a stymuluj�cego rozwój kalusa na pod�o�e 
indukuj�ce rozwój p�dów. 

 odwzorowanie genu gene imprinting Zró�nicowanie ekspresji 
pojedynczego genu zwi�zane z jego pochodzeniem rodziciel-
skim. 

 odziedziczalno�� heritability Stopie	, w którym dana cecha 
jest kontrolowana genetycznie, przeciwie	stwem jest kontrola 
poprzez czynniki niegenetyczne, nieb�d�ce czynnikami ge-
netycznymi. Patrz: odziedziczalno�� w szerokim sensie, 
odziedziczalno�� w w�skim sensie.

 odziedziczalno�� w szerokim sensie broad-sense heritabi-
lity Cz��� ca�kowitej zmienno�ci fenotypowej, wynikaj�ca ze 
zmienno�ci genetycznej lub interakcji mi�dzy genotypem 
a �rodowiskiem.

 odziedziczalno�� w w�skim sensie (rozumieniu) narrow-
-sense heritability Stosunek (proporcja) wariancji fenoty-
powej, b�d�cej wynikiem zmienno�ci warto�ci hodowlanej; 
stosunek genetycznej wariancji addytywnej do wariancji fe-
notypowej. 

 odzwierz	ca epizootic Choroba atakuj�ca jednocze�nie du�� liczb� 
zwierz�t. 

 ogniskowanie izoelektryczne w �elu iso-electric focusing gel 
(skrót: IEF gel) Odmiana elektroforezy �elowej, w której 
du�e cz�steczki (zazwyczaj bia�ka) s� rozdzielane na podsta-
wie ró�nicy punktu izoelektrycznego, a nie na podstawie wiel-
ko�ci.

 ogon poli-A poly-(A) tail Patrz: poliadenylacja.
 ogonek li�ciowy petiole Szypu�ka li�cia. Patrz: szypu�ka.
 ogonkowanie dA-dT dA-dT tailing Patrz: przy��czanie kom-

plementarnego ogona homopolimerowego.
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 ogonkowanie dG-dC dG-dC tailing Patrz: przy��czanie kom-
plementarnego ogona homopolimerowego.

 ogólnie uznany jako bezpieczny generally regarded as safe 
(skrót: GRAS) Okre�lenie u�ywane w stosunku do �ywno�ci, 
lekarstw i innych produktów znanych od dawna jako niepowo-
duj�ce chorób u cz�owieka, cho� nie by�y formalnie przebadane 
pod wzgl�dem toksyczno�ci. Wspó�cze�nie niektóre organi-
zmy – gospodarze rekombinowanego DNA, tak�e otrzyma�y 
ten status.

 ojcowski paternal W�a�ciwy ojcu.
 oko�odobowy circadian Dotyczy aktywno�ci fizjologicznej itp., 

powtarzaj�cy si� w oko�o 24-godzinnych interwa�ach.
 okres przej�ciowy transition stage Etap rozwoju mi�dzy okre-

sem m�odocianym a dojrza�o�ci� reprodukcyjn�.
 okres spoczynkowy rest period Stan fizjologiczny zdolnych

do �ycia nasion, p�ków i bulw, który uniemo�liwia wzrost 
nawet w przypadku wyst�powania sk�din�d korzystnych wa-
runków �rodowiskowych. Synonim: spoczynek.

 okre�lanie p�ci sex determination Ka�da metoda odró�niania 
samców od samic ustalona dla danego gatunku, szczególnie we 
wczesnym etapie rozwoju p�odu.

 okre�lony defined 1. Ustalone warunki pod�o�a, �rodowiska i pro-
toko�u dla wzrostu kultury 2. Dobrze znane i sta�e elementy 
pod�o�a dla kultur tkankowych.

 okrytozal��kowe (okrytonasienne) angiosperm Typ królestwa 
ro�lin, obejmuj�cy ro�liny kwitn�ce, tzn. ro�liny naczyniowe, 
w których zachodzi proces podwójnego zap�odnienia, skutku-
j�cy rozwojem owocu zawieraj�cego nasiona. Wyodr�bnia si� 
dwie g�ówne grupy: ro�liny jednoli�cienne i dwuli�cienne. 
Patrz: nagozal��kowe.

 oksydacja fenolowa phenolic oxidation Powszechnie spotykany 
typ odpowiedzi ro�lin na zranienia. Oksydacja fenolowa cz�sto 
objawia si� czernieniem tkanki i mo�e by� prekursorem zaha-
mowania wzrostu lub, w przypadku du�ego nasilenia, nekrozy 
i �mierci tkanki.

 oksydaza glifosatu glyphosate oxidase Enzym katalizuj�cy
rozpad glifosatu, odkryty w szczepie bakterii Pseudomonas, 
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produkuj�cych zazwyczaj du�� ilo�� tego enzymu. Gen odpo-
wiedzialny za produkcj� tego enzymu zosta� w��czony do od-
mian ro�lin uprawnych dla uzyskania tolerancji na stosowanie 
herbicydów zawieraj�cych glifosat. Termin u�ywany równie� 
w odniesieniu do genu CP4 EPSPS. 

 oksydoreduktaza glifosatu glyphosate oxidoreductase En-
zym pochodz�cy z mikroorganizmu Ochrobactrum anthropi, 
który katalizuje rozk�ad glifosatu. W przypadku gdy koduj�-
cy gen (zwany goxv247) jest w��czony i wyst�puje pe�na jego 
ekspresja w ro�linie, staje si� ona tolerancyjna na stosowanie 
herbicydów zawierajacych glifosat i/lub sulfosat. Jest to alter-
natywa w stosunku do tolerancji na glifosat warunkowanej 
przez CP4 EPSPS lub oksydaz	 glifosatu. 

 oktoploid octoploid Organizm lub tkanka, której komórki zawie-
raj� osiem haploidalnych zestawów chromosomów.

 okulizacja budding Rodzaj szczepienia, w którym wykorzystuje 
si� pojedynczy p�k wegetatywny jednej ro�liny i przenosi si� go 
na p�d innej ro�liny w taki sposób, �e mo�liwy jest ich wspólny 
rozwój. Z przeniesionego p�ka wykszta�ca si� nowy p�d.

 OLA Skrót oligonucleotide ligation assay – reakcja ligacji oligonu-
kleotydów.

 oligomer oligomer Zwi�zek chemiczny utworzony przez kowa-
lencyjne ��czenie si� pewnej, niewielkiej liczby monomerów. 
Patrz: polimer.

 oligonukleotyd oligonucleotide Oligomer nukleotydowy. Oli-
gonukleotydy u�ywane s� cz�sto jako startery do syntezy 
DNA w warunkach in vitro. Patrz: reakcja �a�cuchowa po-
limerazy.

 oligosacharyd oligosaccharide W�glowodan sk�adaj�cy si� z kil-
ku po��czonych jednostek monosacharydów. 

 omszony glaucous Powierzchnia z bia�ym pokryciem wosko-
wym. W wi�kszo�ci przypadków woskowa okrywa mo�e by� 
usuni�ta.

 onkogen oncogene Gen powoduj�cy niekontrolowany wzrost 
komórek (tworzenie si� guzów). Onkogeny s� zmutowany-
mi formami normalnie funkcjonalnych genów (nazywanych 
protoonkogenami), które pe�ni� funkcj� w regulowaniu proli-



194 onkogen dzia�aj�cy recesywnie

feracji komórek. Patrz: onkogen komórkowy, onkogen re-
cesywny, gen p53.

 onkogen dzia�aj�cy recesywnie recessive-acting oncogene 
Patrz: onkogen recesywny.

 onkogen komórkowy cellular oncogene Patrz:  protoonkogen.
 onkogen recesywny recessive oncogene Pojedyncza kopia tego 

genu jest wystarczaj�ca do supresji rozmna�ania komórki; 
utrata obu kopi genu przyczynia si� do powstawania raka. Sy-
nonim: antyonkogen, recesywnie dzia�aj�cy onkogen. Patrz: 
onkogen.

 onkogen wirusowy viral oncogene Gen wirusowy, który przy-
czynia si� do rozwoju nowotworu w organizmie gospodarza.

 onkogeneza oncogenesis Proces powstawania nowotworu w wyni-
ku zmian cytologicznych, genetycznych i komórkowych.

 onkomysz onco-mouse Mysz zmodyfikowana genetycznie przez 
wprowadzenie onkogenów, s�u��ca jako zwierz�cy model do 
bada	 ludzkich chorób nowotworowych. 

 ontogeneza ontogeny Nauka zajmuj�ca si� histori� �ycia organi-
zmu od momentu zap�odnienia do �mierci.

 oocyt oocyte Komórka mateczna komórki jajowej po przej�ciu 
dwóch podzia�ów mejotycznych (oogeneza). Oocyt I rz�du 
odnosi si� do stanu przed pierwszym podzia�em mejotycznym; 
oocyt II rz�du powstaje z oocytu I rz�du po pierwszym podziale 
mejotycznym.

 oocyt drugorz	dowy secondary oocyte Patrz: oocyt.
 oogeneza oogenesis Tworzenie si� i wzrost komórki jajowej 

w jajniku.
 oogonium oogonium 1. Zal��ek komórki jajowej w pocz�tkowym 

etapie oogenezy, z którego, po podzia�ach mitotycznych, po-
wstaj� oocyty I rz�du. 2. �e	ski narz�d p�ciowy niektórych 
glonów i grzybów; l�gnia.

 oosfera oosphere Gameta �e	ska ro�lin i niektórych glonów, któ-
ra nie ma zdolno�ci ruchu.

 oospora oospore Spora rozwijaj�ca si� z zygoty niektórych glonów 
i grzybów po po��czeniu si� heterogamet.

 opalanie (p�omieniem) flaming Technika sterylizowania in-
strumentów, aby usun�� zanieczyszczenie �ywymi mikro-
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organizmami. Instrumenty s� zanurzane w alkoholu, pozo-
sta�y na instrumentach alkohol jest zapalany, co sterylizuje 
powierzchni�. 

 operator operator Odcinek DNA, s�siaduj�cy z genem lub gena-
mi struktury, do którego wi��� si� bia�ka (jedno lub wi�cej) 
regulatorowe – aktywator lub represor, aby kontrolowa� eks-
presj� tego lub tych genów.

 operon operon Funkcjonalnie zintegrowana jednostka genetycz-
na, kontroluj�ca ekspresj	 genów u bakterii. Sk�ada si� 
z jednego lub kilku genów struktury, które koduj� jeden lub 
kilka polipeptydów oraz s�siaduj�cych z nimi odcinków DNA 
niekoduj�cych bia�ek – promotora i operatora, które kontro-
luj� ich ekspresj� poprzez regulowanie ich transkrypcji. 

 opina opine Metabolit powstaj�cy z po��czenia aminokwasów 
i ketokwasów lub cukrów, produkowany przez komórki ro�lin-
ne, jako skutek infekcji Agrobacterium tumefaciens, wyko-
rzystywany przez Agrobacterium jako �ród�o w�gla do wzrostu 
i namna�ania si	 w obr�bie ro�liny.

 oporno�� na antybiotyk antibiotic resistance Zdolno�� mikro-
organizmu do unieszkodliwienia antybiotyku lub uniemo�li-
wienia jego transportu do wn�trza komórki.

 oporny recalcitrant O nasionach – niezdolne do prze�ycia po 
wysuszeniu i nast�puj�cym po nim przechowywaniu w niskiej 
temperaturze. Patrz: polowy bank genów.

 optymalizacja kodonów codon optimization Strategia ekspe-
rymentalna, w której kodony w klonowanym genie – te, które 
nie s� zwykle u�ywane przez system translacji w komórkach 
gospodarza – s� na drodze mutagenezy in vitro zamieniane 
na kodony preferowane, nie powoduj�c zmiany aminokwasów 
w syntetyzowanym bia�ku.

 OPU Skrót ovum pickup – uzyskiwanie oocytów.
 ORF Skrót open reading frame – otwarta ramka odczytu.
 organ organ Tkanka lub grupa tkanek, które tworz� morfologicz-

nie i funkcjonalnie odr�bn� cz��� organizmu.
 organella cytoplazmatyczne cytoplasmic organelles Odr�bne 

struktury subkomórkowe, wyst�puj�ce w cytoplazmie komórek 
– mitochondria, plastydy i lizosomy.
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 organellum organelle (lm: organella) Ob�oniona struktura w cy-
toplazmie komórki, taka jak mitochondrium czy aparat Gol-
giego, wyspecjalizowana w pe�nieniu okre�lonej funkcji w �yciu 
komórki.

 organizator j�derka nucleolar organizer (skrót: NO) Patrz:
obszary j�derkotwórcze.

 organizm organism Indywidualny �ywy system – zwierz�, ro�li-
na lub drobnoustrój, który jest zdolny do reprodukcji, wzrostu 
i utrzymywania si�.

 organizm ciep�olubny (termofilny) thermophile Organizm, 
który jest przystosowany do �ycia w wysokiej temperaturze, 
jak: gor�ce �ród�a i gejzery, kominy hydrotermalne w dnie 
morskim i rury ciep�ownicze. Du�a grupa bakterii, grzybów 
i prostych ro�lin oraz zwierz�t mo�e rosn�� w temperaturze 
do 50°C, organizmy ciep�olubne rosn� i rozmna�aj� si� w tem-
peraturze powy�ej 50°C. Mog� by� sklasyfikowane ze wzgl�du 
na ich optymaln� temperatur� wzrostu na termofile proste 
(50–65°C), termofile (65–85°) i ekstremalne termofile (powy-
�ej 85°C). Patrz: mezofile, psychrofile.

 organizm genetycznie zmodyfikowany genetically modified 
organism (skrót: GMO) Organizm, który zosta� stransformo-
wany przez w��czenie (insercj�) jednego lub wi�cej transge-
nów.

 organizm genetycznie zmodyfikowany za pomoc� in�ynierii 
genetycznej genetically engineered organism (skrót: 
GEO) Okazjonalny alternatywny termin dla organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych. 

 organizm niedocelowy non-target organism Organizm, który 
znajdzie si� pod wp�ywem dzia�ania lub czynnika (np. zastoso-
wania pestycydów), nie b�d�c jego zamierzonym odbiorc�.

 organizm 
ród�owy source organism Bakteria, ro�lina lub
zwierz�, z którego pobrane i oczyszczone zosta�o DNA u�yte 
w eksperymentach zwi�zanych z klonowaniem.

 organizmy mezofilne (mezofilne bakterie tlenowe) meso-
phi le Mikroorganizmy zdolne do wzrostu w temperaturze 
20–50°C, optymalny wzrost cz�sto nast�puje w temperaturze 
oko�o 37°C. Patrz: psychrofile, termofile.
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 organogeneza organogenesis Zainicjowanie tworzenia przyby-
szowych lub powstanie de novo p�dów lub korzeni z kalusa, 
merystemów lub kultury zawiesinowej. Patrz: mikrorozm-
na�anie, regeneracja.

 organogeneza bezpo�rednia direct organogenesis Formowa-
nie organów bezpo�rednio na powierzchni nieuszkodzonych 
eksplantatów. Proces nie ma fazy formowania kalusa. Prze-
ciwie	stwo: organogeneza po�rednia.

 organogeneza po�rednia indirect organogenesis Formowanie 
organów ro�linnych z tkanek kalusa otrzymanego z eksplan-
tatów. Przeciwie	stwo: organogeneza bezpo�rednia.

 organoid organoid Struktura podobna do organu, tworz�ca si� 
w kulturze in vitro.

 organoleptyczny organoleptic Maj�cy wp�yw na narz�dy zmy-
s�u, takie jak smak i w�ch.

 orientacja przeciwrównoleg�a antiparallel orientation Nor-
malne wzajemne u�o�enie obu nici w dwuniciowej cz�steczce 
DNA i w innych dupleksach kwasów nukleinowych (DNA-
-RNA, RNA-RNA), w którym nici s� zorientowane w przeciw-
nych kierunkach, tzn. koniec 5’ z grup� fosforanow� jednej nici 
jest dopasowany do ko	ca 3’ z grup� hydroksylow� nici kom-
plementarnej.

 ortet ortet Ro�lina, z której uzyskano ro�lin� klonaln�. Synonim: 
ro�lina donorowa.

 ortologiczny orthologous Odnosz�cy si� do homologicznych ge-
nów lub produktów genów, które ewoluowa�y rozbie�nie po 
rozdzieleniu si� gatunków, np. wiele genów ry�u ma swoje 
ortologi w genomach innych ro�lin zbo�owych, poniewa� maj� 
one wspólne pochodzenie. Patrz: paralogiczny.

 osadka k�oskowa rachilla Skrócona o� k�oska.
 osadka k�osowa rachis 1. G�ówna o� k�osa. 2. O� li�cia paproci 

(li�� z�o�ony), z którego wyrastaj� listki. 3. W li�ciach z�o�onych 
– przed�u�enie listka, odnosz�ce si� do nerwu ca�ego li�cia.

 osmotikum (osmotyk, substancja kompatybilna osmoregulu-
j�ca) osmoticum Substancja chemiczna (np. glikol poliety-
lenowy, mannitol, glukoza lub sacharoza), maj�ca za zada-
nie utrzymywa� potencja� osmotyczny po�ywki na poziomie 
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takim, jaki maj� komórki danej kultury, dzi�ki czemu po�ywka 
i komórki pozostaj� izotoniczne. Równowaga osmotyczna po-
woduje, �e komórki nie s� niszczone w warunkach in vitro.

 osmoza osmosis Przep�yw wody przez b�ony pó�przepuszczalne 
ze stref niskiej koncentracji roztworu do stref wy�szej koncen-
tracji roztworu.

 osobnik genetyczny genet Osobnik otrzymany wegetatywnie 
z pojedynczej seksualnie wytworzonej zygoty oraz wszystkie 
osobniki z niego otrzymane. Wszystkie te osobniki s� identycz-
ne (mutacja barring).

 osocze (plazma) plasma P�ynna cz��� krwi, w której s� zawieszo-
ne bia�e i czerwone cia�ka krwi. Zawiera 8–9% suchej masy, 
z której 85% stanowi� bia�ka fibrynogen, albumina i globu-
lina. Istotn� funkcj� osocza jest utrzymanie ci�nienia krwi 
i transport sk�adników od�ywczych i zu�ytych.

 ostoja (schronienie) refugium Obszar przeznaczony do ochrony/
/ucieczki przed konsekwencjami katastrofy ekologicznej, która 
mog�a mie� miejsce gdzie indziej.

 o�rodek nucellus Tkanka tworz�ca g�ówn� cz��� m�odego zal��-
ka, w którym rozwija si� woreczek zal��kowy. Nazywany 
jest tak�e megasporangium.

 otoczkowanie encapsulation Ró�ne metody opakowania en-
zymów lub bakterii z zachowaniem ich normalnych funkcji. 
U�ywane do wi�zania komórek w bioreaktorach.

 otwarta ramka odczytu open reading frame (skrót: ORF) Se-
kwencja nukleotydów w cz�steczce DNA, która mo�e kodowa� 
peptyd lub bia�ko. Z�o�ona jest z kodonu start – inicjuj�cego 
(triplet ATG), nast�puj�cej po nim serii tripletów koduj�cych 
aminokwasy i zako	czona jest kodonem stop – terminuj�-
cym (triplety TAA, TAG lub TGA). Termin zazwyczaj odnosi 
si� do fragmentów sekwencji DNA, których funkcja nie zosta�a 
jeszcze poznana. Liczba ORF-ów pozwala na oszacowanie licz-
by genów transkrybowanych z danej sekwencji DNA.

 ovum ovum (lm: ova) Jajo, komórka jajowa.
 owoc rzekomy pseudocarp Patrz: nibyowoc.
 owodnia amnion Cienka b�ona otaczaj�ca wype�niony p�ynem 

worek owodniowy, w której rozwija si� zarodek wy�szych kr�-
gowców, gadów i ptaków.
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 owulacja ovulation Uwalnianie komórki jajowej z jajnika u ssa-
ków.

 oznaczanie p�ci zarodka embryo sexing Okre�lanie p�ci zarod-
ka przed urodzeniem. Typowo wykonywane przez amplifikacj� 
DNA z próbki tkanki embrionalnej w reakcji �a�cuchowej 
polimerazy. Zale�y od dost�pno�ci markerów ró�nicuj�cych 
chromosomy p�ci.

P

 p Oznaczenie krótszego ramienia chromosomu, np. 14p w genomie 
cz�owieka oznacza krótsze rami� ludzkiego chromosomu 14.

 P1, P2 Symbole oznaczaj�ce pokolenie rodzicielskie, czyli rodziców 
danego pojedynka.

 pachyten (pachynema) pachytene �rodkowe stadium profazy 
w pierwszym podziale mejotycznym mi�dzy zygotenem a di-
plotenem. Chromosomy przybieraj� kszta�t d�ugich, grubych 
sparowanych nici. Niekiedy widoczne s� wszystkie cztery 
chromatydy.

 PAGE Skrót polyacrylamide gel electrophoresis – elektro foreza 
w �elu poliakrylamidowym.

 palec cynkowy zinc finger Motyw bia�kowy wi���cy DNA, 
charakteryzuj�cy si� dwiema blisko po�o�onymi cysteinami 
i dwiema histydynami, pozosta�o�ciami, s�u��cymi jako li-
gandy dla pojedynczego jonu cynku (Zn+2). W trakcie wi�zania 
struktura przyjmuje konformacj	, przy której strona �a	-
cucha aminokwasów wystaje w kierunku pozwalaj�cym na 
integracj� z wi�ksz� bruzd� DNA. 

 paleontologia palaeontology Nauka zajmuj�ca si� badaniem
skamienia�o�ci z dawnych okresów geologicznych oraz zale�-
no�ci filogenetycznych mi�dzy wymar�ymi i wspó�czesnymi 
gatunkami ro�lin i zwierz�t.

 palindrom palindrome Sekwencja dwuniciowego DNA, w którym 
kolejno�� zasad odczytywana w kierunku od 5’ do 3’ na jednej 
nici jest taka jak na komplementarnej, antyrównoleg�ej nici, 
czytanej równie� w kierunku od 5’ do 3’. Je�li sekwencja jest 
zapisana w normalnej konwencji, w dwóch liniach, z parami 



200 pami�� komórki

zasad zapisanymi jedne nad drugimi, to kolejno�� zasad w jed-
nej linii biegnie przeciwlegle do takiej samej kolejno�ci zasad 
w drugiej linii. Sekwencje palindromowe wyst�puj� cz�sto na 
ko	cach transpozonów oraz s� miejscami rozpoznawalnymi 
przez endonukleazy restrykcyjne typu II. Synonim: powtó-
rzenie odwrócone.

 pami	� komórki memory cell D�ugowieczne komórki B i ko-
mórki T, które po�rednicz� we wtórnych odpowiedziach im-
munologicznych na wcze�niejsze zetkni�cie z antygenem.

 pAMP Plazmid odporny na antybiotyk ampicylin�.
 panel hybrydowy komórek somatycznych somatic cell hy-

brid panel Panel komórek stworzony przez fuzj	 komórek, 
najcz��ciej przy u�yciu gatunków referencyjnych (np. chomik) 
oraz gatunku docelowgo (np. owca), w którym ka�dy uczestnik 
panelu zawiera miks chromosomów dwóch gatunków. Dzi�ki 
relatywnemu okre�leniu obecno�ci lub braku klonowanego 
fragmentu (poprzez hybrydyzacj	 in situ) lub produktu 
PCR w stosunku do wyst�powania lub braku najwa�niejszych 
chromosomów badanych gatunków panel ten mo�e by� u�yty 
do mapowania fizycznego.

 panel komórek hybrydowych stworzony na bazie napromie-
niowanych komórek radiation hybrid cell panel (skrót: 
RH) Komórki hybrydowe stworzone na bazie napromienio-
wanych komórek, w których chromosomy gatunku, b�d�cego 
obiektem zainteresowania, zosta�y rozdrobnione przez napro-
mieniowanie, zanim komórki uleg�y fuzji. Powsta�e ma�e 
fragmenty chromosomów znacznie zwi�kszaj� si�� mapowa-
nia fizycznego badanego gatunku.

 panmiksja panmixis Losowe kojarzenie w populacji.
 PAR Skrót photosynthetically active radiation – promieniowanie 

aktywne fotosyntetycznie.
 para zasad base pair (skrót: pz) Dwie nici kwasu nukleinowego 

tworz� podwójn� helis� dzi�ki specyficznym wi�zaniom wodo-
rowym mi�dzy purynami a pirymidynami, le��cymi na obu 
niciach. Zasada A tworzy par� z T w DNA (lub z U w RNA), 
a G tworzy par� z C zarówno w DNA, jak i w RNA. D�ugo�� 
cz�steczki kwasu nukleinowego jest zwykle wyra�ana liczb� 
par zasad, które j� tworz�.
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 Parafilm™ Ci�gliwa ta�ma produkowana na bazie parafiny wosko-
wej, u�ywana do uszczelniania probówek lub p�ytek Petriego. 
Parafilm™ jest nazw� zastrze�on�, u�ywan� nieprawid�owo 
w j�zyku potocznym do okre�lania podobnych produktów.

 parafina paraffin (wax) Pó�przezroczysty, bia�y, sta�y w�glowo-
dór – alkan, o niskiej temperaturze topnienia. U�ywana m.in. 
do zatapiania wycinków tkanek w celu ich utwardzenia przed 
poci�ciem tkanki. Skrawki s� obserwowane w mikroskopie 
�wietlnym.

 parahormon parahormone Substancja o w�a�ciwo�ciach podob-
nych do hormonów, która nie jest produktem wydzielania (np. 
etylen, dwutlenek w�gla).

 paralogiczny paralogous odnosi si� do homologicznych genów 
lub produktów genów, które uleg�y duplikacji, a nast�pnie roz-
dzielnie ewoluowa�y wewn�trz gatunku, np. geny beta- i gam-
ma-globulin.

 parametr parameter Warto�� lub pomiar, który zmienia si� w za-
le�no�ci od okoliczno�ci, a jest u�ywany jako odniesienie do 
oceny ilo�ciowej sytuacji lub procesu.

 paratop paratope Synonim: miejsce wi���ce przeciwcia�a. 
 parenchyma parenchyma 1. Tkanka ro�linna sk�adaj�ca si�

z kulistych, niezró�nicowanych komórek, cz�sto z du�ymi prze-
strzeniami mi�dzykomórkowymi wype�nionymi powietrzem. 
2. Lu�na tkanka ��czna, uformowana przez du�e komórki. 

 parowanie (koniugacja) pairing 
�czenie chromosomów ho-
mologicznych w czasie profazy pierwszego podzia�u mejo-
tycznego. Parowanie chromosomów jest pierwszym wymaga-
nym warunkiem do zaj�cia crossing-over i rekombinacji 
chromosomów. Synonim: synapsis.

 partenogeneza parthenogenesis Rozwój zarodka z niezap�od-
nionego jaja.

 partenokarpia parthenocarpy Rozwój owocu (bez nasion) z nie-
zap�odnionego kwiatu.

 pasa� passage Przenoszenie lub przek�adanie komórek z jednej 
po�ywki in vitro do drugiej. 

 pasa�u czas passage time Odst�p czasu mi�dzy kolejnymi pasa-
�ami.
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 pasa�u numer passage number Liczba okre�laj�ca, ile razy ko-
mórki by�y przek�adane w kulturze in vitro.

 paso�yt parasite Organizm cudzo�ywny, który wykorzystuje inny 
�ywy organizm jako �ród�o po�ywienia.

 paso�ytnictwo parasitism Bliskie powi�zanie dwóch lub wi�cej 
ró�nych organizmów, które jest szkodliwe dla gospodarza, ale 
korzystne dla paso�yta.

 patent patent Prawne zezwolenie na wy��czne prawa, przez okre-
�lony czas, do produkowania, u�ywania lub sprzedawania wy-
nalazku.

 patogen pathogen Organizm wywo�uj�cy chorob� (zazwyczaj mi-
kroorganizm: bakteria, grzyb, wirus, ale tak�e odnosz�cy si� do 
organizmów wy�szych, np. nicieni). Synonim: sprawca infekcji. 
Patrz: sprawca utajony.

 patogen wirusowy viral pathogen Wirus b�d�cy przyczyn� cho-
roby.

 patotoksyna pathotoxin Substancja wydzielana przez pewne 
patogeny w celu zaatakowania tkanki gospodarza. Niektóre 
patotoksyny s� równie� toksyczne dla tkanek nie-gospodarza, 
szczególnie zwierz�t i ludzi.

 patowar pathovar Szczep patogenicznych dla ro�lin bakterii lub 
grzybów, ró�ni�cy si� od innych wy��cznie specyficznym zakre-
sem gatunków lub odmian ro�lin-gospodarzy.

 p�czkowanie budding 1. Rodzaj rozmna�ania bezp�ciowego, 
w wyniku którego nowy osobnik powstaje poprzez wzrost frag-
mentu (p�czka) z organizmu rodzica, a nast�pnie jego oddziele-
nie si�. 2. W�ród grzybów p�czkowanie jest typowe dla dro�d�y 
piekarniczych Saccharomyces cerevisiae.

 p�k bud Rejon tkanki merystematycznej, z którego wykszta�caj� 
si� li�cie, p�dy, kwiaty lub ich kombinacje, zwykle chroniony 
przez zmodyfikowane �uskowate li�cie.

 p�k boczny lateral bud Patrz: p�k pachwinowy. 
 p�k dodatkowy accessory bud P�k boczny wyst�puj�cy u pod-

stawy p�ka szczytowego lub obok p�ka pachwinowego.
 p�k mieszany mixed bud P�k zawieraj�cy zarówno szcz�tkowe 

li�cie, jak i kwiaty.
 p�k pachwinowy axillary bud P�k obecny na p�dzie u nasady 

ogonka li�ciowego. Synonim: p�k boczny.
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 p�k szczytowy terminal bud Czubek ga��zi, nierozwini�ty p�d 
zawieraj�cy zawi�zki p�czków kwiatowych i li�ci, otoczony 
ochronnymi �uskami.

 p�k �pi�cy latent bud Nieaktywny p�k w okresie spoczynku 
(u�pienia), który w wyniku stymulacji mo�e si� zacz�� roz-
wija�.

 pBR322 Jeden z pierwszych plazmidów u�ytych do klonowania 
DNA u E. coli.

 PCR Skrót polymerase chain reaction – reakcja �a�cuchowa po-
limerazy.

 PCR-RFLP Inna nazwa CAPS – skrót cleaved amplified poly-
morphic sequence – trawiona powielona sekwencja poli-
morficzna.

 PEG  Skrót polyethylene glycol – glikol polietylenowy.
 pektynaza pectinase Enzym katalizuj�cy hydroliz	 pektyn. 

Stosowany ��cznie z celulaz� do rozpuszczania �cian komór-
kowych ro�lin.

 pektyny pectin Grupa naturalnie wyst�puj�cych kompleksów
polisa charydów, zawieraj�cych kwas galakturonowy, wy-
st�puj�cych w �cianach komórkowych u ro�lin, których  
funkcj� jest ��czenie komórek. U�ywany jako zag�szczacz do 
sta�ych po�ywek w kulturach in vitro oraz jako dodatek do 
�ywno�ci.

 penetracja genu penetrance Odsetek osobników w populacji, 
które wykazuj� fenotyp oczekiwany na podstawie ich genoty-
pu, z uwzgl�dnieniem specyficznych genów. Penetracja umo�-
liwia pomiar stopnia przewidywania o genotypie na podstawie 
fenotypu.

 peptyd peptide Sekwencja aminokwasów po��czonych wi�-
zaniami peptydowymi; jednostka w metabolizmie bia�ek 
powsta�a przez rozk�ad lub tworzenie. Termin zazwyczaj sto-
sowany do opisania form o ma�ej  masie cz�steczkowej. Patrz: 
polipeptyd.

 peptyd liderowy leader peptide Patrz: sekwencja sygna �owa.
 peptyd sygna�owy signal peptide Patrz: sekwencja sygna- 

�owa.
 peptydaza peptidase Enzym katalizuj�cy hydroliz	 wi�za	 

peptydowych.
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 peptydowy kwas nukleinowy peptide nucleic acid (skrót:
PNA) Syntetyczny analog oligonukleotydowy, w którym 
rdze	 cukrowy zosta� zast�piony �a	cuchem peptydowym, 
z przywi�zanymi resztami nukleozydowymi. Sondy utwo-
rzone z udzia�em PNA wykazuj� wi�ksz� specyficzno�� ni� 
utworzone z DNA.

 perycykl pericycle Warstwa tkanki ro�linnej od strony zewn�trz-
nej zwi�zanej z endoderm�, a od strony wewn�trznej z flo-
emem, daj�ca pocz�tek wi�kszo�ci korzeni.

 peryklinalny periclinal Ustawienie �ciany komórkowej lub 
p�aszczyzny podzia�ów komórkowych równoleg�e do po-
wierzchni odniesienia.

 peryplazma periplasm Przestrze	 mi�dzy b�on� komórkow� 
(cytoplazmatyczn�) bakterii lub grzyba a b�on� zewn�trzn� 
lub �cian� komórkow�. Synonim: przestrze	 peryplazma-
tyczna.

 pestycyd pesticide Toksyczny produkt chemiczny, który zabija 
wra�liwe na niego organizmy (np. insektycydy, fungicydy, her-
bicydy, �rodki przeciw gryzoniom).

 p	cherzyk (mieszek) follicle Otaczaj�ca warstwa komórek p�-
cherzykowych, które chroni� i od�ywiaj� struktur� wewn�trz-
n�. Dlatego p�cherzyk jajnikowy w jajniku zawiera rozwija-
j�c� si� komórk� jajow�, podczas gdy mieszek w�osa okrywa 
korze	 w�osa.

 p	kanie dehiscence Spontaniczne i cz�sto gwa�towne p�kanie
owoców �uszczyn lub pylników, aby uwolni� i rozproszy� na-
siona lub ziarna py�ku. 

 p	tla bioreaktora (bioreaktor p	tlowy) loop bioreactor Fer-
mentatory, w których materia� podlega obiegowi mi�dzy du�ym 
zbiornikiem i ma�ym lub p�tl� rurek. Cyrkulacja ta pomaga 
miesza� materia�y i zapewnia, �e gaz wprowadzany do fermen-
tatora jest dobrze rozmieszczony w roztworze. Szczególnie jest 
to u�yteczne przy fermentacji fotosyntetycznej, gdzie fotosyn-
tetyzowane organizmy przechodz� przez system wielu ma�ych 
przezroczystych rurek, które pozwalaj� na dost�p �wiat�a.

 p	tla D D loop Skrót p�tli wypieraj�cej. Formowana jest, gdy 
krótki odcinek RNA paruje si� z jedn� nici� DNA i zast�-
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puje oryginaln� komplementarn� ni� DNA; równie� region, 
w którym wypierana jest jedna ni� DNA z podwójnego DNA 
przez dodatkow� pojedyncz� ni� w reakcji katalizowanej 
przez recA.

 p	tle R R-loops Rejon pojedynczej nici DNA w hybrydzie DNA-
-RNA formuj�cej si� w warunkach in vitro, gdzie RNA-DNA 
dupleks jest bardziej stabilny ni� dupleks DNA-DNA.

 PFGE Skrót pulsed-field gel electrophoresis – pulsowa elektrofo-
reza �elowa.

 PG Skrót polygalacturonase – poligalakturonaza.
 pH Logarytmiczny pomiar kwasowo�ci/zasadowo�ci roztworu. pH 

równe 7 jest oboj�tne (np. jest to pH czystej wody), podczas gdy 
pH poni�ej 7 jest kwasowe, a powy�ej 7 jest zasadowe.

 PHB Skrót polyhydroxybutyrate – polihydroksyma�lan.
 pie� stem G�ówna cz��� nadziemna ro�liny – drzewa, krzewu, ziela 

lub innych; o� pn�ca poni�ej lub powy�ej powierzchni ziemi.
 pier�cie� przyrostu (roczne przyrosty) growth ring Pier�cie-

nie widoczne na przekroju zdrewnia�ego p	du, jak na przyk�ad 
pnia drzewa. Ka�dy pier�cie	 reprezentuje drewno (ksylem) 
uformowane w ci�gu jednego roku w wyniku przewodz�cej ak-
tywno�ci naczy� miazgi.

 pierwotna komórka rozrodcza germ cell Cz�on szlaku komó-
rek (szlak p�ciowy), prowadz�cego do wytworzenia gamet. 
U ssaków komórki rozrodcze znajduj� si� w nab�onku p�cio-
wym (sznurach p�ciowych) jajników i j�der. Synonim: linia 
pierwotnych komórek p�ciowych. Przeciwie	stwo: ko-
mórka somatyczna.

 pierwotna odpowied
 immunologiczna primary immune 
response Odpowied� immunologiczna zachodz�ca w czasie 
pierwszego spotkania ssaka z danym antygenem.

 pierwotna �ciana komórkowa primary cell wall Warstwa 
�ciany komórkowej formowana w czasie wzrostu komórki. 
Komórki ro�linne posiadaj�ce tylko �ciany pierwotne mog� si� 
dzieli� i ró�nicowa�.

 pierwotne linie zarodkowe primary germ layers Patrz: war-
stwa zarodkowa.

 pierwotny primary Pierwszy w porz�dku czasu lub rozwoju.
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 pierwotny transkrypt primary transcript Cz�steczka RNA 
tworzona w czasie transkrypcji, zanim nast�pi� modyfi-
kacje potranskrypcyjne; u eukariontów nazywana pre-
-mRNA.

 pigment pigment Zwi�zek zabarwiony przez �wiat�o, które ab-
sorbuje. Absorpcja �wiat�a jest wykorzystywana przez ro�li-
ny zarówno jako �rodek do wychwytywania i przekazywania 
energii (patrz: fotosynteza), jak i mechanizm sygnalny (patrz: 
fitochrom).

 pinocytoza pinocytosis Poch�anianie drobnych kropli p�ynu
z substancjami od�ywczymi przez organizmy jedno- lub wielo-
komórkowe.

 pipeta pipette Powszechnie stosowany przyrz�d do precyzyjnego 
rozdzielania ma�ych obj�to�ci p�ynów.

 piramidowanie genów gene stacking Patrz: piramidowane 
geny. 

 pirofosforan pyrophosphate Dimer jonu fosforanu; mo�e by� 
otrzymany w wyniku hydrolizy ATP.

 pirymidyna pyrimidine Zasada o pojedynczym pier�cieniu, za-
wieraj�ca azot, obecna w kwasie nukleinowym. Cytozyna 
(C) i tymina (T) s� obecne w DNA, podczas gdy uracyl (U) 
wyst�puje T w RNA. Tymina jest synonimem dla 5-metyloura-
cylu.

 plastochinon plastoquinone Jeden z grupy zwi�zków zwi�zany 
z transportem elektronów jako cz��� procesu fotosyntezy.

 plastyd plastid Nazwa ogólna licznych organelli komórki ro-
�linnej, które zawieraj� niej�drowe DNA. Obejmuje cia�a 
zawieraj�ce pigment: 1. chloroplasty w li�ciach, 2. chromo-
plasty w kwiatach i 3. amyloplasty syntetyzuj�ce skrobi� 
w nasionach.

 plazma zarodkowa germplasm 1. Jednostka lub grupa jedno-
stek b�d� klon reprezentuj�cy genotyp, odmian�, gatunek 
lub kultur� prowadzone w kolekcji in situ lub ex situ. 2. Ory-
ginalne znaczenie obecnie nieb�d�ce w u�yciu: genetyczny 
materia�, który stanowi fizyczn� baz� dziedziczno�ci i która 
jest przekazywana z pokolenia na pokolenie przez komórki 
rozrodcze.
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 plazmalemma plasmalemma Podwójna lipidowa warstwa w po��-
czeniu z bia�kami i innymi cz�steczkami, otaczaj�ca protoplast 
w obr�bie �ciany komórkowej. Synonimy: b�ona komórkowa, 
b�ona plazmatyczna.

 plazmid plasmid Kolista, samoreplikuj�ca cz�steczka niechro-
mosomowego DNA znaleziona w wielu bakteriach, zdolna 
do transferu mi�dzy komórkami bakteryjnymi tego samego 
gatunku i okazjonalnie – ró�nych gatunków. W plazmidach 
s� cz�sto zlokalizowane geny odporno�ci na antybiotyki. 
Plazmidy s� szczególnie wa�ne jako wektory dla in�ynierii 
genetycznej. 

 plazmid indukuj�cy tumor tomour-inducing plasmid Patrz: 
plazmid Ti. 

 plazmid o szerokim zakresie gospodarzy broad-host-range 
plasmid Plazmid, który mo�e si� powiela� w wielu ró�nych 
gatunkach bakterii.

 plazmid pomocniczy helper plasmid Plazmid, który przekazuje 
funkcj� lub funkcje innemu plazmidowi w tej samej komórce.

 plazmid Ri Ri plasmid Klasa du�ych plazmidów odkrytych
w bakteriach glebowych Agrobacterium rhizogenes, które 
mog� infekowa� pewne ro�liny i powodowa� w�o�nikowato�� 
korzeni. Podobnie jak plazmid Ti, równie� plazmid Ri zawiera 
sekwencje, które s� przenoszone do komórki ro�linnej i ulegaj� 
integracji z genomem ro�liny jako element procesu infekcji.

 plazmid Ti Ti plasmid Plazmid indukuj�cy formowanie tumo-
rów ro�linnych. Du�y plazmid wyst�puj�cy u patogennej 
Agrobacterium tumefaciens, odpowiedzialny za indukcj	 
tworzenia tumorów u ro�lin (guzowato�� korzenia). U�y-
wany jako wektor w in�ynierii genetycznej ro�lin, szczególnie 
w produkcji form transgenicznych wielu gatunków ro�lin 
uprawnych. Patrz: T-DNA.

 plazmid w�skiego zakresu gospodarza narrow-host-range 
plasmid Plazmid, który mo�e replikowa� w jednym lub naj-
wy�ej kilku ró�nych gatunkach bakterii.

 plazmodesma (plazmodezma) plasmodesma (lm: plazmode-
smata) Delikatna ni� protoplazmatyczna, ��cz�ca przylega-
j�ce komórki, przechodz�ca przez �cian� komórki ro�liny. 



208 plazmoliza

Wykorzystywana przez wirusy jako kana� w ruchu z komórki 
do komórki.

 plazmoliza plasmolysis Kurczenie protoplazmy otoczonej roz-
tworem hipertonicznym, spowodowane ubytkiem wody z ko-
mórki w wyniku osmozy.

 plecha thallus Organizm ro�linny, w którym nie mo�na wyró�ni� 
korzeni, �odyg ani li�ci.

 plejotropia pleiotropy Jednoczesny wp�yw genu na wi�cej ni� 
jedn� pozornie niezale�n� cech�.

 plejotropowy pleiotropic Patrz: plejotropia.
 ploidalno�� ploidy Liczba kompletnych zestawów chromosomów 

na komórk�, np. jeden zestaw: haploid, dwa zestawy: diploid 
itd.

 plumula plumule Pierwszy p�k zarodka lub cz��� m�odego p�du 
ponad li�cieniami.

 pluripotencjalny pluripotent Patrz: totipotencjalny.
 p�atek petal Jedna z cz��ci kwiatu, tworz�cych koron� kwiatow�.
 p�odny fertile Zdolny do hodowli i reprodukcji. 
 p�ód foetus (fetus) Stadium prenatalne zwierz�t �yworodnych 

mi�dzy stadium zarodkowym a narodzinami. Patrz: zaro-
dek.

 p�yn owodniowy amniotic fluid P�ynna zawarto�� worka owo-
dniowego wy�szych kr�gowców, zawieraj�ca komórki p�odu, 
ale nie komórki matki.

 p�ytka plate Odnosi si� do dwóch cz��ci p�ytki Petriego itp.
 p�ytka Petriego Petri dish P�askie, okr�g�e, szklane lub plastiko-

we naczynko z dopasowan� pokrywk�, u�ywane w kulturach 
organizmów in vitro na niewielk� skal�, do podkie�kowywania 
nasion itp. Dawniej nazywane równie� szalk�.

 p�ytki sitowe sieve plate Perforowany obszar w �cianach ko	co-
wych komórek sitowych, przez który ��cz� si� protoplasty 
s�siednich komórek.

 p�ywka zoospore Ruchliwa, bezp�ciowa spora, która korzysta z wi-
ci do poruszania si�.

 PNA Skrót peptide nucleic acid – peptyd kwasu nukleinowego.
 pochodny derivative 1. Wynikaj�cy lub otrzymany. 2. Termin

okre�laj�cy wariant powsta�y po podziale komórki meryste-
matycznej.
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 pochodzenie provenance Geograficzne i/lub genetyczne pocho-
dzenie osobnika.

 pocz�tkowa (inicjalna) initial Komórki w merystemie, które 
ci�gle s� zdolne do ró�nicowania i rozwijaj� si� w tkanki o po-
szczególnych strukturach lub funkcjach.

 podgatunek subspecies Populacja(e) organizmów o pewnych
wspólnych cechach, które nie wyst�puj� w innych populacjach 
tego samego gatunku.

 podjednostki szczepionki sub-unit vaccine Jedno lub wi�cej
bia�ek immunogenicznych oczyszczonych z samego patogenu 
lub produkowanych z klonowanego genu patogenu. Szczepion-
ka sk�adaj�ca si� z oczyszczonej determinanty antygenowej, 
która jest wyodr�bniona z zaka�onego organizmu.

 podk�adka stock Dolna cz��� szczepienia. Patrz: podk�adka ko-
rzeniowa.

 podk�adka stock plant Ro�lina wyj�ciowa, z której otrzymywana 
jest sadzonka lub eksplantat. Podk�adki powinny by� dobrze 
utrzymywane w celu optymalizacji jako�ci eksplantów i sa-
dzonek.

 podk�adka understock Ro�lina gospodarz dla szczepionego zra-
zu, ga��zi lub �odygi innej ro�liny; podk�adka mo�e by� ca�ym 
rosn�cym drzewem lub pniem z aktywnym systemem korze-
niowym.

 podk�adka korzeniowa rootstock Ukorzeniony p�d lub korze�, 
na którym szczepi si� p�czki lub zrazy. Patrz: podk�adka.

 pod�o�e medium W ogólnym poj�ciu substrat dla rozwoju ro�liny, 
tak jak roztwór od�ywczy, ziemia, piasek, np. pod�o�e donicz-
kowe.

 pod�o�e chemicznie zdefiniowane chemically-defined medium 
Sytuacja, w której sk�adniki pod�o�a wykorzystywanego w kul-
turach s� w pe�ni znane i zdefiniowane.

 pod�o�e kultury culture medium System od�ywczy pobudzaj�cy 
do  wzrostu komórki, bakterie i inne organizmy; zazwyczaj jest 
to z�o�ona mieszanina organicznych i nieorganicznych sub-
stancji od�ywczych.

 pod�o�e podstawowe basal (medium) Formu�a pod�o�a w kul-
turach tkankowych, zawieraj�ca sk�adniki od�ywcze, lecz bez 
czynników reguluj�cych wzrost.



210 podpuszczka

 podpuszczka chymosin Patrz: chymozyna.
 podsadka bract Zmodyfikowany li��, z którego k�ta wyrastaj� 

kwiaty lub kwiatostany, mo�e przypomina� p�atek korony.
 podstawowe zapotrzebowanie essential requirement W kul-

turach tkankowych komórek ro�linnych sk�adaj� si� na 
nie: sole nieorganiczne z wszystkimi zwi�zkami potrzebnymi 
do metabolizmu ro�liny, zwi�zki organiczne (aminokwasy, 
witaminy), zazwyczaj równie� endogenne ro�linne regulatory 
wzrostu (auksyny, cytokininy i cz�sto gibereliny), jak równie� 
�ród�o w�gla (sacharoza lub glukoza). 

 podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów basic fibroblast 
growth factor (skrót: BFGF) Patrz: fibroblasty.

 podstawowy element essential element Ka�dy z licznych ele-
mentów potrzebnych organizmom �ywym do zapewnienia nor-
malnego wzrostu, rozwoju i rozmna�ania.

 podstawowy sk�adnik od�ywczy essential nutrient Ka�da sub-
stancja potrzebna organizmowi �ywemu do zapewnienia nor-
malnego wzrostu, rozwoju i rozmna�ania. 

 podszczep sub-strain Wyodr�bniony ze szczepu poprzez izolacj� 
osobnika lub grupy osobników, maj�cych w�a�ciwo�ci lub mar-
kery niewyst�puj�ce w ramach ca�ego szczepu.

 podwójna helisa double helix Opisuje zwini�cie dwóch nici cz�-
steczki dwuniciowego DNA, przypominaj�ce spiraln� klatk� 
schodow�, w której pary zasad formuj� stopnie, a reszty cu-
krowo-fosforowe formuj� por�cze po ka�dej stronie. Jedna ni� 
biegnie w kierunku 3’�5’, podczas gdy ni� komplementarna 
biegnie w kierunku 5’�3’. 

 podwójna kultura dual culture Kultura tkanki ro�linnej i innego 
organizmu (np. nicienia) lub obligatoryjnego paso�yta/mikroor-
ganizmu (np. grzyba). Technika podwójnych kultur jest stoso-
wana do ró�nych celów, w��czaj�c ocen� interakcji gospodarz-
-paso�yt, jak równie� do produkcji kultur aksenicznych.

 podwójne DNA duplex DNA Patrz: dwuniciowe DNA. 
 podwójne zap�odnienie double fertilization Proces specyficzny 

dla ro�lin kwiatowych, w którym dwa m�skie j�dra, które prze-
mieszczaj� si� do do�u �agiewki py�kowej, ��cz� si� niezale�nie 
z �e	skimi j�drami w woreczku zal��kowym. Pierwsze 
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j�dro m�skie zlewa si� z j�drem komórki jajowej, tworz�c 
zygot	, drugie j�dro m�skie zlewa si� z dwoma j�drami 
biegunowymi, tworz�c triploidalne j�dro, które rozwija si� 
w endosperm. 

 podwójnie recesywny double recessive Organizm homozygo-
tyczny maj�cy dwa allele recesywne dla dwóch danych 
loci.

 podwójny crossing-over double crossing-over Uformowanie dwóch 
chiazm na ramieniu chromosomu, które prowadzi do po-
wstania gamety podwójnego rekombinanta w odniesieniu do 
genów zlokalizowanych w odcinku segmentu, w którym wyst�-
puj� te geny.

 podzia� komórkowy cell division Proces prowadz�cy do po-
wstania dwóch lub wi�cej komórek potomnych z jednej ko-
mórki macierzystej. J�dro jako pierwsze podlega podzia�owi, 
po którym nast�puje tworzenie b�ony mi�dzy j�drami potom-
nymi. Podzia� komórek somatycznych nazwany jest mitoz�, 
a komórki daj�ce pocz�tek m�skim i �e	skim komórkom ge-
neratywnym powstaj� w wyniku mejozy.

 podzia� redukcyjny reduction division Pierwszy podzia� mejo-
tyczny, podczas którego liczba chromosomów jest zredukowa-
na z somatycznej do gametycznej.

 podzia� równowa�ny equational division Podzia� chromosomu, 
w którym dwie chromatydy ka�dego podwojonego chromosomu 
oddzielaj� si� pod�u�nie i s� wprowadzone w dwa potomne 
j�dra. Spotykany w drugim podziale mejozy (o mitotycznym 
charakterze), jak równie� w somatycznej mitozie i niereduk-
cyjnym podziale mejozy. Liczba chromosomów jest taka sama 
zarówno na ko	cu podzia�u, jak i na pocz�tku. 

 podzia� seryjny serial division Podzia� materia�u (p�du) rosn�-
cego in vitro po to, by rozmno�y� wi�ksz� liczb� ro�linek.

 pojedyncza kopia single copy Gen lub sekwencja DNA, wyst�pu-
j�ca tylko raz w obr�bie genomu (haploidalnego). Wiele ge-
nów strukturalnych wyst�puje w postaci pojedynczych kopii.

 pojedyncza warstwa monolayer Jedna warstwa komórek rosn�-
ca na powierzchni.

 pokolenie potomne (filialne) filial generation Patrz: F1, F2, Fn.
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 pokój hodowlany culture room Pokój do utrzymywania kultur, 
cz�sto ma �rodowisko kontrolowane.

 pokój sterylny sterile room Miejsce przeznaczone do dzia�a	 
wymagaj�cych warunków sterylnych. Mo�e to by� osi�gni�te 
ta	szym kosztem przez u�ycie komór laminarnych.

 pokój szczepie� inoculation cabinet Pokój lub komora do
szczepie	 (kultur tkankowych lub mikroorganizmów), cz�-
sto z przep�ywem sterylnego powietrza, aby unikn�� zaka�e	 
powierzchni pracy.

 pokrewie�stwo consanguinity Zwi�zek mi�dzy potomstwem po-
chodz�cym od wspólnego przodka.

 poliadenylacja polyadenylation Potranskrypcyjne przy��cze- 
nie licznych reszt adeniny do ko	ca 3’ eukariotycznego mRNA. 
Nazywana tak�e dojrzewaniem potranskrypcyjnym. Bogaty 
w adenin� segment 3’ jest nazywany ogonem poli-A.

 policistronowy polycistronic Pojedyncze mRNA, które zawiera 
informacj� niezb�dn� do produkcji wi�cej ni� jednego poli-
peptydu. Szczególnie charakterystyczne dla prokariotycznych 
mRNA.

 poliembrionia polyembryony Tworzenie wi�cej ni� jednego za-
rodka z jednej komórki jajowej (zwierz�ta) lub z ró�nych 
typów komórek embrionalnych (ro�liny). Zarodki takie s� ge-
netycznie identyczne.

 poligalakturonaza polygalacturonase (skrót: PG) Enzym, któ-
ry ka talizuje rozpad pektyn. Gen antysensu-PG w transfor-
mowanym pomidorze spowodowa� opó�nienie mi�kni�cia przez 
zahamowanie ekspresji PG. To pozwoli�o na zbiór owoców bar-
dziej dojrza�ych, ni� to jest zwykle mo�liwe; by�a to pierwsza 
skomercjalizowana transgeniczna ro�lina uprawna. 

 poligen polygene Jeden z licznych genów, z których ka�dy ma nie-
wielki efekt dzia�ania, a wszystkie razem daj� fenotyp cechy 
ilo�ciowej. Wynikiem tego jest zmienno�� ci�g�a cechy i pozor-
nie nie-Mendlowski sposób dziedziczenia. Patrz: locus cechy 
ilo�ciowej QTL, zmienno�� ci�g�a.

 poligenowy polygenic Cecha kontrolowana przez wiele genów 
o ma�ym dzia�aniu. Patrz: poligen.
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 polihydroksyma�lan polyhydroxybutyrate (skrót: PHB) Biopo-
limer o w�a�ciwo�ciach fizycznych podobnych do polistyrenu, 
znaleziony w bakterii Alcaligenes eutropus. Gen reguluj�cy 
proces powstawania zwi�zku zosta� wprowadzony do innych 
bakterii, jak równie� do pewnych ro�lin uprawnych w celu 
otrzymania �ród�a surowców odnawialnych dla przemys�u 
tworzyw sztucznych. Jest szybko degradowany przez mikro-
organizmy glebowe. 

 polilinker polylinker Syntetyczny element DNA przeznaczony 
do w��czenia licznych miejsc ci	cia endonukleazami. Po 
ligowaniu do fragmentu DNA, który ma by� klonowany, po-
zwala na szeroki wybór restrykcyjnych endonuleaz u�ywanych 
w procesie klonowania. Synonim: miejsce wielokrotnego 
klonowania (MCS).

 polimer polymer Makrocz�steczka syntetyzowana przez che-
miczne ��czenie wielu identycznych lub podobnych mono-
merów. Na przyk�ad aminokwasy, monosacharydy i nukle-
otydy daj� pocz�tek odpowiednio: bia�kom, polisacharydom 
i kwasom nukleinowym. Woda jest eliminowana z monome-
rów w czasie ich ��czenia w �a	cuchy. Pojedyncza jednostka 
monomeru zag�szczona w �a	cuch jest cz�sto nazywana 
reszt�; nazwa cz�sto u�ywana dla zasad w��czonych w poli-
nukleotydy.

 polimeraza polymerase Enzym, który katalizuje tworzenie poli-
merów z monomerów. Polimeraza DNA syntetyzuje DNA 
z trifosforanów deoksynukleotydów, u�ywaj�c komplementar-
nej nici DNA i startera. Polimeraza RNA syntetyzuje RNA 
z trifosforanów rybonukleozydów na bazie komplementarnej 
nici DNA.

 polimeraza DNA zale�na od RNA RNA-dependent DNA poly-
merase Patrz: odwrotna transkryptaza

 polimeraza poli(A) poly-(A) polymerase Enzym katalizuj�cy
dodanie reszt adeniny do ko	ca 3’ cz�steczek mRNA, przez co 
tworzy si� charakterystyczny ogon poliA. 

 polimeraza RNA RNA polymerase Enzym polimeraza, który 
katalizuje syntez� RNA z nici DNA.
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 polimeraza Taq Taq polymerase Polimeraza DNA stabilna
w wysokiej temperaturze, izolowana z bakterii termofilnej 
Thermus aquaticus, powszechnie stosowana w reakcji PCR.

 polimeryczno�� polymery Zjawisko polegaj�ce na tym, �e kil-
ka genów ró�nych loci (mog� by� poligenami) mo�e dzia�a� 
wspólnie dla uzyskania pojedynczego efektu.

 polimeryzacja polymerization Fuzja chemiczna wielu identycz-
nych lub podobnych monomerów, prowadz�ca do powstania 
polimeru. Cz�ste polimery biologiczne to skrobia (polimery-
zowane monosacharydy), DNA (deoksyrybonukleotydy) 
i bia�ka (aminokwasy).

 polimorfizm polymorphism 1. Wyst�powanie w locus zmien-
no�ci allelicznej. Polimorfizm w sekwencjach nukleotydów 
dostarcza silnego narz�dzia diagnostycznego. Patrz: DNA 
diagnostyka, mikrosatelity, polimorfizm d�ugo�ci frag-
mentów restrykcyjnych. 2. Wyst�powanie dwóch lub wi�cej 
form w populacji. Patrz: polimorfizm zrównowa�ony, poli-
morfizm chromosomowy.

 polimorfizm chromosomowy chromosomal polymorphism 
Obecno�� jednego lub kilku chromosomów posiadaj�cych 
dwie lub wi�cej struktur w obr�bie populacji. Strukturalnie 
zmienione chromosomy s� wynikiem mutacji chromosomo-
wych (ka�dej zmiany strukturalnej obejmuj�cej nabycie, 
utrat� lub przemieszczenie segmentów chromosomu).

 polimorfizm d�ugo�ci amplifikowanych fragmentów ampli-
fied fragment length polymorphism (skrót: AFLP) Rodzaj 
markerów DNA, uzyskiwanych w wyniku amplifikacji PCR 
na matrycy DNA wcze�niej trawionego endonukleazami re-
strykcyjnymi. W jednej reakcji amplifikowana jest niewielka 
pula fragmentów restrykcyjnych, co pozwala na analiz� 
profili AFLP na podstawie elektroforezy �elowej. System ten 
umo�liwia identyfikacj� wielu markerów przy stosunkowo nie-
wielkiej pracoch�onno�ci. 

 polimorfizm d�ugo�ci fragmentów restrykcyjnych restric-
tion fragment length polymorphism (skrót: RFLP) Klasa 
markerów genetycznych, bazuj�ca na odkryciu zmienno�ci 
w d�ugo�ci fragmentów restrykcyjnych, powsta�ych na 
drodze traktowania DNA endonukleazami restrykcyjny-
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mi. Zró�nicowanie d�ugo�ci fragmentów powstaje w wyniku 
zmienno�ci genetycznej w zwi�zku z wyst�powaniem lub 
brakiem miejsca (miejsc) rozpoznania. RFLP by�o pocz�t-
kowo oznaczane przy u�yciu hybrydyzacji Southerna, ale 
obecnie jest rozpoznawane na drodze elektroforezy strawio-
nych (poci�tych) fragmentów produktu PCR.

 polimorfizm konformacyjny pojedynczej nici DNA single-
-strand conformational polymorphism (skrót: SSCP) Tech-
nika wykrywania mutacji w okre�lonej sekwencji DNA. Jedno-
niciowe polinukleotydy s� elektoforetycznie rozdzielane w �elu 
niedenaturuj�cym. W wyniku wewn�trzniciowego parowania 
zasad jednoniciowe DNA zgina si� w trójwymiarowe struktury 
– p�tle, a zmutowane DNA wykazuje podczas elektroforezy 
zmienny dobór tych struktur. Pojedyncze niedopasowania se-
kwencji, spowodowane mutacj� punktow�, powoduj� ró�nice 
migracji i ich charakterystyczne po�o�enie w �elu poliakryla-
midowym.

 polimorfizm pojedynczego nukleotydu single nucleotide poly-
morphism (skrót: SNP) Marker genetyczny, b�d�cy wynikiem 
zmienno�ci sekwencji w okre�lonych pozycjach w obr�bie 
nici DNA. Najcz��ciej SNPs s� wynikiem tranzycji (zamiana 
A na G lub T na C), ale równie� transwersji (zamiana G lub A 
na T lub C) lub delecji (usuni�cia) jednej zasady. Ta zmienno�� 
wyst�puje powszechnie w ca�ym genomie i daje szczególn� ko-
rzy�� w identyfikacji, bez potrzeby u�ycia elektroforezy w �e-
lu.

 polimorfizm zrównowa�ony balanced polymorphism Utrzy-
mywanie dwóch lub wi�kszej liczby fenotypów w jednej po-
pulacji hodowlanej.

 polinukleotyd polynucleotide Polimer linearny z�o�ony z ko-
walencyjnie po��czonych nukleotydów. Ka�de po��czenie 
jest formowane przez wi�zanie fosfodiestrowe. Termin jest 
u�ywany do opisu DNA i RNA.

 polipeptyd polypeptide Polimer linearny z�o�ony z kowalencyj-
nie po��czonych peptydów. Ka�de po��czenie jest formowane 
przez pojedyncze wi�zanie peptydowe. Okre�lenie czasami 
u�ywane dla bia�ek, ale tak�e opisuj�ce polimery nienatural-
ne i o ma�ej masie cz�steczkowej.
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 poliploid polyploid Organizm, tkanka lub komórki, posiadaj�ce 
wi�cej ni� dwa komplety (zestawy) chromosomów. Wiele ro�lin 
uprawnych jest poliploidami, w tym pszenica (heksaploid, 6�), 
bawe�na i lucerna (tetraploid, 4�) i banan (triploid, 3�). 

 polisacharyd (wielocukier) polysaccharide Linearny lub roz-
ga��ziony polimer (np. skrobia, celuloza), z�o�ony z kowalen-
cyjnie po��czonych monosacharydów, w��czaj�c celuloz	, 
pektyny lub skrobi	. Synonim: w�glowodan.

 polisom polysome Struktura sk�adaj�ca si� z linearnie u�o�onych 
rybosomów, po��czonych za pomoc� mRNA.

 polispermia polyspermy Wnikni�cie kilku j�der plemnikowych 
do komórki jajowej podczas zap�odnienia, chocia� tylko jedno 
��czy si� z j�drem komórki jajowej.

 poliwinylopirolidon polyvinylpyrrolidone (skrót: PVP) Bywa 
sk�adnikiem po�ywek do izolacji w ro�linnych kulturach tkan-
kowych. PVP ma zmienn� mas� cz�steczkow� i g�ówny wzór 
(C6H9NO)n. W�a�ciwo�ci antyoksydacyjne s� wykorzystywa-
ne do zapobiegania br�zowieniu oksydacyjnemu izolowanych 
tkanek ro�linnych. Rzadziej jest u�ywany jako osmotikum 
w po�ywkach do kultur.

 polowy bank genów field gene bank Patrz: bank genów (2).
 pomór byd�a rinderpest Infekcja wirusowa byd�a, owiec i kóz.
 poni�ej genu downstream Nukleotydy, które le�� w kierunku 

3’ od punktu odniesienia (genu), b�d�cego cz�sto miejscem ini-
cjacji transkrypcji. Na ogó� jest oznaczane +1, z kolejnymi 
(poni�ej genu) nukleotydami oznaczonymi +2, +10 itd.

 populacja population Okre�lona grupa krzy�uj�cych si� orga- 
nizmów.

 populacja panmiktyczna panmictic population Populacja, 
u której kojarzenie zachodzi w sposób losowy.

 poród parturition Proces dawania �ycia.
 porównawczo pozycjonowany gen kandyduj�cy compara-

tive positional candidate gene Odnosi si� do po�redniej 
metody przypisania funkcji do QTL. W przypadku gdy QTL 
zosta� przyporz�dkowany okre�lonemu markerowi w jed-
nym gatunku, a ten sam marker jest sprz��ony ze znanym 
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genem w systemie modelowym, mo�na wnioskowa� o naturze 
tego QTL.

 posiewa� to plate Pokrywa� cienk� warstw� mikroorganizmów 
lub komórek ro�linnych po�ywk� zestalon�. 

 post	p genetyczny genetic gain Wzrost produktywno�ci osi�-
gni�ty w wyniku zmiany cz	sto�ci (frekwencji) genów do-
konanej przez selekcj�.

 potencja� osmotyczny osmotic potential Zmiany stanu energii 
rozpuszczalnika, którym w naukach biologicznych jest woda, 
spowodowane rozpuszczaniem substancji. Potencja� roztworu 
wodnego jest zawsze ujemny w porównaniu do czystej wody. 
Rozpuszczalnik przep�ywa w roztworze od wy�szego do ni�sze-
go potencja�u osmotycznego dzi�ki dyfuzji lub osmozie. 

 potencja� turgoru turgor potential Patrz: potencja� ci�nie-
nia.

 potencja� wodny water potential Gradient ci�nienia, które in-
dukuje przep�yw wody, szczególnie w ro�linach pobieraj�cych 
wod� z gleby, obejmuj�cy netto efekty si�y ss�cej, st��enia roz-
puszczonych zwi�zków i si� kapilarnych.

 potencja� wst	pny matric potential Komponent potencja�u
wodnego, zawsze o negatywnej warto�ci, wynikaj�cy z obecno-
�ci twardych powierzchni; pocz�tkowo odpowiedzialny g�ównie 
za pobieranie wody przez suche nasiona przed kie�kowaniem.

 potencjometryczny potentiometric Patrz: elektroda enzyma-
tyczna. 

 potomstwo offspring (progeny) Organizmy powsta�e dzi�ki re-
produkcji seksualnej lub aseksualnej.

 potrójny mieszaniec tri-hybrid Potomstwo miesza	cowe po-
wsta�e z kojarzenia rodziców posiadaj�cych kontrastuj�ce ze 
sob� allele w trzech loci.

 powrotna mutacja reverse mutation Patrz: powrót.
 powrót reversion Przywrócenie genu zmutowanego do stanu 

typu dzikiego lub przynajmniej do postaci, któr� charaktery-
zuje fenotyp typu dzikiego. Bardziej ogólnie: wyst�powanie 
cechy wykazuj�cej ekspresj� u odleg�ego przodka. Synonim: 
powrotna mutacja.
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 powtórzenie tandemowe tandem repeat Dwie (lub wi�cej) s�-
siaduj�ce identyczne sekwencje DNA. Orientacja sekwencji 
mo�e by� albo „od g�owy do ogona” albo „od g�owy do g�owy”. 
Synonim: matryca tandemowa, sekwencje powtarzaj�ce si� 
tandemowo.

 powtórzenie tandemowe sekwencji sequence tandem repeat 
(skrót: STR) Patrz: powtórzenie tandemowe.

 powtórzenie trinukleotydowe trinucleotide repeat Tande mowe 
powtórzenia trzech nukleotydów, wyst�puj�ce w wielu ge-
nach. Trójnukleotydowe powtórzenia ulegaj� zwykle zmiennej 
ekspansji w liczbie kopii, tworz�c baz� markerów mikrosa-
telitarnych, czasami b�d�cych przyczyn� powstania alleli 
powoduj�cych choroby genetyczne.

 powy�ej genu upstream Odcinek DNA, le��cy w kierunku 5’ od 
rozpatrywanego miejsca. Je�eli punktem odniesienia jest miej-
sce inicjacji transkrypcji, to pierwsza transkrybowana zasada 
jest oznaczona +1, a nukleotydy powy�ej genu s� oznaczane 
z minusem, np. –1, –10.

 pozachromosomowe dziedziczenie extrachromosomal inheri-
tance Patrz: dziedziczenie cytoplazmatyczne. 

 pozachromosomowy extrachromosomal U eukariota pozaj�dro-
we DNA, wyst�puj�ce w organellach cytoplazmatycznych 
– mitochondriach i chloroplastach. U prokariota nie-chromo-
somowe DNA, np. w plazmidach. 

 pozakomórkowa synteza bia�ek cell-free protein synthesis 
Patrz: translacja in vitro.

 pozakomórkowa transkrypcja cell-free transcription Patrz: 
transkrypcja in vitro.

 pozakomórkowa translacja cell-free translation Patrz: trans-
lacja in vitro.

 pozycjonowany gen kandyduj�cy positional candidate ge-
ne Gen, o którym wiadomo, �e jest umiejscowiony w tym sa-
mym rejonie co marker DNA sprz��ony z pojedynczym locus 
cechy lub QTL-em i którego przypuszczalna funkcja sugeruje, 
�e móg�by by� �ród�em zmienno�ci genetycznej tej cechy.

 pozytywny marker selektywny (wybiórczy) positive selec -
ta ble marker Patrz: dominuj�cy marker selektywny.
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 po�ywka medium W kulturze tkankowej ro�lin okre�lenie dla 
sta�ej lub p�ynnej po�ywki, na której rozwijaj� si� komórki ro-
�linne, tkanki lub organy.

 po�ywka indukuj�ca induction media 1. Po�ywka stosowana
do indukowania procesu formowania si� organów lub in-
nych struktur. 2. Po�ywka wywo�uj�ca zmiany lub mutacje 
w umieszczonej w niej tkance. 

 po�ywka izolacyjna isolation medium Optymalna po�ywka dla 
ro�linnych kultur tkankowych po��dana dla prze�ycia eks-
plantatów, ich wzrostu i rozwoju.

 po�ywka od�ywcza nutrient medium Sta�e, pó�p�ynne lub p�yn-
ne pod�o�e do wzrostu komórek lub tkanek w warunkach in 
vitro.

 po�ywka p�ynna liquid medium Roztwór po�ywki bez czynnika 
zestalaj�cego dla kultur komórek in vitro.

 PPF Skrót photosynthetic photon flux – fotosyntetyczny przep�yw 
fotonów.

 ppm Skrót parts per milion. Jednostka wyra�aj�ca st��enie: 1 ppm 
= 1 mg rozpuszczonej substancji w 1 l roztworu.

 pramerystem pro-meristem Merystem embrionalny, b�d�cy
�ród�em zacz�tków organów lub podstaw� komórek.

 prawa do odmian ro�lin plant variety rights Patrz: prawa 
hodowców ro�lin.

 prawa hodowców ro�lin plant breeders’ rights (skrót: PBR) 
Ochrona prawna nowej odmiany ro�liny przyznawana ho-
dowcy lub jego spadkobiercy. Wynikiem wprowadzenia PBR 
jest wymaganie autoryzacji, zanim materia� zostanie u�yty do 
celów handlowych.

 prawa intelektualnej w�asno�ci intellectual property rights 
(skrót: IPR) Instytucja prawna, obejmuj�ca patentowanie 
i ochron	 praw do odmian ro�lin, poprzez któr� wynalazca 
kontroluje rynkowe wykorzystanie jego pracy.

 prawa Mendla Mendel’s Laws Dwa prawa sumuj�ce teori�
Grze gorza Mendla o dziedziczeniu. Prawo czysto�ci gamet 
stwierdza, �e ka�da dziedziczna cecha jest kontrolowana przez 
dwa „czynniki” (obecnie nazywane allelami), które segreguj� 
i przechodz� do oddzielnych komórek rozrodczych. Prawo nie-
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zale�nego dziedziczenia cech stwierdza, �e pary „czynni-
ków” segreguj� niezale�nie od siebie w momencie formowania 
komórek rozrodczych. Patrz: niezale�na segregacja, sprz	-
�enie. 

 prawa rolników farmers’ rights Prawa, które zosta�y po raz pierw-
szy zapisane w rezolucji 5. z konferencji FAO w 1989 roku, jako: 
„...prawa wynikaj�ce z przesz�ego, obecnego i przysz�ego udzia-
�u rolników w ochronie, ulepszaniu i udost�pnianiu ro�linnych 
�róde� genetycznych”. Ten ust�p sta� si� za��cznikiem do Mi	-
dzynarodowego Postanowienia o Ro�linnych Zasobach 
Genowych. Prawa rolników zosta�y w��czone do zapisu ar-
tyku�u 9 Mi�dzynarodowego Traktatu o Ro�linnych Zasobach 
Genowych dla �ywno�ci i Rolnictwa i s� wi���ce od momentu 
renegocjacji zapisów Postanowienia. 

 prawdopodobie�stwo probability Cz�sto�� zachodzenia zda-
rzenia. 

 prawo równowagi genetycznej Hardy-Weinberga Hardy-Wein- 
berg equilibrium Frekwencja genotypów w locus jest wy-
nikiem losowego kojarzenia. Dla dwóch alleli A1 i A2 z odpo-
wiednimi frekwencjami p i q zrównowa�ona populacja wed�ug 
Hardy-Weinberga ma nast�puj�c� formu��: p2 A1A1; 2pq A1A2; 
q2 A2A2. Odchylenie od tych frekwencji wskazuje na brak loso-
wego krzy�owania. 

 prazarodek pro-embryo Grupa komórek powsta�a po podziale za-
p�odnionego jaja lub zarodek somatyczny, zanim komórki, 
które maj� sta� si� zarodkiem, b�d� odró�nialne.

 pr��ki chromosomowe chromosome banding Ró�nicowe bar-
wienie chromosomów, którego wynikiem jest pojawienie si� 
wzd�u� chromosomów ja�niejszych i ciemniejszych rejonów, 
tworz�cych powtarzalne wzory. Identyczne wzory pr��kowe 
wskazuj� na homologi� chromosomów.

 pre-mRNA Patrz: pierwotny transkrypt.
 preparacja dissection Rozwarstwianie tkanek na komponenty do 

analizy lub obserwacji. 
 presja mutacyjna mutation pressure Sta�a cz�sto�� mutacji, 

która dodaje zmutowane geny do populacji; powtarzalne poja-
wianie si� mutacji w populacji.
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 presja selekcyjna selection pressure Intensywno�� selekcji, wy-
st�puj�ca w populacji lub komórkach kultury. Jej efektywno�� 
jest mierzona w warunkach zró�nicowanej prze�ywalno�ci 
i reprodukcji i w rezultacie w zmianach frekwencji alleli 
w populacji.

 pretransplant pre-transplant Stadium w mikrorozmna�aniu 
– proces ukorzeniania i hartowania przed przesadzeniem 
transplantu do gleby.

 pr	cik stamen Struktura kwiatu zbudowana z pylników i �odygi 
pylnika. Pr�cik jest organem m�skim kwiatu.

 Pribnowa blok (sekwencja) Pribnow box Sekwencja konsen-
susowa blisko punktu startowego mRNA genów prokariotycz-
nych. Patrz: TATA blok.

 primordium primordium Grupa komórek, która daje pocz�tek 
organowi.

 prion prion Patrz: bia�kopodobna cz�stka zaka
na.
 proband proband Osobnik w rodzinie, u którego po raz pierwszy 

zidentyfikowano dziedziczon� cech	.
 procedura diagnostyczna diagnostic procedure Test lub ana-

 liza wykonana dla stwierdzenia obecno�ci specyficznej sub-
stancji, organizmu lub zmian w sekwencji kwasów nuklei-
nowych itd.

 procent rekombinacji recombination fraction Udzia� gamet 
rekombinowanych (w odniesieniu do dwóch loci) powstaj�cych 
w mejozie. Mapy sprz��e	 s� oparte na oszacowaniu frakcji 
(u�amka) rekombinacji mi�dzy wszystkimi kombinacjami par 
loci. Patrz: mapa odleg�o�ci. Synonimy: cz	sto�� rekombi-
nacji, jednostka crossing-over. 

 proces w skali laboratoryjnej bench-scale process Proces
prowadzony w ma�ej skali, zwykle w odniesieniu do procesu 
fermentacji.

 procesy pofermentacyjne downstream processing 1. W in�y-
nierii chemicznej – fazy procesu produkcji, które nast�puj� po 
stadium biotransformacji. Na ogó� odnosz� si� do odtwarza-
nia i oczyszczania produktów procesu fermentacji. 2. W bio-
technologii – procesy powi�zane z biologi�, np. z fermentacj� 
mikroorganizmów lub wzrostem ro�liny. Na ogó� odnosz� 
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si� do procesów fermentacji, w których powstaj� du�e ilo�ci 
rozcie	czonej mieszaniny zwi�zków, produktów i mikroorgani-
zmów. Zwi�zki te musz� by� rozdzielone, st��one, oczyszczone 
i przetworzone w u�yteczn� form�.

 produkcja zarodków in vitro in vitro embryo production 
(skrót: IVEP) S�ada si� z nast�puj�cych elementów: pozyska-
nia komórki jajowej, dojrzewania komórki jajowej in vitro 
i zap�onienia in vitro. Potencjalny sposób na przezwyci��enie 
ró�nic mi�dzy donorami odno�nie do liczby komórek jajowych 
zebranych w programach transferu zarodków.

 produkt mejozy meiotic product Patrz: gameta. 
 produkt genu encode Produkt genu, wynikaj�cy z okre�lonej se-

kwencji kwasu nukleinowego. Patrz: kod genetyczny.
 produkt wtórny ro�liny secondary plant product Patrz: me-

tabolit wtórny.
 produkty fotosyntezy photosynthate W�glowodany i inne zwi�z-

ki wytwarzane w czasie fotosyntezy.
 profag pro-phage Genom bakteriofaga zintegrowany z chro-

mosomem lizogenicznej komórki bakterii, replikowany razem 
z chromosomem gospodarza. 

 profaza prophase Pierwsza faza podzia�u j�dra. Stadium, w któ-
rym ��czenie w pary chromosomów zachodzi w pierwszym 
podziale mejozy (patrz: leptoten, zygoten, pachyten, di-
ploten, diakineza). W mitozie i w drugim podziale mejozy 
chromosomy staj� si� krótsze i grubsze w wyniku spirali-
zacji.

 progesteron progesterone Hormon produkowany g�ównie przez 
cia�ko �ó�te, ale równie� przez �o�ysko. Jego funkcja u ssaków 
polega na przygotowaniu b�ony �luzowej macicy dla implemen-
tacji zap�odnionego jaja. Wytwarzany tak�e przez zwierz�ta 
bez�o�yskowe, w tym równie� ryby.

 programowana �mier� komórki programmed cell death Patrz: 
apoptoza, gen p53.

 prokambium procambium Pierwotny merystem, który daje 
pocz�tek pierwotnym tkankom waskularnym i u wi�kszo�ci 
ro�lin zdrewnia�ych – kambium wi�zkowemu.
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 prokariota (prokaryota) prokaryote Du�a grupa organizmów, 
w tym bakterie i sinice, u których chromosom nie jest za-
mkni�ty w j�drze, ale istnieje jako linearna lub kolista ni�. 
Prokariota nie przechodz� mejozy i nie maj� funkcjonalnych 
organelli, takich jak mitochondria i chloroplasty. Patrz: 
eukariota.

 prokariotyczny prokaryotic Patrz: prokariota.
 prolaktyna prolactin Hormon produkowany przez przedni

p�at przysadki mózgowej, stymuluj�cy i kontroluj�cy laktacj� 
u ssaków.

 proliferacja p�ków bocznych axillary bud proliferation Roz-
mna�anie tkanek ro�linnych in vitro poprzez indukcj� rozwoju 
z p�ków bocznych w celu uzyskania du�ej liczby regenerantów 
w kulturze.

 promieniowanie aktywne fotosyntetycznie photosynthetical-
ly ac tive radiation (skrót: PAR) Cz��� energii promienistej, 
która jest wychwytywana przez naturalne systemy fotosynte-
tyczne (jest to cz��� mniej wi�cej równowa�na naturalnemu 
spektrum �wiat�a o fali d�ugo�ci 400–700 nm).

 promieniowanie cz�steczkowe particle radiation Emisje du -
�ej energii j�drowej u�ywane jako czynnik fizyczny, powodu-
j�cy mutagenez	. Stosowane s� trzy g�ówne typy promie-
niowania: alfa (na�adowane pozytywnie), beta (na�adowane 
negatywnie) lub promieniowanie neutronów (bez �adunku).

 promotor promoter 1. Krótka sekwencja DNA, zwykle powy�ej 
(po stronie 5’) odpowiedniej sekwencji koduj�cej, do której 
wi��e si� polimeraza RNA, zanim zacznie transkrypcj	. To 
wi�zanie pozycjonuje polimeraz� RNA tak, �e transkrypcja 
rozpocznie si� w okre�lonym miejscu. Sekwencja nukleoty-
dów promotora okre�la natur� enzymu, który si� przy��cza 
do niego, a tak�e tempo syntezy RNA. 2. Substancja chemicz-
na zwi�kszaj�ca transformacj	 komórek niekancerogennych 
(forma �agodna) w kancerogenne. Patrz: promotor konsty-
tutywny.

 promotor 35S wirusa mozaiki tytoniu cauliflower mosaic 
virus 35S promoter (skrót: CaMV 35S) Sekwencja promo-
torowa wyizolowana z genu rybosomalnego wirusa mozaiki 
tytoniu.
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 promotor konstytutywny constitutive promoter Promotor nie-
regulowany, który powoduje ci�g�� transkrypcj	 genu, z któ-
rym jest zwi�zany.

 promotor subgenomowy subgenomic promoter Promotor do-
dany do wirusa, do specyficznego hetorologicznego genu, czego 
rezultatem jest formowanie mRNA tego genu.

 pronukleus pro-nucleus Którykolwiek z dwóch j�der haploidal-
nej gamety, tu� przed ich fuzj� w zap�odnionym jaju.

 proporcja auksyn do cytokinin auxin-cytokinin ratio Wza-
jemna proporcja auksyn i cytokinin obecnych w ro�linnej 
kulturze tkankowej. Zmiany wzajemnych ilo�ci tych dwóch 
hormonów zmieniaj� proporcj� intensywno�ci wzrostu p�dów 
i korzeni.

 proste powtórzenie sekwencji simple sequence repeat (skrót: 
SSR) Patrz: mikrosatelita.

 protaminy protamine Klasa ma�ych zasadowych bia�ek, które 
zast�puj� histony w chromosomach pewnych komórek plem-
nikowych.

 proteaza protease Enzym katalizuj�cy hydroliz	 bia�ek, rozci -
 na wi�zania peptydowe, które ��cz� aminokwasy w cz�-
steczki bia�ka. Synonim: peptydaza.

 proteolityczny proteolytic Maj�cy zdolno�� degradacji cz�stek 
bia�ka.

 proteoliza proteolysis Enzymatyczne trawienie bia�ek.
 proteom proteome Pe�ny zestaw bia�ek wytwarzany przez dany 

gatunek we wszystkich tkankach i stadiach wzrostu.
 proteomika proteomics Badania polegaj�ce na identyfikacji i cha-

rakterystyce pe�nego zestawu bia�ek i interakcji bia�ko-bia�ko 
w danym gatunku. Patrz: proteom, genomika. 

 protoderma protoderm Pierwotna tkanka merystematyczna, 
która daje pocz�tek epidermie.

 protoklon protoclone Ro�lina zregenerowana lub pojedyncza ko-
lonia, pochodz�ca z kul tury protoplastów.

 protokorm protocorm Struktura bulwiasta, formuj�ca si� w cza-
sie kie�kowania nasion storczyków, z której rozwija si� ca�a 
ro�lina. Rozwija si� z niezorganizowanego zarodka w nasieniu, 
zawieraj�cego tylko kilkaset komórek. W kulturze wegetatyw-
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ny eksplantat wielu gatunków storczyków formuje okr�g�e, 
g�adkie protokormy, które mog� by� mno�one bez ró�nicowa-
nia lub indukowane do rozwoju ro�liny.

 protokó� biobezpiecze�stwa biosafety protocol Uzgodniony na 
poziomie mi�dzynarodowym protokó�, zmierzaj�cy do ochrony 
ró�norodno�ci biologicznej przed potencjalnymi zagro�eniami 
zwi�zanymi z uwolnieniem organizmów modyfikowanych ge-
netycznie. Okre�la procedury pozwalaj�ce krajom na otrzy-
manie informacji koniecznych do podj�cia �wiadomej decyzji, 
dotycz�cej wyra�enia zgody na import takich organizmów na 
ich terytorium. Synonim: protokó� z Kartageny. Patrz: Kon-
wencja o Ró�norodno�ci Biologicznej.

 protokó� (metodyka) protocol Przebieg do�wiadczenia „krok po 
kroku” proponowany do opisu lub rozwi�zania zagadnienia 
naukowego lub okre�lone etapy specyficznej procedury.

 protokó� z Kartageny Cartagena protocol Patrz: protokó�
biobezpiecze�stwa.

 protoksyna pro-toxin Latentny, nieaktywny prekursor formy 
toksyny. 

 protomerystem protomeristem Patrz: promerystem.
 protoonkogen proto-oncogene Prawid�owy gen, który mo�e mu-

towa� do onkogenu. Synonim: onkogen komórkowy.
 protoplast protoplast Bakteryjna lub ro�linna komórka, z której 

chemicznie albo enzymatycznie usuni�to �cian	 komórkow�, 
pozostawiaj�c cytoplazm	 otoczon� przez zewn�trzn� b�on�. 
Protoplasty s� kuliste i mniejsze ni� wyd�u�ona, kanciasta 
i cz�sto zawieraj�ca wakuole komórka, z której powsta�y.

 protoplazma protoplasm Zasadnicza, z�o�ona substancja �ywa 
komórek, od której zale�� wszystkie funkcje od�ywiania, wy-
dzielania, wzrostu i rozmna�ania.

 prototrof prototroph Komórka niezale�na pod wzgl�dem od�y-
wiania, samo�ywna. Przeciwie	stwo: auksotrof.

 protozoa protozoan (lm: protozoa) Mikroskopijny organizm jed-
nokomórkowy.

 prowirus provirus Dwuniciowa kopia DNA pojedynczej nici
RNA retrowirusa, która zosta�a w��czona w genom gospo-
darza.
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 prymosom primosome Kompleks bia�kowo-replikacyjny, który
katalizuje pocz�tek syntezy fragmentów Okazaki w czasie 
niedoko	czonej replikacji DNA. Wywo�uje aktywno�� pryma-
zy DNA i helikazy DNA. 

 przechowywanie gamet i zarodków gamete and embryo sto-
rage Przechowywanie komórek jajowych, spermy lub za-
p�odnionych zarodków poza ich pierwotnym umiejscowieniem. 
Ograniczenie zmienno�ci przez stosowanie kriokonserwacji. 

 przechowywanie zarodków embryo storage Kriokonserwacja 
zarodków zwierz�cych, pozwalaj�ca na transfer zarodków 
lub inne manipulacje d�ugo po uformowaniu zarodków.

 przeciwcia�o antibody (skrót: Ab) Bia�ko immunologiczne pro-
dukowane w limfocytach w odpowiedzi na kontakt z antyge-
nem. Ka�de przeciwcia�o rozpoznaje tylko jedn� determinan-
t	 antygenow� okre�lonego antygenu i specyficznie si� z nim 
wi��e, co prowadzi do jego unieszkodliwienia. Przeciwcia�a 
z klasy IgG s� obecne w krwiobiegu i wykorzystywane w te-
stach immunologicznych. Synonim: immunoglobulina. Patrz: 
przeciwcia�o monoklonalne, przeciwcia�o poliklonalne.

 przeciwcia�o antyidiotypowe anti-idiotype antibody Prze-
ciwcia�o produkowane przez organizm, wi���ce si� specyficznie 
z miejscem wi�zania innego przeciwcia�a, wytworzonego przez 
ten organizm przeciwko obcemu antygenowi. Wp�ywa na 
regulacj� odpowiedzi immunologicznej. Niektóre reakcje aler-
giczne s� cz��ciowo wynikiem zniszczenia tego typu regulacji.

 przeciwcia�o drugorz	dowe secondary antibody W przypadku 
po�redniego testu ELISA lub innych testów immunologicz-
nych jest to przeciwcia�o monoklonalne, przy��czaj�ce si� do 
przeciwcia�a pierwszorz	dowego, rozpoznaj�cego swoi�cie 
antygen, które nie jest znakowane. Znakowane jest natomiast 
przeciwcia�o drugorz�dowe.

 przeciwcia�o katalityczne catalytic antibody Przeciwcia�o wy-
selekcjonowane ze wzgl�du na jego zdolno�� do katalizowania 
reakcji chemicznej przez przy��czenie si� do produktu po�red-
niego i jego stabilizacj�. Synonim: abzym.

 przeciwcia�o monoklonalne monoclonal antibody (skrót: mAb) 
Przeciwcia�o produkowane przez hybrydom	, skierowane 
przeciw jednej determinancie antygenowej antygenu.
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 przeciwcia�o pierwszorz	dowe (pierwotne) primary antibo-
dy W te�cie ELISA lub innym immunologicznym przeciw-
cia�o, które wi��e okre�lon� cz�stk�.

 przeciwcia�o poliklonalne polyclonal antibody Próbka suro-
wicy krwi, zawieraj�ca mieszanin� cz�steczek odr�bnych im-
munoglobulin, z których ka�da rozpoznaje inn� antygenow� 
determinant	 danego antygenu.

 przeciwcia�o w ro�linie plantibody Przeciwcia�o wyra�one (eks-
presjonowane) transgenicznie w ro�linie modyfikowanej gene-
tycznie.

 przeciwcia�o z pojedyncz� domen� (przeciwcia�o jednobia�-
kowe) single domain antibody Patrz: dAb.

 przeds�upno�� protogyny Przypadek, w którym �e	skie orga-
ny rozmna�ania w kwiecie (owocolistki) dojrzewaj� przed 
m�skimi (pr	ciki), zapobiegaj�c w ten sposób samozap�od-
nieniu. 

 przegl�d (przesiew, testowanie) screen Wst�pna charakte rys-
tyka zbioru próbek na bazie zestawu prosto ustalonych (przy-
j�tych) kryteriów (biochemicznych, anatomicznych, fizjolo-
gicznych itd.). Cz�sto wykorzystywany w procesie selekcji do 
specyficznych celów, takich jak odporno�� na choroby lub 
podniesienie wyników agronomicznych ro�lin uprawnych.

 przeka
nik drugiego rz	du (wtórny przeka
nik) secondary 
messenger Zwi�zek chemiczny wewn�trz komórki, który 
jest odpowiedzialny za inicjacj� odpowiedzi na sygna� innego 
wys�annika chemicznego, np. hormonu, który sam nie jest 
w stanie osi�gn�� okre�lonego celu w komórce.

 przekszta�cenia (transformacja) onkogenu transforming on-
cogene Gen, który poprzez transfekcj	 zmienia wcze�niej 
unie�miertelnion� komórk	 w form� z�o�liw� (fenotyp 
z�o�liwy).

 przemiana kultury culture alteration Termin u�ywany do
wskazania ci�g�ej zmiany we w�a�ciwo�ciach kultury (zmiana 
morfologii, konstytucji chromosomów, wra�liwo�ci na wi-
rusy, potrzeb od�ywczych, mo�liwo�ci rozmna�ania si� itd.). 
Przemiana zawsze powinna by� kwalifikowana po precyzyjnym 
opisie zmiany, która wyst�pi�a w kulturze.
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 przenosz�cy wirusa viruliferous Organizm wektorowy (zwykle 
owad), który jest nosicielem wirionu i rozprzestrzenia wirus 
z jednego gospodarza na drugiego w sposób mechaniczny.

 przenoszenie zarodków embryo transfer (skrót: ET) Patrz: roz-
mna�anie i przenoszenie zarodków, super (wielokrotna) 
owulacja i transfer zarodka. 

 przep�yw fotonów fotosyntetycznych photosynthetic photon 
flux (skrót: PPF) Miara intensywno�ci �wiat�a zu�ywanego 
przez ro�liny do fotosyntezy.

 przep�yw genów gene flow Rozprzestrzenianie si� genów z jed-
nej populacji hodowlanej do innej (zazwyczaj) spokrewnionej 
populacji przez migracj�, co powoduje zmiany we frekwencji 
alleli.

 przepoczwarczanie eclosion Powstanie osobnika dojrza�ego ze 
stadium larwalnego u owadów.

 przepuszczalny permeable Cecha b�ony, komórki lub grupy ko-
mórek, oznaczaj�ca mo�liwo�� dyfundowania przez nie ma�ych 
cz�steczek.

 przerwa gap Brak fragmentu jednej nici w dwuniciowym DNA. 
Z tego wzgl�du DNA w tym rejonie jest jednoniciowe.

 przerywanie (rozrzedzanie, ci	cie) thinning 1. Usuni�cie 
starszych p�dów, aby pobudzi� wzrost nowych 2. Usuni�cie 
nadmiaru owoców w celu zwi�kszenia rozmiarów lub jako�ci 
pozosta�ych owoców. 3. Usuni�cie sadzonek rosn�cych zbyt 
blisko jedna drugiej w celu osi�gniecia optymalnego wzrostu.

 przestrze� mi	dzykomórkowa intercellular space Przestrze	 
otworów mi�dzy komórkami, szczególnie typowa dla tkanek 
li�cia.

 przesuni	cie tautomeryczne tautomeric shift Odwracalna zmia-
na lokalizacji atomów wodoru z jednej pozycji w cz�steczce 
organicznej w inn�. Tautomery maj� ró�n� biologiczn� aktyw-
no��. Przesuni�cie mo�e indukowa� znacz�ce zmiany w kon-
formacji cz�steczki.

 przetwarzanie upstream upstream processing W in�ynierii 
chemicznej te fazy procesu wytwarzania, które poprzedzaj� 
etap biotransformacji. Dotyczy to wytwarzania surowców do 
procesów fermentacyjnych.
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 przewodzenie (transdukcja) sygna�u signal transduction 
Proces biochemiczny, w którego wyniku sygna� hormonu 
lub czynnika wzrostu jest przewodzony do komórki z ze-
wn�trz, przez b�on� komórkow�, a� do cytoplazmy. Jest w to 
zaanga�owanych wiele cz�stek, w��czaj�c receptory, ligandy 
i przeka�niki.

 prze�uwacz ruminant Zwierz� posiadaj�ce �wacz – du�y zbior-
nik trawi�cy, w którym materia� z ro�lin w�óknistych jest 
fermentowany przez drobnoustroje komensalne przed stra-
wieniem ich we w�a�ciwym �o��dku (abomasum). Najpopu-
larniejszymi prze�uwaczami w�ród zwierz�t gospodarskich 
s� krowy i owce.

 prze�ywalno�� viability Zdolno�� normalnego �ycia i rozwoju.
 przybyszowy adventitious Powstaj�cy w miejscach innych ni� 

typowe, np. p�dy z korzeni lub li�ci albo zarodki z komórek in-
nych ni� zygota.

 przyci�ganie coupling Faza, w której dwa dominuj�ce albo dwa 
recesywne allele dwóch ró�nych genów wyst�puj� na tym sa-
mym chromosomie. Synonim: konfiguracja cis. Przeciwie	-
stwo: odpychanie, konfigurcja trans.

 przy��czanie anneal Parowanie komplementarnych sekwencji 
DNA lub RNA poprzez wi�zania wodorowe, prowadz�ce do 
uformowania dwuniciowego polinukleotydu. Przeciwie	stwo: 
denaturacja.

 przy��czanie komplementarnego ogona homopolimerowego 
complementary homopolymeric tailing Przy��czanie kom-
plementarnych nukleotydów do ko	ców dwóch cz�steczek 
DNA w celu umo�liwienia ich ligacji (np. deoksyguanozyny do 
ko	ca 3’ jednej cz�steczki DNA i deoksycytydyny do ko	ca 
5’ innej cz�steczki DNA). Synonimy: ogonkowanie dA-dT, 
ogonkowanie dG-dC.

 przywilej rolnika farmers’ privilege Prawo do wykorzysta-
nia materia�u genetycznego chronionego prawem ochrony 
odmian jako materia�u nasiennego w kolejnych sezonach. 
Uwa�any za fakultatywny do wykorzystania w prawodaw-
stwie pa	stwowym. Synonim: nasiona z samozaopatrzenia, 
FSS.
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 pseudogen pseudogene Niekompletna lub zmutowana kopia 
genu, który nie jest transkrybowany, poniewa� brak mu ci�g�ej 
otwartej ramki odczytu. Te, którym brak intronów, nazy-
wane s� opracowanymi pseudogenami i s� to najprawdopodob-
niej kopie cDNA syntetyzowane na mRNA przez odwrotn� 
transkryptaz�. 

 pseudogen procesowany (modyfikowany) processed pseudo-
gene Kopia genu funkcjonalnego, który nie ma promotora 
i intronów, i który w wyniku tego nie jest transkrybowany.

 Pseudomonas spp. Rozpowszechniony rodzaj bakterii Gram-ujem-
nej. Wiele form glebowych wytwarza pigment, który fluoryzuje 
w �wietle ultrafioletowym i st�d opisowa nazwa fluorescencyj-
nych Pseudomonas.

 psychrofile psychrophile Mikrorganizmy, które mog� rosn��
w temperaturze poni�ej 30°C, a� do 0°C. Patrz: mezofile, ter-
mofile.

 pszen�yto triticale Mieszaniec stworzony przez cz�owieka, po-
wsta�y w wyniku kojarzenia tetraploidalnej pszenicy z di-
ploidalnym �ytem.

 PUC PUC Powszechnie stosowany plazmid, zawieraj�cy marker 
genu galaktozydazy.

 pula genów gene pool 1. Suma ca�kowitej informacji genetycznej 
w populacji hodowlanej w danym czasie. 2. W ro�linnych 
zasobach genowych u�ywa si� terminów: „pierwszorz�do-
we”, „drugorz�dowe” i „trzeciorz�dowe” pule genów. Zazwyczaj 
sk�adniki pierwszorz�dowej puli genów krzy�uj� si� mi�dzy 
sob�, osobniki drugorz�dowej puli genów w specyficznych wa-
runkach krzy�uj� si� z osobnikami pierwszorz�dowej puli ge-
nów, natomiast do wprowadzenia zmienno�ci z trzeciorz�dowej 
puli genów i dokonania krzy�owania konieczne jest zastosowa-
nie specjalnych technik.

 pulsowa elektroforeza �elowa pulsed-field gel electrophoresis 
(skrót: PFGE) Procedura u�ywana do rozdzia�u bardzo du�ych 
(od 50 kpz do kilku Mpz) cz�stek DNA przez zmian� kierunku 
przep�ywu pr�du w sposób pulsowy w �elu.
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 punkt trwa�ego wi	dni	cia permanent wilting point (skrót: 
PTW) Taka zawarto�� wilgoci w glebie, poni�ej której ro�liny 
wi�dn� tak silnie, �e nie jest mo�liwe ich odzyskanie, nawet po 
pó�niejszym obfitym podlaniu.

 punkt wi	dni	cia wilting point Stan wilgotno�ci gleby, przy któ-
rym ro�lina zaczyna wi�dn��, ale nie do tego stopnia, aby nie 
zdo�a�a si� podnie��, kiedy umieszczona zostanie w wilgotnym 
powietrzu. Patrz: punkt trwa�ego wi	dni	cia.

 puryna purine Zasada o dwóch pier�cieniach zawieraj�cych azot, 
obecna w kwasie nukleinowym. Adenina (A) i guanina (G) 
s� dwiema purynami zwykle obecnymi w cz�steczkach DNA 
i RNA.

 PVP 1. Skrót polyvinylpyrrolidone – poliwinylpirolidon. 2. Skrót 
plant variety protection – ochrona praw do odmian.

 PVR Skrót plant variety rights – prawa do odmian ro�lin.
 PWP Skrót permanent wilting point – sta�y punkt wilgotno�ci.
 pylnik anther Górna cz��� pr	cika, zawieraj�ca worki pylnikowe, 

w których py�ek rozwija si� i dojrzewa.
 py�ek pollen Dojrza�y gametofit m�ski ro�liny nasiennej.
 pyretryny pyrethrins Aktywne sk�adniki kwiatów z�ocienia dal-

maty	skiego (Tanacetum cinerariifolium), wykorzystywane 
jako insektycydy.

 pyrogen pyrogen Substancja bakteryjna, która powoduje gor�czk� 
u ssaków.

 pz bp Skrót pary zasad – base pair.

Q

 q D�u�sze z dwóch ramion chromosomu, np. ludzki 10q jest d�ugim 
ramieniem ludzkiego chromosomu 10.

 QSAR Skrót quantitative structure-activity relationship – zale�no�� 
ilo�ciowa strukturalnej aktywno�ci (stosunki ilo�ciowe struk-
tura – aktywno��).

 QTL Skrót quantitative trait locus – locus cechy ilo�ciowej.
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R

 R1 Pierwsze pokolenie potomne zrekombinowanego (genetycznie 
zmodyfikowanego) organizmu. Nie jest to standardowa termi-
nologia. Patrz: T0, T1 i T2.

 racjonalne projektowanie leku rational drug design Metoda 
systemowa kreowania zwi�zków przez analiz� ich struktury, 
funkcji i interakcji stereochemicznych.

 ramet ramet Osobnik nale��cy do klonu, pochodz�cy z orteta.
 ramka odczytu reading frame Okre�la, które zestawy trzech 

nukleotydów s� czytane jako triplety, a wi�c jako kodony 
w transkrypcji DNA. Punkt pocz�tkowy jest zwykle okre�la-
ny jako kodon inicjalny AUG. Zatem sekwencja AUGGCA-
AAA b�dzie czytana jako AUG/GCA/AAA, nie za� jako A/UGC/
CAA/AA. Patrz: otwarta ramka odczytu.

 ramki odczytu nak�adaj�ce si	 overlapping reading frame 
Kodony start w ró�nych ramkach odczytu generuj� ró�ne 
polipeptydy dla tych samych sekwencji DNA.

 RAPD Skrót random amplified polymorphic DNA – losowo po-
wielony polimorficzny DNA.

 rasa race Odró�nialna grupa organizmów danego gatunku. Kry-
terium odró�nienia mo�e by� jeden czynnik lub kombinacja 
czynników geograficznych, ekologicznych, fizjologicznych, mor-
fologicznych, genetycznych i kariotypowych.

 rasa breed 1. Grupa zwierz�t nale��cych do udomowionego gatun-
ku, posiadaj�ca zdefiniowane i mo�liwe do identyfikacji cechy 
zewn�trzne, pozwalaj�ce na ich odró�nienie na podstawie ob-
serwacji wygl�du zwierz�t od innych podobnie zdefiniowanych 
grup nale��cych do tego samego gatunku. 2. Grupa zwierz�t 
domowych, których geograficzna lub kulturowa separacja od 
fenotypowo podobnych grup pozwala zaakceptowa� ich odr�b-
n� to�samo��.

 rasa zagro�ona breed at risk Rasa zwierz�t, której zagra�a wy-
gini�cie, poniewa� liczebno�� reprezentuj�cych j� osobników 
spad�a poni�ej poziomu krytycznego.

 rdza rust Ogólne okre�lenie ró�nych powa�nych patogenów ro�lin-
nych (grzybów), które zaka�aj� li�cie i k��cza ro�lin uprawnych. 
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Wyst�powanie zarodników przypomina wygl�dem metaliczn� 
rdz�, jednak kolor zmienia si� w zale�no�ci od gatunku od �ó�-
tego do rudobr�zowego.

 readthrough (b�	dne rozpoznanie sygna�ów terminacji) 
read-through Transkrypcja lub translacja, która nast�pu-
je bez normalnego punktu zatrzymania, poniewa� brak jest 
zwyk�ego sygna�u zako�czenia transkrypcji lub translacji 
genu.

 reakcja (odpowied
) immunologiczna immune response Pro-
ces obejmuj�cy syntez� przeciwcia�, który u kr�gowców jest 
odpowiedzi� na obecno�� obcych antygenów. Patrz: pier-
wotna odpowied
 immunologiczna, wtórna odpowied
 
immunologiczna.

 reakcja amplifikacji pojedynczego startera single primer 
amplification reaction (skrót: SPAR) Technika genotypo-
wania na bazie PCR, w której ni� genomowa jest amplifiko-
wana za pomoc� jednego startera.

 reakcja autokatalityczna autocatalytic reaction Patrz: auto-
kata liza.

 reakcja �a�cuchowa ligazy ligase chain reaction (skrót: LCR) 
Technika wykrywania i amplifikacji wybranych sekwencji 
DNA. Dwa oligonukleotydy s� syntetyzowane i wyst�puje 
komplementarno�� do wybranej sekwencji, jednego do ko	-
ca 5’, a drugiego do ko	ca 3’. Je�eli wybrana sekwencja jest 
obecna w badanej próbie DNA, to oligonukleotydy b�d� wi�za� 
si� z jej ko	cami stykaj�c si� w �rodkowej cz��ci i temperaturo-
wo stabilne ligazy b�d� ��czy� je w kompletne polinukleotydy. 
Ligacja nie wyst�puje, gdy wybrana sekwencja jest nieobecna 
lub gdy dopasowanie mi�dzy syntetycznymi oligonukleotydami 
i wybran� sekwencj� jest niedoskona�e w regionie, gdzie si� 
stykaj�. W wysokiej temperaturze nowy polinukletyd od��cza 
si� od oryginalnego DNA, a w niskiej temperaturze oryginalny 
DNA s�u�y jako wzór nast�pnego cyklu hybrydyzacji, ligacji 
i ko	cowego rozdzielenia. W ka�dym cyklu nast�puje podwoje-
nie liczby nowego kompletu polinukleotydów.

 reakcja �a�cuchowa polimerazy polymerase chain reac-
tion (skrót: PCR) Szeroko stosowana procedura w biologii 
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molekularnej, pozwalaj�ca na produkowanie licznych kopii 
(amplifikacja) specyficznych sekwencji DNA, mo�liwa, 
je�li sekwencja zasad na ka�dym ko	cu docelowego odcinka 
DNA jest znana. Obejmuje szereg kolejnych cykli denaturacji 
DNA, przy��czania starterów i wyd�u�ania nici, wymaga 
termostabilnej polimerazy DNA, deoksyrybonukleotydów 
i specyficznych oligonukleotydów (starterów). 

 reakcja �a�cuchowa polimerazy przy u�yciu arbitralnych 
starterów arbitrarily primed polymerase chain reaction 
(skrót: AP-PCR) Aplikacja �a�cuchowej reakcji polime-
razy, umo�liwiaj�ca otrzymanie fingerprintów DNA. Ta 
technika wykorzystuje arbitralne startery do powielania 
anonimowych fragmentów DNA. Patrz: fingerprinting po-
wielonego DNA, losowo powielony polimorficzny DNA.

 reakcja nadwra�liwo�ci hypersensitive response 1. Specyficz-
na re akcja ro�liny na atak przez patogen. Komórki ro�linne 
otaczaj� punkt infekcji, szybko obumieraj� i zasychaj�, tak �e 
zapobiega to rozprzestrzenianiu si� patogena na ro�linie. Cz�-
sto zjawisko to zwi�zane jest z interakcj� rasowo-specyficznych 
genów R z przeciwnym genem awirulencji patogena. 2. Nienor-
malna reakcja zwierz�cia na obecno�� okre�lonego antygenu.

 reaktor pneumatyczny pneumatic reactor Patrz: bioreaktor 
typu airlift.

 recA Bia�ko znalezione u wi�kszo�ci bakterii, zasadnicze dla na-
prawy DNA i rekombinacji DNA.

 receptor receptor Bia�ko transb�onowe, zlokalizowane w b�onie 
plazmatycznej, które mo�e si� wi�za� z ligandem na ze-
wn�trznej powierzchni komórki, w wyniku czego indukowana 
jest zmiana aktywno�ci na powierzchni cytoplazmy. Bardziej 
ogólnie – miejsce na cz�steczce pozwalaj�ce na wi�zanie z li-
gandem.

 receptor komórki T T cell receptor Bia�ko wi���ce antygen, 
zlokalizowane na powierzchni komórek T ssaków, które po�red-
niczy w odpowiedzi immunologicznej komórki. Geny koduj�ce 
antygeny komórek T s� zgromadzone w segmentach genów 
w procesie rekombinacji somatycznej, która zachodzi pod-
czas ró�nicowania limfocytów.
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 receptor orfan orphan receptor Receptor, którego funkcja ko-
mórkowa lub ligand nie zosta�y poznane.

 receptory sprz	�one z bia�kami G G-protein coupled recep-
tor Patrz: bia�ko G.

 recesywny recessive Opisuj�cy allel, którego dzia�anie w odnie-
sieniu do danej cechy nie jest oczywiste w heterozygotach. 
Przeciwie	stwo: dominuj�cy.

 redukcja somatyczna somatic reduction Zredukowanie o po-
�ow� liczby chromosomów w komórce somatycznej. Metoda 
umo�liwiaj�ca produkcj� „haploidów” z komórek somatycznych 
i z kalusa przy wykorzystaniu sztucznych technik. 

 regeneracja regeneration Wzrost nowej tkanki lub organu na 
miejsce zranionej lub straconej. W ro�linnej kulturze tkan-
kowej regeneracja odnosi si� do rozwoju organu lub ro�linek 
z hodowli tkankowej. Patrz: konwersja, mikrorozmna�a-
nie, organogeneza.

 region integracji wyci	cia integration-excision region (skrót: 
I/E) Cz��� DNA bakteriofaga lambda (�), która umo�liwia 
w��czenie �-DNA bakteriofaga do specyficznego miejsca 
w chromosomie E. coli lub usuni�cie go z tego miejsca.

 region otaczaj�cy flanking region Sekwencje DNA po obu stro-
nach danej sekwencji.

 region pseudoautosomalny pseudo-autosomal region Odci-
nek na jednym z ko	ców chromosomów X i Y, dla których jest 
wystarczaj�ca homologia, aby dochodzi�o mi�dzy nimi do sy-
napsis w czasie mejozy.

 regiony determinuj�ce komplementarno�� complementarity-
-deter mining regions (skrót: CDR) Regiony w lekkich i ci��-
kich podjednostkach cz�stek immunoglobulin, wchodz�ce 
w zwi�zek z antygenem. Pierwszorz�dowe sekwencje amino-
kwasów w tych regionach s� wysoce zmienne w przeciwcia-
�ach nale��cych do tej samej klasy. Patrz: miejsce wi�zania 
przeciwcia�a.

 regiony mi	dzygenowe intergenic regions Niekoduj�ce DNA 
umiejscowione mi�dzy genami. Obejmuje on ró�n�, ale istotn� 
proporcj� genomowego DNA u wszystkich eukariotów; jego 
funkcja nie jest dobrze znana. 
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 regulacja genowa gene regulation Proces kontroluj�cy syntez� 
lub hamowanie syntezy produktów genów w specyficznych ko-
mórkach lub tkankach.

 regulator regulator Substancja reguluj�ca wzrost i rozwój ko-
mórki, organu itp.

 regulator wzrostu growth regulator Syntetyczny lub natural-
ny zwi�zek, który przy ma�ym st��eniu wywo�uje i kontroluje 
wzrost w sposób podobny jak hormony.

 rejon poliklonalny Patrz: polilinker.
 rejon terminacyjny terminator region Sekwencja DNA, która 

sygnalizuje zako	czenie transkrypcji.
 rejon V V region Zmienny rejon w przeciwcia�ach. Patrz: CDR.
 rejuwenalizacja (odm�adzanie) rejuvenation 1. Powrót do

m�od szego stadium. 2. Proces normalnego odtwarzania zapa-
sów nasion lub zbiory w banku genów w celu zapewnienia 
mo�liwo�ci utrzymania si� przy �yciu.

 rekombinacja recombination Tworzenie cz�stek DNA z odcin-
kami pochodz�cymi z wi�cej ni� jednej rodzicielskiej cz�steczki 
DNA. U eukariota jest to osi�gane przez wzajemn� wymian� 
DNA mi�dzy par� niesiostrzanych chromatyd w obr�bie ho-
mologicznej pary chromosomów w czasie profazy pierwszego 
podzia�u mejotycznego.

 rekombinant recombinant Termin u�ywany zarówno w genety-
ce klasycznej, jak i molekularnej. 1. W genetyce klasycznej 
– organizm lub komórka, która jest wynikiem rekombinacji 
mejotycznej. 2. W genetyce molekularnej – cz�stka hybry-
dowa powsta�a z DNA otrzymanego z ró�nych organizmów. 
Okre�lenie u�ywane zwykle jako przymiotnik, np. rekombi-
nowane DNA.

 rekombinaza recombinase Klasa enzymów, które s� zdolne do 
zmiany kolejno�ci sekwencji DNA w miejscowo-specyficzny 
sposób.

 rekombinowane DNA recombinant DNA Wynik po��czenia
fragmentów DNA z ró�nych �róde�.

 remediacja remediation Oczyszczanie i usuwanie miejsc pozby-
cia si� niebezpiecznych odpadów wed�ug wymaga	 odpowied-
niej agencji kontrolnej. Mo�e to czasami znakomicie przebiega� 
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dzi�ki naturalnie wyst�puj�cym b�d� powsta�ym na drodze in-
�ynierii genetycznej mikroorganizmom lub ro�linom. Patrz: 
bioremediacja.

 renaturacja renaturation 1. Dla DNA – powtórne formowanie 
dwóch komplementarnych cz�steczek w struktur� dwuniciow�, 
b�d�ce nast�pstwem dysocjacji (denaturacji) spowodowanej 
szokiem termicznym b�d� indukowanej chemicznie. 2. Dla bia-
�ek – wznowienie konformacji trzeciorz�dowej struktury bia�ek 
pozwalaj�cej cz�steczce normalnie funkcjonowa�. Denaturacja 
wielu bia�ek jest nieodwracalna, podczas gdy denaturowana 
cz�steczka DNA jest �atwo renaturowana (odradzana) pod 
wp�ywem odpowiednich substancji chemicznych lub warunków 
fizycznych. 

 renin rennin Enzym wydzielany przez komórki wy�cie�aj�ce �o��-
dek u ssaków, odpowiedzialny za krzepni�cie mleka. U�ywany 
do wytwarzania niektórych produktów mleczarskich.

 repetytywny DNA (powtarzalny DNA) repetitive DNA Sekwen-
cje DNA wyst�puj�ce w genomie w wielu kopiach, niektóre 
z nich pierwotnie b�d�ce wynikiem aktywno�ci transpozonów. 
Poka�na cz��� wszystkich genomów eukariotycznych jest zbu-
dowana z tej klasy DNA, której funkcja biologiczna nie jest 
jasna. Czasami okre�lane jako tzw. �mieciowy DNA.

 replika p�ytki replica plating Duplikacja populacji kolonii
bakteryjnych, rosn�cych w po�ywce agarozowej na jednej 
p�ytce Petriego do po�ywki agarowej na innej p�ytce.

 replikacja replication Synteza in vivo podwójnej nici DNA po-
przez kopiowanie nici pojedynczej.

 replikacja semikonserwatywna semi-conservative replica -
tion Pod czas replikacji DNA ka�da ni� DNA rodzicielskie-
go odgrywa rol� jako matryca dla syntezy nowej nici kom-
plementarnej. W ten sposób po�owa istniej�cych wcze�niej 
cz�steczek DNA jest zachowana podczas ka�dej rundy repli-
kacji.

 replikaza replicase Enzym wirusowy konieczny do replikacji 
wirusa w komórce gospodarza.

 replikaza q-beta q-beta replicase Wirusowa polimeraza RNA 
wydzielana przez bakteriofaga, który infekuje E. coli. Ma 
w�a�ciwo�ci kopiowania sekwencji RNA w szybkim tempie.
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 replikon replicon Cz��� cz�steczki DNA, która mo�e ulega� 
replikacji z okre�lonego, pojedynczego miejsca (sekwencji) 
pocz�tku replikacji (miejsce inicjacji replikacji). Plazmidy 
i chromosomy bakteryjne, fagi i inne wirusy zwykle posiadaj� 
pojedyncze miejsce inicjacji replikacji, tak �e ich ca�y genom 
stanowi pojedynczy replikon. Chromosomy eukariotyczne 
posiadaj� wielokrotne miejsca inicjacji replikacji, obejmuj�ce 
kilka replikonów. Termin u�ywany równie� do okre�lenia cz�-
steczki DNA zdolnej do niezale�nej replikacji.

 replisom replisome Kompletna aparatura do replikacji (kompleks 
replikacyjny), wyst�puj�ca w obr�bie wide�ek replikacyj-
nych, która inicjuje replikacj� DNA.

 represja repression Zahamowanie transkrypcji przez uniemo�-
liwienie przy��czenia polimerazy RNA do miejsca inicjacji 
transkrypcji.

 represja kataboliczna catabolite repression Redukcja pozio-
mu transkrypcji genów koduj�cych enzymy �cie�ek ka-
tabolicznych (np. operon lac) w odpowiedzi na obecno�� 
glukozy.

 represja skoordynowana coordinate repression Skorelowana 
regulacja genu strukturalnego wewn�trz operonu przez 
cz�steczk�, która wspó�pracuje z operatorem.

 represor repressor Bia�ko, które przy��cza si� do specyficz -
nej sekwencji DNA powy�ej miejsca inicjacji transkrypcji 
genu i uniemo�liwia polimerazie RNA rozpocz�cie syntezy 
mRNA.

 reprodukcja reproduction 1. Rozmna�anie p�ciowe – regularne 
naprzemienne nast�pstwo mejozy i zap�odnienia, które 
prowadzi do wyprodukowania potomka. G�ówne biologiczne 
znaczenie rozmna�ania p�ciowego jest zwi�zane ze zjawiskiem 
rekombinacji. 2. Rozmna�anie bezp�ciowe lub agamiczne 
– rozwój nowego organizmu z pojedynczej komórki lub grupy 
komórek, przy jednoczesnym niewyst�powaniu mejozy. Patrz: 
apomiksja.

 repulsja repulsion Podwójna heterozygota, w której allel 
dominuj�cy (typ dziki) w jednym locus i allel recesywny 
(zmutowany) w innym sprz��onym locus wyst�puj� na tym 
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samym chromosomie (uk�ad genetyczny Ab/aB). Synonim: 
transkonfiguracja. Przeciwie	stwo: faza odpychania, cis kon-
figuracja.

 reszta (residua) residue 1. Patrz: polimer. 2. Materia� pozosta�y 
po degradacji i/lub który usi�owano usun��, jak np. pestycy-
dy, z �ywno�ci.

 retikulocyt  reticulocyte Niedojrza�a posta� krwinki czerwonej.
 retikulum endoplazmatyczne endoplasmic reticulum (skrót: 

ER) Siateczka �ródplazmatyczna b�on po��czona z j�drem, 
widoczna pod mikroskopem elektronowym. Miejsce syntezy 
bia�ek.

 retroelement retro-element Ka�dy zintegrowany retrowirus 
lub element ruchomy, który jest do niego podobny.

 retropozon retroposon Element ruchomy, który przemieszcza 
si� dzi�ki odwrotnej transkrypcji, lecz nie posiada d�ugich 
terminalnych sekwencji powtarzalnych koniecznych do 
transpozycji autonomicznej. Wi�kszo�� powtarzalnego DNA 
w genomach eukariotycznych sk�ada si� z wyciszonych (nieak-
tywnych) retropozonów. Synonim: retrotranspozon.

 retrowirus retrovirus Klasa eukariotycznych wirusów RNA, mo-
g�cych formowa� kopie dwuniciowego DNA swojego genomu 
poprzez odwrotn� transkrypcj	 i które mog� integrowa� 
si� z chromosomami zainfekowanej komórki. Do retrowirusów 
patogennych zalicza si� HIV i czynniki chorobotwórcze wielu 
nowotworów wyst�puj�cych u kr�gowców.

 RF Skrót replicative form – posta� replikacyjna.
 RFLP Skrót restriction fragment length polymorphism – polimor-

fizm d�ugo�ci fragmentów restrykcyjnych.
 rh Skrót recombinant human – ludzki rekombinant.
 rhizobacterium (bakteria brodawkowa) rhizobacerium Mi-

kroorganizm, którego �rodowisko naturalne znajduje si� na 
korzeniu lub  w pobli�u i wewn�trz korzenia ro�linnego.

 Rhizobium (lm: Rhizobia) Gatunek prokariotyczny, który posia-
da zdolno�� symbiozy z ro�linami motylkowatymi, w wyniku 
czego azot jest wi�zany lub przekszta�cany w amoniak. Patrz: 
wi�zanie azotu.

 RIA Skrót radioimmunoassay – pomiar radioimmunologiczny.
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 RIP Skrót ribosome-inactivating protein – bia�ko inaktywuj�ce 
rybosom.

 RNA Skrót ribonucleic acid – kwas rybonukloetydowy.
 RNA przewodnik guide RNA Cz�steczka RNA, która zawiera 

sekwencje, funkcjonuj�ce jako matryca podczas redagowania 
RNA. Patrz: sekwencja przewodnia.

 RNA rekombinowane recombinant RNA Cz�stki RNA po��czo-
ne in vitro z ligaz� T4 RNA.

 RNA rybosomalny ribosomal RNA (skrót: rRNA) Cz�steczka 
RNA, która jest niezb�dnym strukturalnym i funkcjonalnym 
komponentem rybosomów, gdzie zachodzi synteza bia�ek. 
Ró�ne klasy cz�stek rRNA s� identyfikowanie poprzez war-
to�� sta�ej sedymentacji (S). Rybosomy E. coli zawieraj� jedn� 
cz�steczk� 16S rRNA (d�ugo�ci 1541 nukleotydów) w jednej 
(ma�ej) rybosomalnej podjednostce oraz 23S rRNA (2904 nukle-
otydy) i 5S rRNA (120 nukleotydów) w innej (wielkiej) podjed-
nostce. Te trzy cz�stki RNA s� syntetyzowane jako cz��� du�ej 
cz�stki prekursora, która zawiera równie� sekwencje licznych 
tRNA. Specjalnie dzia�aj�ce enzymy tn� ten du�y prekursor, 
aby wygenerowa� cz�steczki funkcjonalne. Obejmuje on oko�o 
80% ca�ego RNA komórkowego.

 RNA satelitarne satellite RNA Ma�e cz�steczki, samosk�adaj�ce-
go si� RNA, towarzysz�ce wielu wirusom ro�linnym, w��czaj�c 
w to wirusa plamisto�ci pier�cieniowej tytoniu. Synonim: wi-
roid.

 RNA transferowy Patrz: tRNA.
 RNAase Skrót ribonuclease – rybonukleaza.
 rodowód pedigree Pochodzenie osobnika. Grupa osobników wy-

wodz�ca swe pochodzenie od wspólnego przodka.
 rodzaj genus Grupa blisko spokrewnionych gatunków, których 

zwi�zek opiera si� na podobie	stwie fizycznym, obecnie cz�sto 
uzupe�nionym o dane dotycz�ce sekwencji DNA.

 rodzina wielogenowa multigene family Grupa genów (nie-
koniecznie zmapowanych w tym samym miejscu genomu), 
które s� podobne pod wzgl�dem sekwencji nukleotydów i/lub 
które produkuj� polipeptydy z podobn� sekwencj� amino-
kwasów. Podobie	stwo sekwencji nie zawsze oznacza podo-
bie	stwo funkcji.
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 ro�lina d�ugiego dnia long-day plant Ro�liny wymagaj�ce
okresu krótkich nocy zanim nast�pi zmiana ich fazy rozwoju 
z wegetatywnego na generatywny. Patrz: ro�lina krótkiego 
dnia.

 ro�lina donorowa donor plant Patrz: ortet.
 ro�lina krótkiego dnia short-day plant Ro�lina, która do za-

kwitni�cia wymaga jednego lub kilku okresów ciemnych. 
Zmienno�� genetyczna dotycz�ca wra�liwo�ci na d�ugo�� dnia 
wyst�puje u wielu gatunków ro�lin uprawnych. Patrz: ro�lina 
d�ugiego dnia.

 ro�lina mateczna mother plant Patrz: ro�lina donorowa.
 ro�lina naczyniowa vascular plant Gatunek ro�liny posiadaj�-

cej rozwini�te tkanki przewodz�ce.
 ro�lina wieloletnia (bylina) perennial Ro�lina kwitn�ca przez 

kilka kolejnych lat.
 ro�linka plantlet Ma�y ukorzeniony p�d zregenerowany w kul-

turze komórek w nast�pstwie embriogenezy lub organo-
genezy. Ro�linki mog� si� prawid�owo rozwin�� w ro�liny po 
przesadzeniu do gleby.

 ro�linna substancja wzrostowa (ro�linny regulator wzrostu) 
plant growth regulator Zwi�zek organiczny, naturalny lub 
syntetyczny, inny ni� sk�adnik pokarmowy, modyfikuj�cy lub 
kontroluj�cy jeden lub wi�cej specyficznych procesów fizjolo-
gicznych w ro�linie. 

 ro�linne zasoby genowe plant genetic resources (skrót: PGR) 
Zreprodukowany lub wegetatywnie namno�ony materia� roz-
mno�eniowy odmian: uprawnych (cultivars) w u�yciu lub 
nowo otrzymanych, starych, prymitywnych (miejscowych), 
dzikich gatunków i chwastów, gatunków pokrewnych, jak 
równie� specjalnych materia�ów genetycznych (w��czaj�c elit�, 
linie hodowlane i mutanty).

 rotacyjna wytrz�sarka rotary shaker Urz�dzenie rotacyjne 
z platform�, na której mog� by� wytrz�sane po�ywki p�ynne 
lub kultury.

 Roundup-ready™ Okre�lenie ró�nych rodzajów transgenicz-
nych ro�lin uprawnych, zawieraj�cych fragmenty genów 
bakteryjnych, które umo�liwiaj� detoksykacj� herbicydu 
glifosat, co daje odporno�� na jego dzia�anie.
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 rozbie�no�� sekwencji sequence divergence Procentowa ró�ni-
ca w sekwencji nukleotydów mi�dzy pokrewnymi sekwencja-
mi kwasów nukleotydowych lub w sekwencji aminokwa-
sów mi�dzy pokrewnymi bia�kami.

 rozbrojenie disarm Delecja genów zwi�zanych z patogenicz-
no�ci� plazmidu lub wirusa. 

 rozdzia� (rozchodzenie) assortment Patrz: segregacja.
 rozlu
nione plazmidowe DNA relaxed circle plasmid Patrz: 

plazmid.
 rozlu
niony pier�cie� relaxed circle Patrz: naci	ty pier�cie�.
 rozlu
niony plazmid relaxed plasmid Plazmid, który repliku-

je niezale�nie od chromosomu bakterii i wyst�puje w liczbie 
10–500 kopii w komórce.

 roz�óg runner Boczny p	d rosn�cy poziomo w stosunku do po-
wierzchni gruntu, z której wyrastaj� nowe ro�liny z p�ków 
bocznych lub p�ków wierzcho�kowych. Synonim: stolon.

 roz�óg turion Podziemny p�k lub p�d, z którego wyrasta �odyga 
powietrzna. Patrz: odrost.

 rozmna�anie propagation Duplikowanie ca�ej ro�liny z szeregu 
materia�ów wegetatywnych, zaadaptowane dla kultur in vitro 
jako mikrorozmna�anie.

 rozmna�anie bezp�ciowe asexual propagation Reprodukcja 
ro�lin przy wykorzystaniu organów wegetatywnych, bez za-
p�odnienia.

 rozmna�anie i przeniesienie zarodków embryo multiplica tion 
and transfer (skrót: EMT) Klonowanie zarodków zwierz�cych 
i przeniesienie ich do biorcy poprzez sztuczne wszczepienie. 
Klonowane zarodki mog� by� uzyskane z tkanki embrionalnej 
lub dojrza�ej. 

 rozmna�anie klonalne clonal propagation Bezp�ciowe rozmna-
�anie wielu ro�lin potomnych (ramet) z pojedynczego osobnika 
(ortet), wszystkie ro�liny potomne maj� ten sam genotyp.

 rozmna�anie p�ciowe sexual reproduc tion Proces, podczas któ-
rego dwie gamety ��cz� si� w jedn� zap�odnion� komórk	 
(zygot	).

 rozmna�anie przez odk�ady layering Technika rozmna�ania 
wegetatywnego, polegaj�ca na wytwarzaniu przez nowe ro-
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�liny korzeni przybyszowych zanim zostan� oddzielone od 
ro�liny rodzicielskiej.

 rozmna�anie wegetatywne vegetative propagation Patrz: roz-
mna�anie bezp�ciowe.

 rozmna�anie z zamg�awianiem mist propagation Stosowa-
nie drobnych kropel wody do utrzymania wilgotno�ci wokó� 
ro�lin lub sadzonek, które nie rozwin��y jeszcze aktywnych 
korzeni.

 rozmnó�ka propagule Ka�da struktura zdolna da� pocz�tek no-
wej ro�linie przez rozmna�anie bezp�ciowe lub p�ciowe, obej-
muj�ca cebulki powietrzne, cebulki przybyszowe itp.

 rozp�odnik sire osobnik m�ski wyznaczony do hodowli (rozrodu).
 rozszczepienie fission Aseksualna reprodukcja, w której nast�-

puje podzia� jednokomórkowego osobnika na dwa potomne 
jednokomórkowe osobniki o podobnej wielko�ci. 

 roztocze mite Wolno �yj�ce i paso�ytnicze paj�czaki. Pora�enie 
nimi ro�lin uprawnych obni�a plon w wyniku zniszczenia 
tkanki li�cia. Mog� równie� zasiedli� powierzchnie pracy 
z kulturami tkankowymi, zanieczyszczaj�c pojemniki do 
kultur wskutek roznoszenia bakterii i grzybów.

 roztwór wyj�ciowy stock solution Roztwór powszechnie u�ywa-
nych odczynników w fazie przed przygotowaniem. 

 rozwój development Suma zdarze	, które maj� udzia� w stopnio-
wych przemianach organizmu. Dwa g�ówne aspekty rozwoju to 
wzrost i ró�nicowanie. 

 równowaga gametyczna (faza równowagi) gametic (phase) 
equilibrium W odniesieniu do dwóch dowolnych loci – wyst�-
powanie haplotypów (gamet) z frekwencj� równ� frekwencji 
produktu dwóch odpowiednich alleli. Na przyk�ad gamety A 
i B s� w gametycznej równowadze, je�li frekwencja gamet AiBi 
jest równa produktowi frekwencji alleli Ai i Bi. Przeciwie	stwo: 
nierównowaga gametyczna (faza nierównowagi). 

 równowaga nietrwa�a punctuated equilibrium Wyst�powanie 
przypadków specjacji zrywami, oddzielonych od siebie d�ugimi 
okresami stabilno�ci gatunku.

 równowaga sprz	�e� linkage equilibrium Patrz: równowaga 
gametyczna.
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 ró�nicowanie zdeterminowane determination Proces, w wy-
niku którego niezró�nicowane komórki w zarodku zaczynaj� 
tworzy� specyficzne typy komórek, takie jak: neurony, fibrobla-
sty czy komórki mi��ni. 

 ró�nicowanie differentiation Proces, w wyniku którego z nie-
wyspecjalizowanych komórek rozwijaj� si� struktury i funkcje 
charakterystyczne dla poszczególnych typów komórek. Pro-
cesowi rozwoju od jednej komórki do wielu komórek na ogó� 
towarzysz� zmiany nowych komórek w kierunku pe�nienia 
poszczególnych funkcji. Proces jest generalnie nieodwracalny 
in vivo u organizmów wy�szych. W kulturach tkankowych 
termin ten jest stosowany do opisu formowania ró�nych typów 
komórek. 

 ró�nicowanie komórek cell differentiation Przej�cie komórek 
(b�d�ce wynikiem programowanej aktywacji i dezaktywa-
cji w�a�ciwych genów) od typu o niezdefiniowanej specyfice 
tkankowej, w której komórki potomne s� niezró�nicowane, do 
okre�lonego typu, w którym linia komórkowa specjalizuje si� 
i staje si� rozpoznawaln� tkank� lub organem.

 ró�nicowanie p	du shoot differentiation Rozwój rosn�cego
czubka, komórek pierwotnych li�cia i w ko	cu p�dów z czubka 
p�du, p�czków bocznych i powierzchni kallusa.

 rRNA Skrót ribosomal RNA – rybosomalne RNA.
 RuBP Skrót ribulose biphosphate – bifosforan rybulozy.
 ruchomy element genetyczny mobile genetic element (mova-

ble) Patrz: transpozon.
 ruchomy zbiornik fermentacyjny stirred-tank fermenter Na-

czynie wzrostu, w którym komórki lub mikroorganizmy s� 
mieszane poprzez wymuszanie mechaniczne. 

 ruja oestrus Faza p�odno�ci u samic ssaków, okres podniecenia 
seksualnego i akceptacji samców. Synonim: cieczka.

 rurka b	bnowa tumble tube Szklana rurka, g�ównie u�ywa-
na in vitro, do wstrz�sania i ci�g�ego napowietrzania za-
wiesiny kultury. Zwykle po��czona z powoli obracaj�c� si� 
platform�, zamkni�ta na obydwu ko	cach z boczno-szyjnym 
otwarciem.

 rurki sitowe sieve tube Rurki w tkance �yka ro�liny, zbudowane 
z po��czonych elementów sitowych. 
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 rusztowanie scaffold Centralna bia�kopodobna struktura koro-
wa skondensowanych chromosomów eukariotycznych, z�o�ona 
z nie-histonowych bia�ek chromosomowych.

 rybonukleaza ribonuclease (skrót: RNA-aza) Ka�dy enzym, któ-
ry katalizuje hydroliz	 RNA.

 rybonukleotyd ribonucleotide Patrz: nukleotyd.
 rybonykleozyd ribonucleoside Patrz: nukleozyd.
 rybosomy ribosome Wewn�trzkomórkowe struktury zawieraj�ce 

RNA i bia�ko, w których zachodzi translacja mRNA w bia�-
ko. Rybosomy sk�adaj� si� z wielkich i ma�ych podjednostek.

 ryboza ribose Monosacharyd obecny we wszystkich rybonukleozy-
dach, rybonukleotydach i RNA. Jej bliski analog 2-deoksyry-
boza jest podobnie obecna we wszystkich deoksyrybonukleozy-
dach, deoksyrybonukleotydach i DNA.

 rybozymy ribozyme Substancje zbudowane z kwasu rybonukle-
inowego RNA zdolne do katalizowania reakcji chemicznych 
wewn�trz siebie lub innych cz�stek RNA. Synonim: katali-
tyczne RNA, ci	cie genów.

 rybuloza ribulose Cukier keto-pentoza (C5H11O5) zaanga�owany 
w szlak metaboliczny wi�zania dwutlenku w�gla w procesie 
fotosyntezy.

 ryzosfera rizosphere Przestrze	 (rejon gleby) w najbli�szym oto-
czeniu rosn�cych korzeni ro�liny.

 rz	ska cilium W�osowata struktura umo�liwiaj�ca ruch pewnych 
komórek, organ ruchu orz�sków.

 rz	skowy ciliate Patrz: rz	ska.

S

 sadzonka cutting Uci�ta cz��� ro�liny, która przy odpowiednim 
traktowaniu mo�e regenerowa� w ca�� ro�lin�.

 sadzonka korzeniowa root cutting Sadzonka stworzona na ba-
zie samego korzenia. 

 sadzonka z p�ka li�ciowego leaf bud cutting Fragment obej-
muj�cy krótki odcinek �odygi z li�ciem. 

 sadzonkowanie suckering Typ wegetatywnego rozmna�ania, 
podczas którego p�czki boczne staj� si� zdolne do produkcji 
osobnika, który jest klonem rodzica.
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 Salmonella Bakteria Gram-ujemna, w formie pa�eczki, która jest 
przyczyn� powszechnie znanego zatrucia pokarmowego.

 samobezp�odno�� self-sterility Synonim: samoniezgodno��.
 samoniezgodno�� self-incompatibility U ro�lin, niezdolno�� 

py�ku kwiatowego do zap�odnienia komórki jajowej (gamety 
�e	skiej) tej samej ro�liny.

 saprofit saprophyte Organizm (najcz��ciej grzyb), którego ist-
nienie zale�ne jest od martwych tkanek ro�linnych lub zwie-
rz�cych, b�d�cych dla niego �ród�em sk�adników od�ywczych 
i energii metabolicznej.

 SC Skrót synaptonemal complex – kompleks synaptonemalny.
 SCA Skrót specific combining ability – specyficzna zdolno�� 

kombinacyjna.
 SCAR Skrót sequence characterized amplified region –  scharakte-

ryzowany sekwencyjnie rejon powielany.
 SCE Skrót sister chromatid exchange – wymiana siostrzanych 

chromatyd.
 scharakteryzowany sekwencyjnie rejon powielany (ampli-

fi kowany) sequence characterized amplified region
(skrót: SCAR) Marker molekularny otrzymany przez kon-
wersj	 rejonu oznakowanego sekwencyjnie, pochodz�cego 
z pojedynczego produktu losowo powielonego polimorficz-
nego DNA.

 SCP Skrót single-cell protein – bia�ko uzyskane z pojedynczej 
komórki.

 scrapie scrapie Choroba g�bczastej encefalopatii owiec. Patrz: 
bia�kopodobna cz�steczka zaka
na.

 scukrzanie saccharifaction Wynikaj�ca ze skraplania hydro-
liza polisacharydów przy udziale glukoamylazy do maltozy 
i glukozy.

 SDS Skrót sodium dodecyl sulphate – dodecylo siarczan sodu.
 SDS-PAGE Skrót sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel elec-

trophoresis – elektroforeza w �elu poliakrylamidowym 
z dodatkiem SDS.

 segment ��cz�cy joining segment (skrót: J) Ma�y segment DNA, 
który ��czy geny w odpowiednim porz�dku w celu otrzymania 
funkcjonalnego genu koduj�cego immunoglobulin	.
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 segregacja segregation 1. Dla genów – rozdzielenie par alleli,
jednego od drugiego, i ich ostateczna w�drówka do ró�nych 
komórek podczas mejozy. 2. Dla chromosomów – oddziele-
nie oraz rozdzia� dwóch homologów (chromosomów homo-
logicznych) w anafazie pierwszego podzia�u mejotycznego. 
3. Dla osobników – wyst�powanie ró�norodnych genotypów 
oraz/lub fenotypów w grupie potomków, b�d�ce wynikiem 
rozdzia�u chromosomów lub alleli u ich heterozygotycz-
nych rodziców.

 segregant segregant Osobnik otrzymany ze skrzy�owania
dwóch ró�nych/odmiennych rodziców.

 seksdukcja sex duction Wbudowanie genów bakteryjnych do 
czynnika F, a nast�pnie ich transfer poprzez koniugacj	 do 
komórki biorcy.

 seksowanie embrionów sexed embryos Sortowanie embrionów
ze wzgl�du na p�e�. 

 seksowanie nasienia semen sexing Synonimy: seksowanie
spermy, plemników.

 seksowanie spermy sperm sexing Segregacja spermy ssaków 
na plemniki zawieraj�ce chromosom X i zawieraj�ce chro-
mosom Y w celu umo�liwienia produkcji poprzez sztuczn� 
inseminacj	 b�d� zap�odnienie in vitro zwierz�t o okre-
�lonej p�ci. Metody prowadz�ce do osi�gni�cia tego celu to 
inaktywacja plemników z X lub z Y za pomoc� przeciwcia� 
rozpoznaj�cych p�ciowo specyficzne bia�ka powierzchniowo 
czynne lub sortowanie komórek aktywowanych fluore-
scencyjnie.

 sekwencja sequence Porz�dek liniowy nukleotydów wzd�u� 
cz�steczki DNA lub RNA i proces ich uzyskiwania. Sekwen-
cjonowanie genomu ma na celu stworzenie porz�dku liniowe-
go wszystkich nukleotydów wyst�puj�cych w DNA j�drowym 
organizmu.

 sekwencja ‘cis-acting’ cis-acting sequence Sekwencja nukleoty-
dowa, która ma wy��cznie wp�yw na ekspresj� genów, le��cych 
na tym samym chromosomie.

 sekwencja insercyjna insertion sequence Patrz: element in-
sercyjny.
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 sekwencja koduj�ca coding sequence Cz��� genu, która bezpo-
�rednio okre�la sekwencj� aminokwasów w jego produkcie. 
Sekwencje niekoduj�ce genu obejmuj� introny i regiony kon-
troluj�ce, takie jak: promotory, operatory i terminatory.

 sekwencja konserwatywna conserved sequence Identyczna
lub wysoce zbli�ona sekwencja nukleotydów lub aminokwa-
sów, która wyst�puje jako cz��� lub ca�o�� w licznych genach 
lub bia�kach w obr�bie tego samego gatunku lub w ró�nych 
gatunkach. Ta konserwatywna sekwencja mo�e wyznacza� t� 
cz��� pe�nej sekwencji, która jest odpowiedzialna za jej funk-
cjonalno��.

 sekwencja liderowa leader sequence Ró�nej d�ugo�ci sekwencje 
nukleotydów na ko	cu 5’ cz�steczki mRNA, która poprzedza 
inicjuj�cy kodon AUG na pocz�tku translacji, ale sama nie 
ulega translacji do bia�ka.

 sekwencja naprowadzaj�ca guide sequence Cz�steczka RNA 
(lub jej cz���), która hybrydyzuje z eukariotycznym mRNA
i wspomaga sk�adanie sekwencji intronów. Sekwencje 
naprowadzaj�ce mog� by� zewn�trzne (skrót: EGS) b�d� we-
wn�trzne (skrót: IGS) w stosunku do sk�adanego RNA i mog� 
hybrydyzowa� z sekwencjami intronów lub egzonów w pobli�u 
po��cze	. Patrz: gen nieci�g�y.

 sekwencja nod nod box Sekwencja DNA kontroluj�ca regulacj� 
transkrypcyjn� genów nodulacji (brodawkowych) Rhizo-
bium.

 sekwencja oddzielaj�ca (przerywnikowa) spacer sequence
Sekwencja DNA oddzielaj�ca s�siaduj�ce geny, zwykle se-
kwencje te nie s� transkrybowane.

 sekwencja po�rednicz�ca intervening sequence Patrz: intron.
 sekwencja promotora promoter sequence Patrz: promotor 

(1).
 sekwencja regulatorowa regulatory sequence Sekwencja DNA 

zaanga�owana w regulacj� ekspresji genu, np. promotor czy 
region operatorowy (w cz�steczce DNA).

 sekwencja rozpoznawana recognition sequence Synonim: 
miejsce rozpoznania.

 sekwencja Shine-Dalgarno Shine-Dalgarno sequence Kon-
serwatywna sekwencja w prokariotycznym mRNA, która jest 
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komplementarna do sekwencji znajduj�cej si� na ko	cu 
5’ 16S rRNA rybosomu i zaanga�owana w proces inicjacji 
transkrypcji. Patrz: miejsce wi�zania rybosomu.

 sekwencja sygna�owa signal sequence Odcinek 25–30 ami-
nokwasów, wyst�puj�cych na ko	cu N bia�ka, dzi�ki czemu 
bia�ko jest zdolne do sekrecji (przenikania przez b�on� ko-
mórkow�). Sekwencja sygna�owa jest usuwana w momencie 
wydzielania bia�ka. Synonimy: peptyd sygna�owy, peptyd 
liderowy.

 sekwencja wzmacniaj�ca enhancer sequence Patrz: wzmac-
niacz.

 sekwencja zgodna consensus sequence Cz��� genu lub sek-
wencja sygna�owa wspólna dla szerokiego zakresu przed-
stawicieli rodziny genów zarówno w danym gatunku, jak 
i w porównaniach mi�dzy gatunkami.

 sekwencje Alu Alu sequences Rodzina wysoce powtarzalnych 
sekwencji d�ugo�ci 300 pz rozproszonych w genomie cz�owieka. 
Ich nazwa zwi�zana jest z faktem, �e mog� one zosta� uwol-
nione w wyniku trawienia genomowego DNA endonukleaz� 
restrykcyjn� AluI.

 sekwencje mi	dzymikrosatelitarne inter-simple sequence 
repeat (skrót: ISSR) System identyfikacji markerów mo-
lekularnych, wykorzystuj�cy technik� PCR, polegaj�cy na 
powielaniu sekwencji genomowych, le��cych mi�dzy s�sied-
nimi mikrosatelitami, przy u�yciu starterów posiadaj�cych 
podstawowe powtórzenia mikrosatelitów na ich ko	cach 3’.

 sekwencjonowanie bia�ek protein sequencing Proces okre�-
laj�cy sekwencj	 aminokwasów w bia�ku. Osi�gany zwy-
kle po pocz�tkowej, cz��ciowej hydrolizie bia�ek na mniejsze 
peptydy przez trawienie enzymami.

 sekwencjonowanie genomu typu „shotgun” shotgun genome 
sequencing Strategia sekwencjonowania ca�ego genomu, 
podczas którego genomowe DNA jest pocz�tkowo ci�te na 
ma�e fragmenty dogodne do sekwencjonowania. Specjalistycz-
ne oprogramowanie komputerowe u�ywane jest do sk�adania 
ze sob� tych indywidualnych sekwencji i stworzenia d�ugich, 
przylegaj�cych do siebie fragmentów zsekwencjonowanego 
DNA. 
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 sekwencjonowanie genów gene sequencing Patrz: DNA se-
kwencjonowanie.

 selekcja selection 1. Zró�nicowana prze�ywalno�� i reprodukcja 
fenotypów. 2. System izolacji lub identyfikacji specyficznych 
genotypów w mieszanej populacji.

 selekcja klonalna clonal selection 1. Wytworzenie populacji 
komórek osocza, produkuj�cych to samo przeciwcia�o, 
w odpowiedzi na interakcj� mi�dzy limfocytami B, produ-
kuj�cymi to specyficzne przeciwcia�o, a antygenem zwi�za-
nym przez to przeciwcia�o (patrz: pierwotna odpowied
 
immunologiczna, wtórna odpowied
 immunologiczna). 
2. W nasiennictwie ro�lin rozmna�anych wegetatywnie (ziem-
niak) – selekcja lini klonalnej do dalszego rozmna�ania.

 selekcja komórek cell selection Proces selekcjonowania ko-
mórek cechuj�cych si� pewnymi w�a�ciwo�ciami z grupy ge-
netycznie ró�nych komórek. Wyselekcjonowane komórki s� 
cz�sto poddawane subkulturze na �wie�ym pod�o�u w celu 
dalszej selekcji i dzia�aniu wi�kszej dawki czynnika selekcjo-
nuj�cego w celu wyeliminowania fa�szywych pozytywów.

 selekcja masowa mass selection Stosowana w hodowli ro�lin
i zwierz�t selekcja wielu osobników na podstawie ich indywi-
dualnego fenotypu w celu kojarzenia dla utworzenia nast�p-
nej generacji.

 selekcja miesza�ców hybrid selection Proces wyboru osobników 
posiadaj�cych po��dane cechy z populacji miesza	ców.

 selekcja na obecno�� markera dominuj�cego dominant
mar ker selection Selekcja komórek poprzez gen koduj�cy 
produkt, który umo�liwia komórkom, maj�cym taki gen, 
rosn�� w szczególnych warunkach. Na przyk�ad komórki ro-
�linne i zwierz�ce, które maj� ekspresj� wprowadzonego genu 
neor, s� odporne na neomycyn� i analogiczne antybiotyki, 
podczas gdy te, które nie maj� tego genu, zamieraj�. Patrz: 
selekcja pozytywna.

 selekcja naturalna natural selection Zró�nicowana prze�ywal-
no�� i zdolno�� rozmna�ania organizmów spowodowana ró�ni-
cami cech wp�ywaj�cych na zdolno�� wykorzystania zasobów 
�rodowiska.
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 selekcja negatywna negative selection Selekcja odrzucaj�ca 
osobniki posiadaj�ce dan� cech�. Przeciwie	stwo: selekcja po-
zytywna.

 selekcja pozytywna positive selection Metoda, za pomoc� której 
komórki zawieraj�ce insert DNA, zintegrowany w specyficz-
nym miejscu chromosomu, mog� by� selekcjonowane od mo-
mentu, kiedy ta integracja powoduje przewidywany fenotyp.

 selekcja wspomagana markerami marker-assisted selection 
(skrót: MAS) Zastosowanie markerów DNA w celu polepsze-
nia efektywno�ci selekcji w populacji. Markery mog� by� �ci�le 
sprz��one z jednym lub wi�cej okre�lonych loci, którymi cz�sto 
s� loci cech ilo�ciowych.

 SEM Skrót scanning electron microscope – skaningowy mikro-
skop elektronowy.

 semibezp�odno�� semi-sterility Stan cz��ciowej p�odno�ci. Cz�-
sto zwi�zany z abberacjami chromosomowymi b�d� w wyniku 
mutagenezy.

 sensowny RNA sense RNA Transkrypt RNA koduj�cego ni� DNA, 
cz�sto reprezentowane przez ni� (+). Przeciwie	stwo: RNA 
antysensowne. W przypadku wyst�powania obydwu trans-
kryptów – sensownego i antysensownego jednocze�nie, bardzo 
cz�sto nast�pstwem jest wyciszenie genu. 

 sepsa sepsis Niszczenie tkanki przez organizmy patogenne lub 
ich toksyny, szczególnie poprzez infekcje/zaka�enie rany.

 septum septum Przegroda poprzeczna jamy cia�a lub �cianka, dzie-
l�ca struktur� w oddzielnych komórkach lub przedzia�ach. 

 septyczny septate Patrz: septum.
 serologia serology Badania reakcji serologicznej mi�dzy anty-

genem i przeciwcia�em. Najcz��ciej stosowane do identyfi-
kacji i odró�nienia antygenów specyficznych dla danych mikro-
organizmów czy wirusów.

 sfaroblast spharoblast Guzek z drewna, który mo�e prowadzi�
do wyrastania przypadkowego p�du o cechach niedojrza-
�ych (m�odocianych).

 sferoplast (sfaeroplast) spheroplast Komórka ro�linna lub
bak teryjna, z której wi�ksza cz��� �ciany komórkowej jest 
usuni�ta, zazwyczaj przez dzia�anie enzymów. W sferopla�cie 
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niektóre cz��ci �ciany komórkowej pozostaj�, podczas gdy 
w protopla�cie �ciana komórkowa jest usuni�ta ca�kowicie. 
W praktyce te dwa s�owa cz�sto s� u�ywane wymiennie.

 siderofor siderophore Zwi�zek o ma�ej masie cz�steczkowej, 
który ��czy bardzo mocno �elazo. Siderofory s� syntetyzowane 
przez rozmaite mikroorganizmy glebowe, zapewniaj�c tym sa-
mym organizmowi mo�liwo�� uzyskiwania dostatecznej ilo�ci 
�elaza ze �rodowiska.

 SINE Skrót short interspersed nuclear element – krótkie rozpro-
szone elementy j�drowe.

 sitosterol sitosterol Patrz: fitosterol.
 skaningowy mikroskop elektronowy scanning electron mi-

croscope (skrót: SEM) Mikroskop, którego dzia�anie oparte 
jest na wi�zce elektronów, u�ywany do bada	 struktury po-
wierzchniowej preparatów w obrazie trójwymiarowym.

 skaryfikacja scarification Chemiczne lub fizyczne traktowanie 
pewnych nasion, charakteryzuj�cych si� tward�, nieprze-
puszczaln� okryw� nasienn� w celu jej przebicia lub os�abienia 
wystarczaj�cego do pobierania wody i kie�kowania.

 sklerenchyma sclerenchyma Tkanka wzmacniaj�ca ro�liny,
z�o �ona z komórek o silnie zdrewnia�ych �cianach komórko-
wych.

 sk�adanie (splicing) splicing 1. Podczas dojrzewania eukario-
tycznego mRNA proces, w którym dochodzi do usuni�cia 
sekwencji intronów i kowalencyjnego po��czenia sekwencji 
egzonów. Synonim: redagowanie, edytowanie. 2. W tech-
nologii rekombinacji DNA termin odnosz�cy si� do wi�zania 
dwóch fragmentów DNA razem.

 sk�adanie genów gene splicing Patrz: sk�adanie (1).
 skoki po chromosomie chromosome jumping Technika po-

zwalaj�ca na jednoczesne sklonowanie dwóch segmentów du-
pleksowego DNA, oddalonych od siebie o wiele tysi�cy par 
zasad (ok. 200 kpz). Po subklonowaniu ka�dy segment mo�e 
zosta� wykorzystany jako sonda identyfikuj�ca sekwencje 
sklonowanego DNA, które na chromosomie s� oddalone o pra-
wie 200 kpz. Patrz: klonowanie pozycyjne.

 skopiowany DNA copy DNA Patrz: komplementarny DNA.
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 skrobia starch G�ówna w	glowodanowa substancja zapasowa 
ro�lin, szczególnie, ale nie wy��cznie odk�adaj�ca si� w na-
sionach, u�ywana jako �ród�o pokarmu i paszy oraz w wielu 
procesach przemys�owych. Du�a, nierozpuszczalna w wodzie 
heterogeniczna grupa polisacharydów, sk�adaj�cych si�, 
w ró�nych proporcjach, z dwóch polimerów glukozowych 
– amylozy i amylopektyny. Skrobia rozpada si� na krótkie 
cukry in vivo pod wp�ywem dzia�ania enzymu amylazy.

 skrwawianie bleeding Zbieranie krwi od immunizowanych
zwierz�t. 

 skumulowane geny stacked genes Wprowadzenie dwóch lub
wi�cej genów do genomu jakiego� organizmu. Przyk�adem 
mo�e by� ro�lina posiadaj�ca transgen Bt, daj�cy odporno�� 
na owady, lub transgen bar, daj�cy odporno�� na specyficzne 
herbicydy.

 s�odowanie malting Enzymatyczna redukcja skrobi do cukrów 
w kie�kuj�cych nasionach, stosowana w piwowarstwie.

 s�upek pistil Centralny organ kwiatu, zbudowany z zal��ni, szyj-
ki i znamienia. Okre�lany jako �e	ska cz��� kwiatu doskona-
�ego.

 SNP Skrót single nucleotide polymorphism – polimorfizm poje-
dynczego nukleotydu.

 snRNA Skrót small nuclear RNA – ma�e j�drowe cz�steczki 
RNA. 

 snRNP Skrót small nuclear ribonucleoprotein – ma�e j�drowe ry-
bonukleoproteiny.

 sok sap Zawarto�� p�ynów w komórkach tkanki drewna i �yka, 
zawarto�� p�ynu w wakuolach zasadniczo odnosi si� do soku 
komórkowego.

 sok komórkowy cell sap Woda wraz z rozpuszczonymi w niej 
substancjami, cukrami, aminokwasami, produktami przemia-
ny materii itp., obecna w wakuolach komórek ro�linnych.

 somatokrynina somatocrinin Hormon uwalniania hormonu 
wzrostu. Patrz: hormon wzrostu.

 somatostatyna somatostatin Hormon hamuj�cy uwalnianie hor-
monu wzrostu. Patrz: hormon wzrostu. 

 somatotropina somatotropin Patrz: hormon wzrostu.
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 somatotropina bydl	ca bovine somatotrophin (skrót: BST)
Naturalne bia�ko bydl�ce. Po sklonowaniu, przy wykorzy-
staniu technologii rekombinowanego DNA, mo�liwa jest 
jej wydajna ekspresja i sprzeda� jako produktu rolniczego, 
poprawiaj�cego tempo wzrostu i stosunek bia�ek do t�uszczów 
u byd�a oraz zwi�kszaj�cego produkcj� mleka. Jej stosowanie 
jest zabronione w niektórych pa	stwach. Synonim: bydl	cy 
hormon wzrostu.

 somatyczny somatic Odnosz�cy si� do typu komórki, struktury 
oraz procesu innego ni� zwi�zanego z komórkami p�cio-
wymi.

 sonda probe Znakowana sekwencja DNA lub RNA u�ywana do 
wykrycia obecno�ci sekwencji komplementarnej w wyniku 
hybrydyzacji z próbk� kwasu nukleinowego.

 sonda fluorescencyjna fluorescent probe Sonda, która jest
znakowana fluorescencyjnym barwnikiem, tak �e sygna� emi-
towany mo�e by� zmierzony metodami fotometrycznymi. 

 sonda kwasu nukleinowego nucleic acid probe Patrz: sonda 
DNA.

 sonda wielomiejscowa multi-locus probe Sekwencja DNA, któ-
ra hybrydyzuje z wieloma ró�nymi miejscami genomowymi.

 sonikacja sonication Rozerwanie komórki lub cz�steczki DNA
za pomoc� fal d�wi�kowych o wysokiej cz�stotliwo�ci (ultrad�-
wi�ków).

 sorter komórek cell sorter Patrz: sortowanie komórek akty-
wowanych fluorescencyjne, cytometria przep�ywowa.

 sortowanie komórek aktywowanych fluorescencyjnie fluo-
rescen ce-activated cell sorting (skrót: FACS) Metoda cy-
tometrii przep�ywowej, w której obiekty docelowe (komórki, 
pojedyncze chromosomy itd.) s� znakowane fluorescencyjnym 
barwnikiem, który jest wzbudzany wi�zk� laserow�. Ró�nice 
w emitowanym sygnale fluorescencji s� u�ywane jako kryteria 
do sortowania materia�u. Specjalne zastosowanie do oznacza-
nia p�ci plemników.

 Southern blot Southern blot Nitrocelulozowa b�d� nylonowa 
membrana, na któr� fragmenty DNA, wcze�niej rozdzielone 
w trakcie elektroforezy na �elu, zostaj� przeniesione z wyko-
rzystaniem si� kapilarnych. 
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 spacer walking Patrz: spacer po chromosomie, spacer ze star-
terem. 

 spacer po chromosomie chromosome walking Strategia ma-
powania lub sekwencjonowania segmentu chromosomu i klo-
nowania pozycyjnego. Po otrzymaniu d�ugich fragmentów 
restrykcyjnych (lub klonów BAC) s� one hybrydyzowane z son-
d�, w ten sposób identyfikowany jest jeden punkt pocz�tkowy. 
Syntetyzowane s� nowe sondy, komplementarne do sekwencji 
tego samego fragmentu (klonu BAC), s�siaduj�ce z punktem 
pocz�tkowym, a nast�pnie wykorzystywane do identyfikacji 
kolejnych fragmentów restrykcyjnych (klonów BAC), nak�ada-
j�cych si� na ten, który zawiera punkt pocz�tkowy. Procedura 
jest powtarzana wielokrotnie, co pozwala identyfikowa� frag-
menty, le��ce coraz dalej od punktu pocz�tkowego.

 spacer ze starterem primer walking Metoda sekwencjonowania 
d�ugich (powy�ej 1 kpz) klonowanych odcinków DNA. Pocz�t-
kowa reakcja sekwencjonowania odkrywa sekwencj	 pierw-
szych kilku setek nukleotydów klonowanego DNA. Na bazie 
tego jest syntetyzowany nowy, oko�o 20-nukleotydowy starter, 
który jest komplementarny do sekwencji blisko ko	ca sekwen-
cjonowanego DNA i u�ywany do sekwencjonowania nast�pnych 
kilkuset nukleotydów klonowanego DNA. Ta procedura jest 
powtarzana a� do otrzymania pe�nej sekwencji nukleotydów 
klonowanego DNA. 

 SPAR Skrót single primer amplification reaction – reakcja ampli-
fikacji pojedynczego startera. 

 specjacja speciation Zró�nicowanie ewolucyjne wcze�niej istnie-
j�cego gatunku w jeden lub wi�cej odr�bnych gatunków.

 specjacja sympatryczna sympatric speciation Ewolucja no-
wych gatunków w populacji, które zamieszkuj� te same 
b�d� pokrywaj�ce si� regiony geograficzne.

 specyficzna warto�� kombinacyjna specific combining abi-
lity (skrót: SCA) Komponent wariancji genetycznej szaco-
wany wówczas, kiedy liczba genotypów jest przekrzy�owana 
we wszystkich mo�liwych kombinacjach. SCA jest miar� od-
chylenia wyniku w poszczególnych krzy�ówkach od �red-
niej ogólnej mo�liwo�ci kombinacji u dwojga rodziców.
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 specyficzne znaczniki ekspresji expressed sequence tag (skrót: 
EST) Cz��ciowo zsekwencjonowane klony cDNA. D�ugo�� 
odczytu standardowej rekcji sekwencjonowania DNA jest 
krótsza od d�ugo�ci wi�kszo�ci klonów cDNA, dlatego pe�na 
d�ugo�� sekwencji mo�e by� uzyskana przez dalsze manipu-
lacje. W celu przypisania prawdopodobnej funkcji dla cDNA 
i opracowania starterów PCR do odzyskania genomowego 
DNA ekwiwalentnego do cDNA pe�na d�ugo�� sekwencji jest 
zazwyczaj niepotrzebna. Przez ograniczenie sekwencjonowania 
do jednego cyklu du�a liczba cDNA mo�e by� charakteryzowa-
na na poziomie EST. 

 specyficzno�� specificity W te�cie diagnostycznym zdolno��
próby do precyzyjnego i unikalnego reagowania z cz�stk� 
docelow�.

 sperma sperm Skrót spermatozoonu.
 spermatocyt II rz	du secondary spermatocyte Patrz: sperma-

tocyty.
 spermatocyty spermatocyte Przedmejotyczne komórki rodziciel-

skie spermatyd. Spermatocyty I rz	du przed inicjacj� 
pierwszych podzia�ów mejotycznych; spermatocyty II rz	du 
po zako	czeniu pierwszego podzia�u mejotycznego, ale przed 
inicjacj� drugiego podzia�u. Synonim: komórki macierzyste 
spermy.

 spermatogeneza spermatogenesis Seria podzia�ów komórko-
wych w j�drach, w wyniku czego dochodzi do utworzenia i doj-
rzewania m	skich gamet (spermy).

 spermatogonium spermatogonium (lm: spermatogonia) Komór-
ka macierzysta plemników. Mog� one albo dzieli� sie podczas 
mitozy, produkuj�c komorki potomne, albo wej�� w faz	 
wzrostu i ró�nicowa� si� w pierwotne spermatocyty.

 spermatozoon spermatozoon (lm: spermatozoa, skrót: sperma) 
Doj rza�e ruchliwe komórki gametyczne samców produkowane 
w j�drach.

 spermatyd spermatid Niedojrza�y spermatozoon. Jedna z czte-
rech komórek formowana podczas ko	ca drugiego podzia�u 
mejotycznego w procesie spermatogenezy.

 spliceosom spliceosome Kompleks ma�ych j�drowych rybonu-
kleoprotein i innych bia�ek, które bior� udzia� w sk�adaniu 
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niedojrza�ego mRNA i katalizuj� wycinanie intronów. Patrz: 
sk�adanie.

 splicing Patrz: sk�adanie.
 spoczynek dormancy Okres w �yciu zwierz�cia (hibernacja i spo-

czynek letni) lub ro�liny, w którym proces wzrostu jest spowol-
niony lub ca�kowicie zatrzymany. Wyewoluowa�, aby u�atwi� 
prze�ycie niekorzystnych warunków �rodowiska. Ro�liny jed-
noroczne prze�ywaj� zim� w postaci spoczynkowych nasion, 
podczas gdy wiele ro�lin wieloletnich prze�ywa w postaci spo-
czynkowych bulw, k��czy czy cebul. Przedwczesne przerwanie 
spoczynku nasion po zbiorze mo�e by� istotnym problemem dla 
zachowania jako�ci od�ywczej i/lub funkcjonalnej, podczas gdy 
trudno�ci w przerwaniu spoczynku mog� prowadzi� do s�abego 
kie�kowania ro�lin uprawnych. Patrz: spoczynkowy.

 spoczynkowy quiescent Czasowe zawieszenie lub spowolnienie 
aktywno�ci lub wzrostu z jednoczesnym zachowaniem poten-
cja�u podj�cia uprzedniej aktywno�ci. Odnosi si� szczególnie do 
podzia�u komórki. Patrz: spoczynek.

 spora (zarodnik) spore 1. Komórka rozrodcza rozwijaj�ca si� 
w osobnika bez po��czenia z innymi komórkami, niektóre spo-
ry, jak np. mejospory, s� produktami linii zal��ka, inne na-
tomiast wyst�puj� w naturze w formie bezp�ciowej. 2. Ma�e, 
ochronne cia�o przetrwalnikowe, cz�sto syntetyzowane przez 
mikroorganizmy w okresie ograniczonego dostarczania sk�ad-
ników pokarmowych.

 sporocyt sporocyte Diploidalna linia komórek zal��ka, która 
jest lini� rodzicielsk� czterech haploidalnych spor, powsta-
�ych w trakcie mejozy.

 sporofil (li�� zarodniono�ny) sporophyll Li��, na którym two-
rz� si� zarodnie.

 sporofit sporophyte Diploidalne stadium powsta�e w przemianie 
pokole	 ro�lin, produkuj�ce haploidalne zarodniki w procesie 
mejozy.

 sport sport Pojedyncza ro�lina lub jej cz���, wykazuj�ca rozpozna-
walnie ró�ny fenotyp w stosunku do swoich rodziców, przy-
puszczalnie jako wynik mutacji spontanicznej. Nowe cechy 
ujawniane przez pewne osobniki mog� mie� du�e znaczenie 
w rolnictwie, ale generalnie s� one niekorzystne.
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 sport bud sport Mutacja somatyczna w p�ku, w wyniku której 
powstaje p�d odmienny genetycznie od reszty ro�liny. Zmiana 
mo�e by� wywo�ana mutacj� genow�, chromosomow� lub poli-
ploidalno�ci�.

 spowalniacz wzrostu (retardant) growth retardant Zwi�zek 
chemiczny, który selektywnie oddzia�uje na wzrost i inne pro-
cesy fizjologiczne, normalnie pobudzane przez hormony, ale 
nie wywo�uje dostrzegalnych efektów toksycznych.

 sprz	�enie linkage Tendencja grup genów do dziedziczenia ra-
zem – cz��ciej, ni� mo�na by oczekiwa�, gdyby segregowa�y 
niezale�nie. Wyst�puje mi�dzy dwoma genami, gdy znajduj� 
si� dostatecznie blisko – jeden obok drugiego – na tym samym 
chromosomie i dlatego cz��� gamet powstaje bez crossing-
-over mi�dzy nimi.

 sprz	�enie genów gene linkage Patrz: sprz	�enie.
 sprz	�enie z p�ci� sex linkage Okre�lenie odnosz�ce si� do ge-

nów wyst�puj�cych na jednym z chromosomów p�ci, a przez to 
genetycznie sprz��onych z p�ci� osobnika.

 sprz	�ony gen linked gene Gen sprz��ony z innym genem.
 sprz	�ony marker linked marker Marker sprz��ony z innym 

markerem.
 sprz	�ony z chromosomem X X-linked O genie wyst�puj�cym 

w chromosomie X.
 ssDNA Skrót single-stranded DNA – jednoniciowe DNA.
 SSR Skrót simple sequence repeat – proste powtórzenie sekwen-

cji. Patrz: mikrosatelita.
 stabilizacja enzymatyczna enzyme stabilization Utrzymanie

aktywnej konformacji enzymu, któr� mo�na uzyska� in vitro 
przez stworzenie odpowiedniego �rodowiska chemicznego i in-
nych czynników. W kilku przypadkach krytyczno�� tych czyn-
ników mo�e by� zredukowana poprzez wi�zanie przeciwcia�a 
z enzymem w taki sposób, �e aktywna cz��� enzymu pozostaje 
niezablokowana. 

 stadia kultury (I–IV) stages of culture (I–IV) Patrz: mikroro-
zmna�anie.

 sta�a Michaelisa Michaelis constant Patrz: Km.
 sta�e pod�o�e solid medium Pod�o�e od�ywcze zestalone przez 

dodanie czynnika �eluj�cego, zwykle agaru. 
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 stan przej�ciowy po�redni transition-state intermediate 
W reakcji chemicznej niestabilna i wysokoenergetyczna konfi-
guracja przybierana przez substraty w procesie wytwarzania 
produktu. Enzymy wi��� i stabilizuj� stan przej�cia/przej�cio-
wy, zmniejszaj�c w ten sposób energi� aktywacji potrzebn� do 
zako	czenia reakcji.

 stan równowagi steady state W ci�g�ym procesie fermenta-
cji warunki, w których liczba komórek usuwanych w trakcie 
wyp�ywu jest dok�adnie zbilansowana z liczb� komórek nowo 
syntetyzowanych.

 starter primer Krótki oligonuleotyd przy��czany do matrycy 
pojedynczej nici DNA, tworz�cy z ni� dwuniciow� struktu-
r�, z której polimeraza DNA b�dzie syntetyzowa�a now� ni� 
DNA, aby utworzy� cz�steczk� dupleksu.

 starter arbitralny arbitrary primer Oligonukleotydowy starter, 
którego sekwencja zosta�a losowo wybrana i nie odpowiada se-
kwencji �adnego znanego locus. Startery takie prowadz� zatem 
do powielenia fragmentów DNA, które nie zosta�y uprzednio 
wyselekcjonowane.

 starzenie senescence Pó�ne stadium w rozwoju organizmów 
wielokomórkowych, podczas którego nast�puje nieodwracalna 
utrata funkcji i degradacja sk�adników biologicznych. Fizjo-
logiczny proces starzenia, w którym stan komórek i tkanek 
pogarsza si� i w ko	cu dochodzi do ich �mierci.

 statystyka autokorelacji przestrzennej spatial autocorrela-
tion statistics Zestaw parametrów statystycznych, maj�cy 
na celu okre�lenie/zobrazowanie przestrzenne/geograficzne 
wzoru ró�norodno�ci genetycznej w populacji.

 stela stele Rdze	 podstawowej tkanki przewodz�cej w pniu g�ów-
nym lub korzeniu ro�lin naczyniowych.

 sterylizacja sterilize 1. Eliminacja mikroorganizmów za pomoc� 
wysokiej temperatury, napromieniowania, filtracji lub zwi�z-
ków chemicznych. 2. Dzia�anie maj�ce na celu pozbawienie 
zwierz�cia mo�liwo�ci posiadania potomstwa.

 sterylizacja przez filtrowanie filter sterilization Proces usu-
wania zanieczyszcze	 bakteryjnych z cieczy przy zastosowaniu 
filtra z otworami na tyle ma�ymi, aby zatrzyma� mikroorga-
nizmy i zarodniki. 
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 sterylno�� sterility Ca�kowita albo cz��ciowa niezdolno�� pro-
dukowania zdrowych gamet lub zdolnych do �ycia zygot 
w danych warunkach �rodowiska.

 sterylny (bezp�odny, ja�owy) sterile 1. Medium albo przedmiot 
wolny od ró�norodnych mikroorganizmów. Patrz: dezynfek-
cja. 2. Niezdolny do produkcji warto�ciowych gamet.

 st	�enie biomasy biomass concentration Ilo�� materia�u biolo-
gicznego w okre�lonej obj�to�ci.

 stolon stolon Boczny p	d rosn�cy poziomo po powierzchni ziemi. 
Mechanizm rozprzestrzeniania si� pewnych gatunków ro�lin. 
Gdy stolon przekszta�ca si� w normaln� ga��� lub korze	, daje 
mo�liwo�� wzrostu ro�linie potomnej, która zostaje oddzielona 
od ro�liny rodzicielskiej.

 stosunek j�drowo-cytoplazmatyczny nucleo-cytoplasmic ra-
tio Stosunek obj�to�ci j�dra do obj�to�ci cytoplazmy w komór-
ce. Stosunek ten osi�ga du�e warto�ci w komórkach meryste-
matycznych, a ma�e w komórkach ju� zró�nicowanych.

 stosunek sygna�u do szumu signal-to-noise ratio Specyficz-
nie wytworzona reakcja (sygna�) w porównaniu z poziomem 
reakcji (ha�as), kiedy wyst�puje niespecyficzny bodziec (dzia-
�anie).

 STR Skrót sequence tandem repeat – sekwencja powtarzaj�ca si	 
tandemowo. Patrz: powtórzenie tandemowe.

 strategia genów kandyduj�cych candidate-gene strategy Po-
dej�cie eksperymentalne, w którym wiedza na temat biochemii 
lub fizjologii okre�lonej cechy jest wykorzystana w celu iden-
tyfikacji genów kandyduj�cych. Synonim: klonowanie 
funkcjonalne genów.

 stratyfikacja stratification Poddanie wilgotnych nasion niskiej 
temperaturze (od +2° do +4°C) w okre�lonym czasie w celu 
przerwania okresu spoczynku.

 strefa kambialna cambial zone Rejon p�dów i korzeni z�o�ony 
z kambium i niedawno odró�nicowanych komórek.

 strefa korzeniowa root zone Obszar gleby lub pod�o�a, w której 
znajduje si� korze	 b�d� ro�lina. W nauce o ziemi jest to war-
stwa w profilu glebowym, w której zazwyczaj mo�na znale�� 
korze	.
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 strefa wyd�u�ania zone of elongation Cz��� m�odego korze-
nia lub p�du zaraz za wierzcho�kiem merystematycznym, 
w której komórki gwa�townie powi�kszaj� si� i wyd�u�aj�.

 streptawidyna streptavidin Bia�ko pozyskane z mikroor-
ganizmu z du�ym powinowactwem do witaminy z grupy B 
– biotyny. Specyficzna interakcja tych dwóch cz�stek zosta�a 
wykorzystana w technologii znakowania oraz w aplikacji, 
w której okre�lona substancja musi by� wychwycona lub 
oczyszczona.

 stres stress Niekorzystne warunki do wzrostu. Stresy mog� by� 
spowodowane przez czynniki biotyczne (patogeny, szkodniki) 
lub abiotyczne (�rodowisko, np. temperatura, susza).

 stres biotyczny biotic stress Stres, b�d�cy wynikiem ataku orga-
nizmów patogenicznych.

 stres wodny water stress Wyst�puje, kiedy ro�lina nie ma mo�-
liwo�ci absorbcji wystarczaj�cej ilo�ci wody, aby zast�pi� 
wod� utracon� poprzez transpiracj�. Stres krótkoterminowy 
prowadzi do utraty turgoru (wi�dni�cia). Przed�u�aj�cy si� 
stres wodny prowadzi do ustania wzrostu, a nawet �mierci 
ro�liny.

 stroma stroma Wspomagaj�ca tkanka ��czna organu lub pla-
stydu.

 struktura czwartorz	dowa quaternary structure Poziom
struktury bia�ek, gdzie kilka odr�bnych cz�stek ��czy si� i two-
rzy funkcjonalny zespó� (klaster). Klasycznym przyk�adem jest 
hemoglobina, kompleks czterech jednostek myoglobin. Patrz: 
struktura trzeciorz	dowa.

 struktura drugorz	dowa secondary structure Sposób prze-
strzennego, trójwymiarowego u�o�enia �a	cuchów przyj�ty 
przez makrocz�steczki, g�ównie kwasy nukleinowe lub poli-
peptydy. Tworzy si� ona na skutek powstawania niekowalen-
cyjnych, spontanicznych uk�adów wewn�trzcz�steczkowych. 
Przyk�adami s� np. rejony alfa-helisy oraz struktury beta- 
-arkusza (beta-harmonijki) w bia�ku oraz spinki do w�osów 
w kwasie nukleinowym. Patrz: struktura pierwszorz	dowa, 
struktura trzeciorz	dowa, struktura czwartorz	dowa.



262 struktura pierwszorz�dowa

 struktura pierwszorz	dowa primary structure Linearna se-
kwencja reszt tworz�cych polimer, np. kwas nukleinowy, 
polisacharyd lub bia�ko. Patrz: struktura drugorz	dowa, 
struktura trzeciorz	dowa,  struktura czwartorz	dowa.

 struktura przeciwcia�a antibody structure Opisuje architek-
tur� molekularn� przeciwcia�a, które sk�ada si� z dwóch 
identycznych „lekkich” �a	cuchów i dwóch identycznych „ci��-
kich” �a	cuchów oraz posiada dwa miejsca wi���ce antygen. 
Ka�dy �a	cuch sk�ada si� z regionu sta�ego, takiego samego dla 
wszystkich przeciwcia� jednej klasy i podklasy, i rejonu zmien-
nego, specyficznego dla konkretnego przeciwcia�a.

 struktura trzeciorz	dowa tertiary structure Uk�ad przestrzen-
ny (konformacja trójwymiarowa), obejmuj�cy kompletn� 
makrocz�steczk�, b�d�cy rezultatem interakcji wewn�trz-
cz�steczkowej, np. wi�zanie wodorowe. Patrz: struktura 
pierwszorz	dowa, struktura drugorz	dowa, struktura 
czwartorz	dowa.

 struktura typu spinka do w�osów hairpin loop Region jednej 
nici polinukleotydu, który ze wzgl�du na wyst�pienie od-
wróconych powtórze� w sekwencji mo�e w odpowiednich 
warunkach zawin�� si� sam i uformowa� ograniczony segment 
podwójnej nici DNA z p�tl� na jednym ko	cu.

 struktury krzy�owe w DNA fold-back Struktura dwuniciowe-
go DNA, która powstaje, gdy cz�steczka zawiera sekwencje 
odwróconych powtórze�. Po zdenaturowaniu cz�stecz-
ki DNA nale�y podda� j� reasocjacji w warunkach ma�ego st�-
�enia DNA. W takich warunkach sekwencje powtórzone same 
zreasocjuj� i utworz� region dwuniciowy na ka�dej oddzielonej 
nici wyj�ciowej cz�steczki. 

 strzelba genowa gene gun Patrz: biolistyka.
 STS Skrót sequence-tagged site – miejsce znaczone sekwencyj-

nie.
 subklonowanie sub-clone Proces, podczas którego wi�ksza klo-

nowana cz�steczka DNA jest dzielona na mniejsze fragmenty, 
z których ka�dy nast�pnie jest klonowany oddzielnie. 

 subkultura sub-culture Rozdzia� i przenoszenie cz��ci kultury do 
�wie�ej po�ywki. Czasami oznacza dodanie �wie�ego p�ynu do 
zawiesiny. Synonim: pasa�.
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 substancja wzrostowa growth substance Substancja organicz-
na, inna ni� od�ywcza, która jest syntetyzowana przez ro�liny 
i reguluje wzrost oraz rozwój. Substancje te tworz� si� za-
zwyczaj w szczególnych regionach, takich jak sto�ek wzrostu, 
i s� transportowane do innych regionów, gdzie efektywnie 
dzia�aj�.

 substrat substrate 1. Mieszanina, która jest zmieniona przez en-
zym. 2. ród�o sk�adników od�ywczych dla rosn�cych komórek 
lub mikroorganizmów. 3. Materia�, na którym organizm osia-
d�y �yje i ro�nie.

 substrat chromogenny chromogenic substrate Zwi�zek lub
substancja zawieraj�ca grup� warunkuj�c� powstanie barwy.

 substraty do fermentacji fermentation substrates Materia�y
u�yte jako pokarm dla rosn�cych mikroorganizmów. Substraty 
do fermentacji i potrzebne �ladowe sk�adniki razem z dodany-
mi zwi�zkami chemicznymi tworz� pod�o�e dla kultur, u�a-
twiaj�c fermentacj�. 

 substytucja zasady base substitution Zamiana jednej zasady na 
inn� w cz�steczce DNA. Patrz: tranzycja, transwersja.

 sucha masa dry weight Waga tkanki otrzymana z wystarczaj�co 
d�ugotrwa�ego suszenia w wysokiej temperaturze, aby usun�� 
ca�kowicie wod�. Liofilizacja mo�e by� równie� wykorzystana, 
ale uzyskane wyniki s� troch� odmienne, gdy� woda zwi�zana 
nie jest usuwana. Patrz: wolna woda.

 super (wielokrotna) owulacja i transfer zarodka multiple 
ovulation and embryo transfer (skrót: MOET) Techno-
logia, dzi�ki której samica, posiadaj�ca zazwyczaj jedno lub 
dwa m�ode, mo�e mie� liczniejsze potomstwo. Technika po-
lega na stymulacji samicy do uwolnienia du�ej liczby komórek 
jajowych, naturalnym lub sztucznym zap�odnieniu, wyj�ciu 
zap�odnionych jaj (chirurgicznie albo przez szyjk�) i przenie-
sieniu (zwykle niechirurgiczne, przez szyjk�)  zap�odnionych 
jaj do samicy biorcy.

 supergen supergene Grupa blisko sprz��onych genów, które s� 
wspó�dziedziczone, a ich funkcja mo�e by� powi�zana.

 superhelikalny plazmid supercoiled plasmid Przewa�aj�ca 
forma in vivo wi�kszo�ci plazmidów, w których DNA jest zwi-
ni�ty wokó� bia�ek histonopodobnych. Kiedy wspomagaj�ce 
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bia�ka s� usuwane podczas ekstrakcji DNA z komórki bak-
terii, cz�steczka plazmidu ma tendencje do superzwoju wokó� 
siebie samej in vitro.

 supermikrob superbug Okre�lenie �argonowe, dotycz�ce pew-
nego genetycznie zmodyfikowanego szczepu Pseudomonas, 
w którym wiele genów, bior�cych udzia� w degradacji w�glo-
wodorów, pochodz�cych z ró�nych plazmidów, zosta�o po��czo-
nych w jednym genotypie. Sta�o si� to podstaw� precedensu 
w uregulowaniach prawnych, pozwalaj�cego na patentowanie 
organizmów genetycznie modyfikowanych. Patrz: Chakra-
barty werdykt.

 supernatant (nas�cz) supernatant Faza ciek�a pozosta�a po 
uformowaniu osadu (peletu) z nierozpuszczonego materia�u 
przez wirowanie lub str�canie.

 superzwój (superhelisa) supercoil Konformacja cz�steczki dwu-
niciowego DNA, prowadz�ca do przeplatania si� cz�steczki 
z sam� sob� jako wynik interakcji z bia�kami. Napr��enie jest 
przystosowane do skr�cenia narzucanego przez dupleks. Lewo-
skr�tny superzwój preferuje rozwini�cie podwójnej helisy, 
prawoskr�tny preferuje �cis�e zwini�cie.

 surowe warunki stringency Warunki reakcji (zw�aszcza tem-
peratura, koncentracja soli i pH), które wp�ywaj� na proces 
przy��czania (annilingu) pojedynczej nici DNA lub RNA 
w ni� podwójn� lub te� tworzenie hybrydów DNA/RNA. 
W bardzo surowych warunkach parowanie mi�dzy fragmen-
tami kwasów nukleinowych zachodzi tylko przy idealnej 
komplementarno�ci zasad; �agodne warunki pozwalaj� na 
przy��cznie nici nukleotydowych z wi�ksz� �atwo�ci�, przez co 
pojawia si� pewna liczba niedopasowa� (dodatkowych, nie-
po��danych „sparowa	” DNA).

 surowica antiserum P�ynna cz��� krwi zwierz�cia poddanego
immunizacji (po koagulacji krwi), zawieraj�ca wszelkie prze-
ciwcia�a.

 surowica krwi serum Plazma krwi, p�ynna frakcja krwi pozosta-
�a po oddzieleniu si� skrzepu. 

 surowy (�cis�y) plazmid stringent plasmid Plazmid, który
mo�e replikowa� tylko w tym samym czasie co g�ówny chro-
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mosom bakteryjny (gospodarza) i wyst�puje jako pojedyncza 
kopia lub najcz��ciej w kilku kopiach na komórk�.

 swobodne zapylenie open pollination Zapylenie przez wiatr, 
owady lub inne mechanizmy naturalne.

 sygna� inicjacji translacji translational initiation signal 
Patrz: kodon inicjacyjny.

 sygna� terminacji termination signal W procesie transkrypcji 
sekwencja nukleotydów, która okre�la zako	czenie �a	cucha 
RNA.

 sygna� zatrzymania translacji translational stop signal
Patrz: kodon terminacyjny.

 symbiont symbiont Organizm �yj�cy w symbiozie z innym, nie-
podobnym organizmem.

 symbioza symbiosis Bliska zale�no�� dwóch ró�nych rodzajów
�yj�cych organizmów, kiedy obydwa odnosz� korzy�� z wza-
jemnego zwi�zku. Czo�owym przyk�adem jest kolonizacja Rhi-
zobium spp. wewn�trz korzeni ro�lin str�czkowych.

 sympodialny sympodial Rodzaj wzrostu ro�liny, w którym p�k 
terminalny p	du przestaje rosn�� z powodu usuni�cia albo 
przekszta�cenia go w merystem kwiatu. Cz�sto znajduj�cy 
si� na samej górze p�k boczny przejmuje dalszy wzrost 
p�du.

 synapsis synapsis Synonim: parowanie chromosomów.
 syncytium (zespólnia, tegument) syncytium Grupa komórek, 

w których ci�g�o�� cytoplazmatyczna jest utrzymywana, czego 
efektem jest komórka wieloj�drowa.

 syndrom (zespó�) syndrome Grupa specyficznych cech wyst�pu-
j�cych wspólnie i b�d�cych charakterystycznymi dla pewnych 
chorób lub warunków genetycznych (np. zespó� Downa).

 synergida synergid Jedna z dwóch haploidalnych komórek, na-
le��cych do aparatu jajowego, które wyst�puj� w woreczku 
zal��kowym ro�lin okrytonasiennych na biegunie mikropylar-
nym. Trzecie j�dro nale�y do komórki jajowej.

 synergizm synergism Interakcja mi�dzy dwoma organizmami 
(np. Rhizobium i ro�lin� str�czkow�), w której wzrost jednego 
jest wspomagany przez drugi. Przeciwie	stwo: antagonizm.

 syngamia syngamy Synonim: zap�odnienie.
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 synkarion synkaryon Wst�pne j�dro miesza	cowe zygoty ufor-
mowane podczas fuzji j�der gamet w trakcie zap�odnienia. 
J�dro miesza	cowe, uformowane poprzez fuzj� dwóch ró�nych 
komórek somatycznych podczas hybrydyzacji komórek so-
matycznych, zwane jest heterokarionem.

 syntaza ACC ACC synthase Skrót 1-aminocyclopropane-1-carbo-
xylase. Enzym katalizuj�cy etap ograniczaj�cy w �cie�ce bio-
syntezy etylenu, szczególnie wa�ny w procesie dojrzewania 
owoców. Ro�liny maj� zwykle pewn� liczb� genów koduj�cych 
syntaz� ACC, podlegaj�cych zró�nicowanej regulacji w odpo-
wiedzi na szereg czynników rozwojowych, �rodowiskowych 
i chemicznych. 

 syntaza EPSP EPSP synthase Skrót syntazy kwasu 5-enolopi-
rogrono 3-fosfoszikimowego. 

 syntaza kwasu 5-enolopirogrono 3-fosfoszikimowego enol-
pyru vyl-shikimate-3-phosphate synthase (skrót: syntaza 
EPSP lub EPSPS) Enzym produkowany przez praktycznie 
wszystkie ro�liny, podstawowy dla normalnego metabolizmu 
i biosyntezy aromatycznych aminokwasów. Herbicydy, zawie-
raj�ce glifosat i sulfosat, powoduj� zahamowanie aktywno�ci 
syntazy EPSP. Poniewa� linia CP4 Agrobacterium sp. nie 
reaguje na glifosat, wi�c wprowadzenie genu CP4 EPSPS do 
ro�lin uprawnych powoduje ich tolerancj� na herbicydy zawie-
raj�ce glifosat. 

 syntenia synteny Wyst�powanie dwóch lub wi�cej loci w tym 
samym chromosomie, bez wzgl�du na ich sprz��enie gene-
tyczne. Najcz��ciej u�ywany do okre�lenia konserwatywnego 
u�o�enia genów mi�dzy spokrewnionymi gatunkami.

 syntetaza aminoacylo-tRNA aminoacyl tRNA synthetase En-
zym katalizuj�cy przy��czanie aminokwasu do odpowiedniej 
cz�stki tRNA.

 synteza bia�ek protein synthesis Tworzenie bia�ek z ich sk�ado-
wych aminokwasów, zgodnie z sekwencj� DNA koduj�cego 
genu.

 synteza konstytutywna constitutive synthesis Ci�g�a synteza 
produktu genu w organizmie.
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 system ekspresyjny expression system Kombinacja gospoda-
rza i wektora, który stwarza genetyczny kontekst do funk-
cjonowania sklonowanego genu, np. produkowania peptydu 
w komórce gospodarza. 

 system mikroizolacji micro-isolating system Mechaniczne od-
dzielenie pojedynczych komórek lub protoplastów, pozwalaj�ce 
im na indywidualn� proliferacj�.

 system naczyniowy vascular system 1. Wyspecjalizowana sie� 
naczy	 do cyrkulacji p�ynów poprzez tkanki cia�a zwierz�t. 
2. System tkanki naczyniowej ro�lin.

 system pozytywnej kontroli positive control system Mecha-
nizm, w którym bia�ko (bia�ka) regulatorowe jest wymagane 
do w��czenia ekspresji genu.

 system wektorów binarnych binary vector system System 
dwóch plazmidów w Agrobacterium tumefaciens, zapro-
jektowany w celu transferu T-DNA do komórek ro�linnych, 
zapobiegaj�cy formowaniu tumorów guzowato�ci korzenia. 
Jeden plazmid zawiera gen wirulencji (odpowiedzialny za 
transfer T-DNA), a drugi – rejony zewn�trzne T-DNA, mar-
ker selekcyjny i DNA przeznaczone do transferu.

 szacowana warto�� hodowlana estimated breeding value
(skrót: EBV) Dwukrotna warto�� oczekiwanej ró�nicy po-
tomstwa. Ró�nica jest podwojona, poniewa� warto�� hodowla-
na jest odbiciem wszystkich genów osobnika, w odró�nieniu od 
ró�nicy potomstwa, które s� odbiciem próbki po�owy genów 
osobnika. Przewidywana charakterystyka potomstwa, pocho-
dz�cego ze skrzy�owania danych dwóch rodziców, jest �redni� 
z ich szacowanych warto�ci hodowlanych (u�redniona, ponie-
wa� ka�dy z rodziców ma równy udzia� w ka�dym potomstwie). 

 szczep strain Grupa osobników wywodz�ca si� od jednego osobni-
ka wewn�trz gatunku.

 szczepi� graft Umie�ci� odci�te odga��zienie lub zraz w bliskim 
kontakcie kambium z podk�adk� w taki sposób, aby zraz i pod-
k�adka po��czy�y si� i uformowa�y pojedyncz� ro�lin�. Patrz: 
szczepiona chimera, mieszaniec wegetatywny.

 szczepienie vaccination Patrz: szczepienie profilaktyczne. 
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 szczepienie profilaktyczne preventive immunization Infekcja 
antygenem, aby wywo�a� odpowied� immunologiczn� (anty-
cia�a), która b�dzie chroni�a organizm przed przysz�ymi infek-
cjami. Synonim: szczepienie. 

 szczepienie testowe graft inoculation test Test bazuj�cy na 
wykorzystaniu prawdopodobnego no�nika wirusa, który zo-
staje zaszczepiony do ro�liny wska�nikowej. Je�eli symptomy 
pojawiaj� si� na ro�linie wska�nikowej, to próba wirusowa 
uznawana jest jako pozytywna.

 szczepienie wierzcho�ka p	du shoot-tip graft Wierzcho�ek 
p	du lub wierzcho�ek merystemu zaszczepiony na spreparo-
wan� siewk	 lub mikrorozmno�on� podk�adk� w kulturze. 
Szczepienie wierzcho�ka merystemu jest u�ywane g�ównie do 
eliminacji wirusów in vitro z Citrus spp. i innych ro�lin. Sy-
nonim (tylko ang.): micrograft. 

 szczepiona chimera (chimera powsta�a w wyniku szczepie-
nia) graft chimera Ro�lina mozaikowa, zawieraj�ca dwa 
rodzaje tkanek ró�ni�cych si� genetycznie i przypuszczalnie 
powsta�a w wyniku fuzji j�der nast�puj�cej po szczepieniu. 
Patrz: mieszaniec wegetatywny.

 szczepionka vaccine Przygotowanie zabitych lub os�abionych 
patogenów albo te� wykorzystanie determinantów antygeno-
wych, które mog� wywo�a� powstawanie przeciwcia� w organi-
zmie gospodarza i tym samym wytworzenie odporno�ci na 
dany patogen. Patrz: podjednostki szczepionki, szczepion-
ka wirusowa, szczepionka DNA, szczepienie.

 szczepionka DNA DNA vaccine Szczepionka powsta�a przez 
wstrzykni�cie specyficznych fragmentów DNA w celu uzyska-
nia reakcji odporno�ciowej. 

 szczepionka multiwalentna multivalent vaccine Szczepion-
ka przygotowana do wywo�ania odpowiedzi immunolo-
gicznej albo na wi�cej ni� jeden czynnik infekcyjny, albo 
na kilka ró�nych determinant antygenowych pojedynczego 
czynnika.

 szczepionka peptydowa peptide vaccine Krótki �a	cuch ami-
nokwasowy, który mo�e wytworzy� przeciwcia�a przeciwko 
poszczególnym czynnikom chorobotwórczym.
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 szczepionka poliwalentna polyvalent vaccine Organizm 
zrekombinowany, do którego zosta�y wklonowane deter-
minanty antygenowe z wielu patogenów, do u�ycia jako 
szczepionka.

 szczepionka rekombinowana recombinant vaccine Szcze-
pionka wytworzona przez gen klonowany.

 szczepionka wirusowa viral vaccine Szczepionka zawiera -
j�ca �yj�ce wirusy, modyfikowana genetycznie, aby unikn�� 
wywo�ania przez siebie choroby.

 sze�ciozasadowy enzym restrykcyjny six-base cutter Endo-
nukleaza restrykcyjna II typu, której miejsce rozpozna-
nia i ci�cia sk�ada si� z charakterystycznej sekwencji sze�ciu 
par nukleotydów. Patrz: czterozasadowy enzym restryk-
cyjny.

 szok temperaturowy thermal shock Wystawienie na dzia�a-
nie obni�onej lub podwy�szonej temperatury przez d�u�szy 
czas.

 szparka stoma 1. Ka�dy z ma�ych otworków lub porów w ciele zwie-
rz�cia, szczególnie otwór przypominaj�cy usta u ró�nych bez-
kr�gowców. 2. Szparka w epidermie li�cia lub �odygi ro�liny, 
która pozwala na wymian� gazów, równie� pary wodnej, do 
i z przestrzeni wewn�trzkomórkowych. 3. Termin u�ywany 
czasami potocznie do okre�lenia szparki wraz z otaczaj�cymi 
j� dwiema komórkami szparkowymi. Patrz: aparat szpar-
kowy.

 szpiczak myeloma Rak komórek plazmatycznych.
 sztuczna inseminacja artificial insemination (skrót: AI) Wpro-

wadzenie nasienia przy u�yciu strzykawki do szyjki macicy, 
umo�liwiaj�ce zap�odnienie.

 sztuczna selekcja artificial selection Praktyka wyboru poje-
dynczych osobników z populacji w celu reprodukcji, zwykle 
z uwagi na fakt posiadania przez te osobniki jednej lub wi�k-
szej liczby korzystnych cech.

 sztuczne nasiona artificial seed Kapsu�kowane lub otoczkowa-
ne zarodki somatyczne, które s� wysiewane i traktowane 
jak nasiona.
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 sztuczne pod�o�e artificial medium Patrz: pod�o�e kultury.
 sztuczny chromosom bakteryjny bacterial artificial chromo-

some Wektor plazmidowy wykorzytywany do klonowania 
du�ych insertów DNA (do 500 kpz). Patrz: sztuczny chromo-
som dro�d�y.

 sztuczny chromosom dro�d�y yeast artificial chromosome 
(skrót: YAC) Wektor, który mo�e by� rozmna�any w p�cz-
kuj�cych dro�d�ach (Saccharamyces pombe), sk�adaj�cy si� 
z minimalnych elementów wymaganych do replikacji chromo-
somu i pozwalaj�cy na klonowanie wi�kszych fragmentów 
DNA (setki kilo par zasad). 

 sztuczny chromosom ludzki human artificial chromosome 
(skrót: HAC) Analog sztucznego chromosomu dro�d�y, 
konstrukt zawieraj�cy centromer i telomery, który móg�by 
pozwoli� na klonowanie bardzo du�ych fragmentów DNA i ich 
przeniesienie do komórek cz�owieka w celu terapii genowej. 
Technologia ta nie jest jeszcze stosowana, ale s� ju� informa-
cje o jej cz��ciowych sukcesach.

 sztuczny megachromosom dro�d�y mega yeast artificial chro-
mosome Sztuczny chromosom dro�d�y (YAC), zawieraj�-
cy du�y insert (do 1 Mpz) – standardowy YAC zawiera typowy 
insert o wielko�ci do 500 kpz.

 sztuczny transfer zarodków artificial inembryonation Nie-
chirurgiczny transfer zarodka (zarodków) do samicy. W miar� 
rozwoju technologii in vitro transfer zarodków mo�e zast�pi� 
sztuczn� inseminacj	.

 szybka specjacja quantum speciation Szybkie formowanie no-
wego gatunku, g�ównie przez dryf genetyczny. 

 szybko�� wirowania w gradiencie g	sto�ci velocity density 
gradient centrifugation Proces u�yty do rozdzielenia ma-
krocz�steczek, bazuj�cy na tempie migracji w gradiencie 
g�sto�ci.

 szyjka korzeniowa crown W ro�linach drzewiastych po��czenie 
korzenia z �odyg�. 

 szyjka s�upka style Smuk�a, pod�u�na struktura tkankowa, która 
wyrasta powy�ej zal��ni, poprzez któr� musi wzrosn�� �a-
giewka py�kowa, aby doprowadzi� do zap�odnienia.
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 szypu�ka peduncle Ogonek lub p�d kwiatu rosn�cego pojedynczo 
lub g�ówny p�d kwiatostanu.

�

 �ciana komórkowa cell wall Sztywna struktura zewn�trzna, 
otaczaj�ca komórki ro�linne. Tworzy si� na zewn�trz plazma-
lemmy i jest z�o�ona g�ównie z celulozy.

 �ciana komórkowa drugorz	dowa secondary cell wall Ukryta
warstwa �ciany komórkowej, daj�ca sztywno�� komórce. Cha-
rakterystyczna przez swoj� wysoko zorganizowan� struktur� 
mikrofibryli i formowana tylko w pewnych komórkach po za-
przestaniu procesu wyd�u�ania. 

 �cie�ka anaboliczna anabolic pathway �cie�ka warunkuj�ca 
syntez� metabolitu; �cie�ka biosyntezy.

 �cie�ka kataboliczna catabolic pathway �cie�ka prowadz�ca 
do rozpadu cz�steczki organicznej w celu uwolnienia energii 
umo�liwiaj�cej wzrost i inne procesy komórkowe.

 �ledzenie genu gene tracking �ledzenie dziedziczenia okre�lo-
nego genu z pokolenia na pokolenie.

 �mieciowy DNA junk DNA Patrz: powtarzalny DNA.
 �rednia mean W statystyce �rednia arytmetyczna; suma wszyst-

kich pomiarów lub warto�ci próby podzielona przez liczebno�� 
próby.

 �rednia warto�� rodziców mid-parent value �rednia warto�� 
pomiaru danej cechy fenotypowej dwóch rodziców u�ytych do 
otrzymania analizowanej populacji.

 �rodek farmaceutyczny pharmaceutical agent Patrz: �rodek 
terapeutyczny.

 �rodek zwil�aj�cy wetting agent Substancja (zwykle detergent), 
która poprawia kontakt p�ynu z powierzchni� sta�� przez re-
dukcj� jej napi�cia powierzchniowego.

 �rodki do otoczkowania encapsulating agents Zwi�zki, które 
formuj� otoczk� wokó� enzymu lub bakterii; popularnymi 
�rodkami s� polisacharydy, takie jak alginat czy agar. 
Zwi�zki te s� oboj�tne i pozwalaj� �rodkom od�ywczym i tle-
nowi na �atwy transport do i z otoczki, �atwo przechodz� z for-
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my �elu (sta�ego) do zolu (p�ynnego) lub formy roztworu przez 
zmian� temperatury lub koncentracj� jonów.

 �rodowisko kontrolowane controlled environment �rodowi-
sko zamkni�te, którego parametry, takie jak: �wiat�o, tempera-
tura, wilgotno�� wzgl�dna i czasami cz��ciowo ci�nienie gazów 
(i ewentualnie ich sk�ad), s� ca�kowicie kontrolowane.

 �rodowisko produkcji production environment Wszelkie re-
 lacje mi�dzy nak�adami a wynikami produkcji w czasie, w da-
nym miejscu. Stosunki te obejmuj� czynniki biologiczne, kli-
matyczne, ekonomiczne, socjalne, kulturalne i polityczne, które 
wzi�te razem okre�laj� potencjaln� produktywno�� zak�adu. 
�rodowiska produkcji klasyfikowane s� jako wysoko-, �rednio- 
i niskonak�adowe.

 �wie�a masa fresh weight Ci��ar próbki wraz z zawart� w niej 
wod�. Synonim: mokra masa. 

 �wi�ski endogenny retrowirus porcine endogenous retro-
virus (skrót: PERV) Prowirus �wi	skiego retrowirusa. 
Mo�liwo�� uaktywnienia si� PERV po ksenotransplantacji 
organów �wini do cz�owieka zrodzi�a podejrzenie, �e kseno-
transplantacja mo�e powodowa� nowe infekcje w populacji 
ludzkiej.

T

 T Skrót tyminy.
 T0, T1, T2, Nast�puj�ce po sobie pokolenia ro�lin po przeprowadze-

niu transformacji. Stransformowane pokolenie ro�lin jest 
oznaczone jako T0, jego bezpo�rednim potomstwem jest T1, 
potomstwem T1 jest T2 itd. Szczególne znaczenie ma stabilno�� 
ekspresji transgenu w pokoleniach T0, T1 i dalej.

 tag Patrz: znacznik.
 tailing tailing Do��czanie �a	cucha nukleotydów do ko	ca klono-

wanej cz�steczki DNA. Dodawanie in vitro do grupy hydroksy-
lowej ko	ca 3’ podwójnej nici DNA, wielu kopii pojedynczych 
nukleotydów, przy u�yciu enzymu transferazy terminal-
nej. Synonim: homopolimeryczny tailing. 
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 TATA blok (sekwencja TATA) TATA box Silnie konserwatyw-
na, bogata w adenin� i tymin� sekwencja DNA, znajduj�ca 
si� w odleg�o�ci 25–30 pz od miejsca inicjacji transkrypcji 
w wielu genach u eukariota. TATA blok jest zaanga�owany 
w transkrypcj� genu jako miejsca wi�zania polimerazy RNA. 
Analogicznie do kasety, sekwencji Pribnowa w promotorach 
prokariota. Synonim: blok Hognessa.

 tautomeryzm tautomerism Rodzaj izomeryzmu, w którym dwa 
izomery, które powstaj� z przesuni	cia tautomerycznego, 
s� w równowadze.

 T-DNA Segment DNA plazmidu Ti, wyst�puj�cy w patogennym 
Agrobacterium tumefaciens, który jest transferowany do 
komórki ro�linnej i wbudowany w ro�linne DNA jako cz��� 
procesu infekcji. Typ dziki T-DNA koduje enzymy, które 
pobudzaj� ro�lin� do syntezy specyficznych opin (nopalina, 
oktopina), wymaganych do wzrostu bakterii. W genetycznie 
zmodyfikowanym T-DNA geny te s� zast�pione przez trans-
gen (transgeny).

 technika rekombinowanego DNA recombinant DNA techno-
logy Grupa technik manipulacji DNA, obejmuj�ca identyfi-
kacj� i klonowanie genów, badanie ekspresji klonowanych 
genów i wytworzenie du�ych ilo�ci produktu genu.

 technika wisz�cej kropli microdroplet array (skrót: MDA)
Technika u�ywana do jednoczesnej oceny du�ej liczby zmo-
dyfikowanych po�ywek, wykorzystuj�ca ma�e ilo�ci po�ywki, 
w której s� umieszczane niewielkie liczby komórek lub proto-
plastów. Tworz� one pojedyncz� warstw	 w menisku kropli 
i mog� by� �atwo sprawdzane. Synonimy (tylko ang.): hanging 
droplet technique, multiple drop array.

 technologia in vitro m�odych zarodków juvenile in vitro
em bryo technology (skrót: JIVT lub JIVET) Technologia 
polegaj�ca na pobieraniu niedojrza�ych komórek jajowych 
z m�odych zwierz�t, doprowadzeniu ich w warunkach in vitro 
do stanu dojrza�o�ci, zap�odnieniu i przeniesieniu otrzy-
manego zarodka do �e	skiego biorcy. Metoda ta pozwala na 
szybkie uzyskanie kolejnych pokole	.
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 telofaza telophase Ostatnia faza w ka�dym podziale mitotycznym 
i mejotycznym. Rozpoczyna si�, gdy chromosomy s� ju� roz-
dzielone i oddalone od siebie na maksymaln� odleg�o��, tzn. na 
ka�dym polu podzielonej komórki.

 telomer telomere Struktura znaleziona w ko	cówkach chromo-
somów eukariotycznych, zawieraj�cych wyspecjalizowane, 
powtarzaj�ce (i znacznie konserwatywne mi�dzy gatunkami) 
sekwencje DNA, które s� niezb�dne do zapewnienia zako	cze-
nia cyklu replikacji DNA. 

 telomeraza telomerase Enzym, który utrzymuje struktur� telo-
merów przez dodanie wymaganych sekwencji powtarzaj�cych 
do ko	cówek chromosomów eukariotycznych.

 temperatura topnienia melting temperature (skrót: Tm) Tem-
peratura, w której cz�steczka podwójnej nici DNA ulega 
denaturacji i rozdziela si� na pojedyncze nici. Tm jest determi-
nowana przez d�ugo�� cz�steczki i jej sk�ad zasad. DNA boga-
te w pary zasad G:C maj� wy�sz� Tm ni� te, które maj� DNA 
bogate w A:T, poniewa� mi�dzy G:C s� tworzone trzy wi�zania 
wodorowe, a mi�dzy A i T tylko dwa.

 tempo wzrostu growth rate Zmiana masy organizmu w jednostce 
czasu.

 teoria neutralna neutral theory Teoria, która zak�ada, �e
wi�k szo�� zmian ewolucyjnych dokonywa�a si� w wyniku 
neutralnych mutacji pod dzia�aniem losowego dryfu gene-
tycznego. 

 terapia antysensowa antisense therapy Leczenie choroby ge-
netycznej in vivo przez zablokowanie translacji bia�ka za 
pomoc� sekwencji DNA lub RNA komplementarnej do w�a�ci-
wego mRNA.

 terapia cieplna heat therapy Patrz: termoterapia.
 terapia genowa gene therapy Proponowane leczenie dzie-

dzicznej choroby przez transformacj	 dotkni�tego chorob� 
osobnika, za pomoc� kopii genu typu dzikiego w stosunku 
do defektywnego, powoduj�cego zaburzenie (dolegliwo�ci). 
W terapii genowej szlaku p�ciowego (lub dziedzicznym) 
transformowane s� komórki rozrodcze, w terapii genowej 
komórek somatycznych (niedziedzicznych) modyfikowane s� 
komórki inne ni� rozrodcze.
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 terapia genowa in vivo in vivo gene therapy Wprowadzenie 
genu lub genów do tkanki lub organu �yj�cego osobnika, aby 
z�agodzi� zaburzenie genetyczne. 

 terapia genowa komórek p�ciowych germ cell gene therapy
Naprawienie lub zast�powanie uszkodzonego genu wewn�trz 
tkanek formuj�cych gamety, w wyniku czego nast�puje dzie-
dziczna zmiana w sk�adzie genetycznym organizmu.

 terapia genowa komórek somatycznych somatic cell gene 
therapy Dostarczenie transgenu (transgenów) do tkanki so-
matycznej w celu poprawy defektu fizjologicznego. 

 terapia genowa szlaku p�ciowego germ line gene therapy 
Wprowadzenie genu lub genów do zap�odnionej komórki ja-
jowej lub komórki w stadium wczesnej embriogenezy. Wpro-
wadzony gen (geny) jest obecny we wszystkich lub niektórych 
j�drach komórek dojrza�ego osobnika, tak�e w komórkach roz-
rodczych, i zmienia fenotyp rozwijaj�cego si� osobnika.

 terapia zast	pcza replacement therapy Zarz�dzanie metaboli-
tami, kofaktorami lub hormonami, których niedobór jest spo-
wodowany chorobami genetycznymi.

 terminalizacja terminalization Ruch odpychaj�cy centromerów
bi walentów w diplotenie profazy mejozy, w którym nast�puje 
widoczne przesuwanie si� chiazm ku ko	com chromosomów.

 terminator terminator 1. Sekwencja DNA po�o�ona poni�ej 
rejonu koduj�cego genu, który jest rozpoznawany przez po-
limeraz	 RNA jako sygna� do zatrzymania syntezy mRNA. 
2. Termin u�ywany w technologii GMO, oznaczaj�cy metod� 
transgeniczn�, powoduj�c� genetyczn� sterylizacj� nast�p-
nego pokolenia ro�lin, aby zapobiec u�yciu nasion zachowanych 
w gospodarstwie.

 terminator �a�cucha chain terminator 1. Patrz: kodon stop.
2. W sekwencjonowaniu DNA metod� Sangera odnosi si� do 
trifosforanów dideoksynukleotydów, dodawanych w celu zablo-
kowania wyd�u�ania �a	cucha przez polimeraz	 DNA.

 termolabilny thermolabile Brak odporno�ci na wysok� tempera-
tur�, cz�sto w kontek�cie cz�stek lub zwi�zków chemicznych, 
które s� niestabilne w wysokiej temperaturze. Przeciwie	stwo: 
termostabilny.
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 termostabilny thermostable Cz�steczka, która zachowuje swoj� 
biologiczn� aktywno�� w specyficznej wysokiej temperaturze. 
Przeciwie	stwo: termolabilny.

 termoterapia thermotherapy Wystawienie na dzia�anie wy�szej 
temperatury, technika powszechnie u�ywana do eliminacji 
wirusów i grzybów, wykorzystuj�ca wi�ksz� termostabilno�� 
gospodarza w stosunku do patogenu. Synonim: terapia z u�y-
ciem wysokiej temperatury.

 termowra�liwo�� thermosensitivity Utrata funkcji biologicz-
nych cz�steczki lub zwi�zku chemicznego pod wp�ywem wy-
sokiej temperatury.

 test assay 1. Ocena. 2. Procedura pomiaru ilo�ci okre�lonej sub-
stancji w próbie (chemicznie lub za pomoc� innych �rodków).

 test enzymatyczno-immunologiczny enzyme immunoassay 
Kil ka technik testów immunologicznych, wykorzystuj�cych 
enzymy, nale�y do nich ELISA. 

 test immunoenzymatyczny enzyme-linked immunosorbent 
assay Patrz: ELISA.

 test immunofluoroscencyjny fluorescence immunoassay
(skrót: FIA) Test immunologiczny oparty na u�yciu fluore-
scencyjnie znakowanego przeciwcia�a. 

 test immunologiczny immunoassay System detekcji okre�lo-
nej cz�steczki, który wykorzystuje specyficzne po��czenia 
przeciwcia�a wzbudzonego przeciwko niej. W przypadku 
pomiarów przeciwcia�a mog� w��cza� radioaktywne lub flu-
oryzuj�ce znaczniki lub by� przy��czone do enzymu, który 
katalizuje �atw� do monitorowania reakcj�, np. zmian� bar-
wy. Patrz: ELISA. Synonim: immunodiagnostyka.

 test komplementacji complementation test Genetyczna me-
toda testowania alleliczno�ci dwóch niezale�nych mutacji. 
W krzy�ówce mi�dzy dwoma mutantami, gdy mutacje s� 
alleliczne, to genotyp potomny b�dzie m1m2, a gdy s� niealle-
liczne, to m1+/+m2. Fenotyp w pierwszym przypadku b�dzie 
mutantem, ale w drugim b�dzie typem dzikim (normalnym). 
Synonim: test trans.

 test ligacji oligonukleotydów oligonucleotide ligation assay 
(skrót: OLA) Metoda diagnostyczna do okre�lania obecno�ci 
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lub braku polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w ba-
danej sekwencji DNA, cz�sto pozwalaj�ca stwierdzi�, czy 
dany gen jest w formie dzikiej (normalnej), czy zmutowanej 
(zazwyczaj defektywnej). 

 test trans trans test Patrz: test komplementacji.
 test �ywotno�ci viability test Oznaczenie liczby lub procentu

�yj�cych komórek lub ro�lin w populacji w nast�pstwie spe-
cyficznego traktowania. Cz�sto wykorzystywany do okre�lenia 
jako�ci materia�u siewnego po okresie d�ugotrwa�ego prze-
chowywania.

 testosteron testosterone Hormon m�ski syntetyzowany w j�-
drach ssaków; u ryb indukuj�cy odwrócenie p�ci.

 testowanie na wi�zanie z receptorem receptor-binding scree-
ning Metoda odkrywania leku, bazuj�ca na biotechnologii, 
która wykorzystuje fakt, �e wiele leków dzia�a przez wi�zanie 
do specyficznych receptorów na komórkach lub wewn�trz 
komórek. Skoro receptory in vivo wi��� si� do hormonów lub 
innych komórek i w zwi�zku z tym kontroluj� zachowanie 
komórek, to receptor zwi�zany z lekiem powinien wp�ywa� na 
normaln� aktywno�� komórki.

 testowanie potomstwa progeny testing Wnioskowanie o stanie 
alleli osobnika na podstawie segregacji w jego potomstwie, 
bior�c pod uwag� niewidoczne loci. Dla cechy ilo�ciowej jest to 
oszacowanie warto�ci hodowlanej osobnika na podstawie 
potomstwa. 

 testowany na obecno�� wirusa virus-tested Opis organizmu 
lub certyfikowanych zasobów komórek jako wolnych od pew-
nych specyficznych wirusów, b�d�cy wynikiem uznanych pro-
cedur diagnozowania wirusa.

 tetracyklina tetracycline Antybiotyk, który zak�óca proces
syntezy bia�ek u prokariota. Gen koduj�cy odporno�� na 
tetracyklin� jest powszechnie u�ywany jako marker, pozwala-
j�cy odró�nia� transformowane i nietransformowane komórki 
w produkcji ro�lin transgenicznych.

 tetrada tetrad Cztery komórki haploidalne formowane po dru-
gim podziale mejotycznym u ro�lin (tetrady py�kowe) i grzybów 
(zarodniki workowe).



278 tetraploid

 tetraploid tetraploid Organizm lub tkanka, której komórki za-
wieraj� cztery haploidalne komplety chromosomów.

 tetrasomik tetrasomic Odnosz�cy si� do j�dra czy organizmu, po-
siadaj�cego cztery egzemplarze jednego z chromosomów, pod-
czas gdy reszta z garnituru chromosomów jest diploidalna. 
Wzór chromosomów 2n+2.

 tetratyp tetratype U grzybów tetrady zarodników, które zawie-
raj� cztery ró�ne typy genotypów, np. AB, aB, Ab, i ab.

 t	py koniec blunt end Koniec cz�steczki dwuniciowego DNA, 
w którym obie nici maj� tak� sam� d�ugo��. Synonim (tylko 
ang.): flush end.

 TGGE Skrót thermal gel gradient electrophoresis – elektroforeza 
w gradiencie temperatury.

 tk Skrót kinazy tymidyny.
 tkanka tissue Grupa komórek o podobnej strukturze, która czasa-

mi odgrywa jak�� specjaln� funkcj�.
 tkanka pierwotna primary tissue Tkanka, która zosta�a zró�ni-

cowana z merystemu pierwotnego.
 tkanka zorganizowana organized tissue Tkanka z�o�ona z ty-

powo zró�nicowanych komórek. 
 TMP Skrót thymidine 5’-monophosphate – deoksyrybonukleotyd 

5’-monofosforan tymidyny. Patrz: kwas tymidylowy.
 toksyczno�� toxicity Stopie	, w jakim toksyczny zwi�zek nega-

tywnie wp�ywa na dan� cech�.
 toksyna toxin Zwi�zek chemiczny produkowany przez jeden orga-

nizm, który jest szkodliwy dla wzrostu lub/i prze�ycia drugiego 
organizmu tego samego lub innego gatunku.

 toksyna bakteryjna bacterial toxin Toksyna produkowana
przez bakteri�, np. toksyna Bt z Bacillus thuringiensis.

 toksyna fuzyjna fusion toxin Bia�ko fuzyjne, które sk�ada si� 
z domeny toksycznego bia�ka oraz domeny receptora komór-
ki. Ta ostatnia dostarcza toksyn� bezpo�rednio do docelowych 
komórek, chroni�c w ten sposób inne zdrowe tkanki przed 
dzia�aniem toksyny.

 toksyna rekombinowana recombinant toxin Pojedyncze wielo-
funkcyjne toksyczne bia�ko kodowane przez gen rekombino-
wany.
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 toksyna specyficzna gospodarza host-specific toxin Metabolit 
produkowany przez patogen, b�d�cy odpowiedzialny za nega-
tywne efekty tego patogenu. Toksyna posiada specyficzny dla 
gospodarza odpowiednik toksyny wytwarzanej przez patogen. 
Wykorzystanie w do�wiadczeniach selekcji in vitro w celu wy-
selekcjonowania tolerancji lub odporno�ci na patogen.

 tolerancja tolerance Niekompletna odporno�� na okre�lony
stres biotyczny lub abiotyczny. Genotypy tolerancji s� mniej 
wra�liwe na stres, ale nie s� ca�kowicie odporne.

 tolerancja na zasolenie salt tolerance Zdolno�� ro�lin w glebie 
lub hodowli do przeciwstawienia si� du�ej koncentracji soli 
(chlorku sodu), która dzia�a niszcz�co lub jest letalna dla wielu 
innych ro�lin. Hodowla i selekcja na wzrastaj�c� tolerancj� 
i odporno�� ro�lin uprawnych wzbudza obecnie ogromne zain-
teresowanie. Synonim: odporno�� na roztwór soli. Organizm 
z wysok� tolerancj� na sól to halofit, czyli ro�lina s�onolubna.

 tonoplast tonoplast Membrana cytoplazmatyczna ograniczaj�ca 
wakuole w komórce ro�linnej. Odgrywa g�ówn� rol� w regu-
lacji ci�nienia osmotycznego wywieranego przez soki komór-
kowe.

 topienie (stapianie) liquefaction Enzymatyczne trawienie (cz�-
sto przez alfa amylaz�) �elatynowanej skrobi do polisacha-
rydów o mniejszej masie cz�steczkowej.

 topoizomeraza topo-isomerase Patrz: topoizomeraza DNA.
 topoizomeraza DNA DNA topo-isomerase Enzym, który kata-

lizuje zwi�kszanie lub zmniejszanie liczby superskr�tów koli-
stych dupleksów DNA. Synonim: topoizomeraza.

 totipotencja totipotency Zdolno�� komórki lub tkanki do ró�ni-
cowania si� w ka�dy typ kompletnego organizmu. 

 totipotentny totipotent Patrz: totipotencja.
 transheterozygota trans heterozygote Podwójna heterozygo-

ta, która zawiera dwie mutacje u�o�one w transkonfiguracji. 
 transkonfiguracja trans configuration Patrz: odpychanie.
 transdukcja transduction 1. Genetyczna – transfer sekwencji 

DNA poprzez wektor wirusowy z jednej komórki do drugiej. 
2. Sygna�owa – ka�dy proces, który pomaga w tworzeniu odpo-
wiedzi biologicznej na wydarzenie w �rodowisku (np. transduk-
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cja hormonu wi���cego si� ze swoistym receptorem w komór-
kach docelowych).

 transfekcja transfection Infekcja komórki wyizolowanym wi-
rusowym DNA (lub RNA), czego rezultatem jest produkcja 
nienaruszonych cz�stek wirusowych.

 transfekcja przej�ciowa acute transfection Transfekcja krót-
koterminowa.

 transfer gazów gas transfer Szybko��, z któr� gazy s� przeno-
szone z gazu do roztworu; wa�ny parametr w systemach fer-
mentacji, poniewa� kontroluje szybko��, z któr� przebiega 
metabolizm organizmu. Efektywny transfer gazu mo�e by� 
uzyskany ró�nymi drogami, np. gdy przybiera posta� ma�ych 
b�belków (z których gaz rozpuszcza si� szybciej ni� z du�ych 
b�bli, poniewa� maj� wi�ksz� powierzchni� z jednostki obj�-
to�ci), lub przez rozprowadzanie p�ynów cienk� warstw�, lub 
w cienkiej przepuszczalnej rurce jak w bioreaktorze z w�ókna-
mi kanalikowymi.

 transfer genu gene transfer Patrz: transformacja.
 transfer j�drowy nuclear transfer Technologia uzyskiwania 

zwierz�t genetycznie zmodyfikowanych przez klonowanie 
pojedynczej diploidalnej komórki somatycznej. Polega na 
mechanicznym przeniesieniu pojedynczej komórki diploidalnej 
z kultury komórkowej do pozbawionego w�asnego j�dra jaja 
tego samego gatunku. Powsta�a diploidalna komórka jajowa 
rozwija si� w zarodek, który umieszcza si� w macicy biorcy 
– matki zast�pczej, która nast�pnie normalnie rodzi sklono-
wane zwierz�. Termin jest nieco b��dny, poniewa� przenosi si� 
ca�� komórk�, a nie tylko j�dro komórkowe.

 transfer zarodków inembryonation Patrz: sztuczny transfer 
zarodków. 

 transferaza transferase Klasa enzymów, które katalizuj� trans-
fer grupy atomów z jednej cz�steczki do drugiej.

 transferaza peptydylowa peptidyl transferase Enzym silnie 
zwi�zany z wi�ksz� podjednostk� rybosomów, katalizuj�cy 
tworzenie wi�za	 peptydowych mi�dzy aminokwasami 
w czasie translacji.

 transferaza terminalna terminal transferase Enzym katali-
zuj�cy dodatek nukleotydów do ko	ca 3’ cz�steczki DNA.
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 transformacja transformation 1. Proces, w którym fragment 
DNA jest wprowadzony do komórki, a nast�pnie w��czony 
do genomu w celu zamierzonej zmiany fenotypu w organi-
zmie biorcy w przewidywanym kierunku. 2. Zmiana, w ró�-
nym tego s�owa znaczeniu, hodowli komórek zwierz�cych 
ze wzrostu kontrolowanego do niekontrolowanego, typowa 
w procesie infekcji wirusem onkogennym lub transfek-
cji onkogenem.

 transformacja DNA DNA transformation Patrz: transfor-
 macja.

 transformacja genetyczna genetic transformation Patrz:  
tran s formacja.

 transformacja przy wykorzystaniu Agrobacterium tumefa-
ciens Agrobacterium tumefaciens-mediated transforma-
tion Proces transferu DNA z Agrobacterium tumefaciens 
do ro�liny, wyst�puj�cy w naturze jako czynnik powoduj�cy 
guzowato�� korzenia, wykorzystywany równie� w celu 
transformacji ro�lin.

 transformant transformant Komórka lub organizm, który zo-
sta� genetycznie zmieniony przez po��czenie z transgenem 
(transgenami). Podstawowy – pierwsza generacja (pokolenie) 
po dokonaniu transformacji. Wtórny – potomstwo podsta-
wowego transformanta.

 transgen transgene Fragment wyizolowanej sekwencji DNA 
genu, u�yty do transformacji organizmu. Cz�sto, lecz nie 
zawsze transgen jest dostarczany z innego gatunku ni� ten, do 
którego nale�y biorca.

 transgeneza transgenesis Wprowadzenie genu lub genów do 
komórki zwierz�cej lub ro�linnej, co prowadzi do transmisji, 
przeniesienia w��czonego genu (transgenu) do nast�pnego 
pokolenia.

 transgeniczny transgenic Osobnik, u którego transgen zosta� 
w��czony do genomu. U transgenicznych eucariota transgen 
musi by� przekazany podczas mejozy, co pozwala dziedzi-
czy� go przez potomstwo.

 transkrypcja transcription Synteza RNA z matrycy DNA przy 
u�yciu polimerazy RNA.
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 transkrypcja in vitro in vitro transcription Pozakomórkowa 
synteza RNA na matrycowej nici DNA, w probówce. Synonim: 
transkrypcja pozakomórkowa.

 transkrypt transcript Cz�steczka RNA, która zosta�a zsyntety-
zowana ze specyficznej matrycy DNA. U eukariota podstawo-
wy transkrypt powsta�y przy udziale polimerazy RNA jest 
cz�sto przetworzony lub zmodyfikowany w celu utworzenia 
funkcjonalnego mRNA, rRNA lub tRNA. Patrz: sk�adanie.

 translacja translation Proces syntezy polipeptydów, podczas 
którego sekwencja amikokwasów jest detrminowana przez 
mRNA, aminokwasy s� transportowane przez cz�steczk� 
tRNA, a ca�o�� odbywa si� na rybosomach.

 translacja in vitro in vitro translation Synteza bia�ek z izolo-
wanych cz�steczek mRNA, w probówce. Synonim (tylko ang.): 
cell-free translation.

 translacja uwalniana przez hybrydyzacj	 hybrid released 
translation Metoda s�u��ca do identyfikacji produktów 
klonowanych genów. Sklonowany DNA jest unieruchomiony 
i hybrydyzowany z próbk� mieszanego mRNA tak, �e tylko 
cz�steczki mRNA homologiczne do sklonowanego DNA zo-
stan� zatrzymane. Te cz�steczki mRNA s� nast�pnie usuwane 
i ulegaj� translacji in vitro. Patrz: translacja zatrzymana 
hybrydyzacj�.

 translacja zatrzymana hybrydyzacj� hybrid arrested trans-
lation Metoda s�u��ca do identyfikacji bia�ka (bia�ek) kodo-
wanego przez specyficzne sklonowane sekwencje DNA. Ca�-
kowity wypreparowany mRNA, zawieraj�cy wiele ró�nych 
mRNAs, jest hybrydyzowany ze sklonowanym DNA tak, �e 
cz�steczka mRNA homologiczna do sklonowanego DNA zosta-
nie przy��czona, aby utworzy� heterodupleksy DNA/RNA. 
Nieprzy��czone cz�steczki mRNA mog� ulec translacji in vitro 
i nast�pnie s� porównywane do produktów translacji na bazie 
niehybrydyzowanych cz�steczek mRNA. Patrz: translacja 
uwalniana przez hybrydyzacj	.

 translokacja translocation 1. Przemieszczanie si� sk�adników 
od�ywczych lub produktów metabolizmu z jednego miejsca 
do drugiego. 2. Zmiana pozycji fragmentów/segmentów chro-
mosomu na inny, niehomologiczny chromosom.
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 translokacja (przemieszczenie) genu gene translocation Prze-
mieszczenie genu z jednego miejsca na chromosomie na inne.

 transport aktywny active transport Przemieszczanie si� cz�-
stek lub grup cz�stek przez b�on	 komórkow�, wymagaj�ce 
dostarczenia energii, poniewa� kierunek przemieszczania jest 
przeciwny do gradientu st��e	. 

 transport biegunowy polar transport Ukierunkowany ruch 
zwi�z ków (zwykle endogennych ro�linnych regulatorów wzro-
stu) w ro�linie, najcz��ciej w jednym kierunku. Transport 
biegunowy przeciwdzia�a sk�onno�ci do dyfuzji we wszystkie 
strony. 

 transpozaza transposase Enzym kodowany przez gen transpo-
zonu, który katalizuje przemieszczanie sekwencji DNA w inne 
miejsce cz�steczki DNA.

 transpozon transposon Synonim: elementy genetyczne ule-
gaj�ce transpozycji.

 transpozon z�o�ony composite transposon Transpozon, który 
powstaje, gdy dwa identyczne lub prawie identyczne transpo-
zony ulegaj� insercji w rejony otaczaj�ce z obu stron segment 
DNA, normalnie nieulegaj�cy transpozycji. 

 transpozycja transposition Proces wprowadzenia kopii trans-
pozonu lub sekwencji insercyjnej w nowe miejsce w tej 
samej lub innej cz�steczce DNA. Dok�adny mechanizm nie 
jest w pe�ni poznany, a ró�ne transpozony s� przemieszczane 
za pomoc� ró�nych mechanizmów. Transpozycja u bakterii 
nie wymaga wysokiej homologii DNA mi�dzy transpozonem 
i docelowym DNA.

 transwersja transversion Zast�pienie w cz�steczce DNA lub
RNA jednej puryny przez pirymidyn	 i vice versa. Patrz: 
tranzycja.

 tranzycja transition Zast�pienie w cz�steczce DNA lub RNA
jednej puryny przez inn� puryn� lub jednej pirymidyny 
przez drug� pirymidyn�. Patrz: transwersja.

 trawienie cleave Rozerwanie wi�za	 fosfodiestrowych dwunicio-
wego DNA, zwykle za pomoc� endonukleazy restrykcyjnej 
typu II. Synonimy: ci	cie, (tylko ang.) cut, digest.
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 trawienie digest Traktowanie cz�steczek DNA jedn� lub wi�k-
sz� liczb� endonukleaz restrykcyjnych w celu ci	cia ich 
na mniejsze fragmenty.

 trawienie ca�kowite complete digest Traktowanie cz�steczek 
DNA endonukleazami restrykcyjnymi na tyle d�ugo, aby 
wszystkie potencjalnie docelowe miejsca ci�cia zosta�y przeci�-
te. Przeciwie	stwo: trawienie cz	�ciowe.

 trawienie cz	�ciowe partial digest Niekompletna reakcja en-
zymów restrykcyjnych z DNA, powoduj�ca, �e strawiona 
zostaje tylko cz��� docelowych miejsc. Cz��ciowe trawienie jest 
cz�sto wykonywane w celu uzyskania zbioru fragmentów DNA 
nachodz�cych na siebie, które nast�pnie s� u�ywane do kon-
strukcji banku genów. Synonim: trawienie nieca�kowite, nie-
kompletne. Przeciwie	stwo: trawienie ca�kowite, kompletne.

 trawienie generuj�ce t	pe ko�ce blunt-end cut Trawienie
dwuniciowego DNA endonukleaz� restrykcyjn� generu-
j�c� t	pe ko�ce. Synonim (tylko ang.): flush-end cut.

 trawiona powielona sekwencja polimorficzna cleaved am-
plified polymorphic sequence Odcinek DNA powielony za 
pomoc� �a	cuchowej reakcji polimerazy (PCR), zawieraj�cy 
polimorfizm sekwencji DNA. Po powieleniu amplikon jest 
inkubowany z endonukleaz� restrykcyjn�. Je�li w ampli-
konie obecny jest motyw przez ni� rozpoznawany, to powstaj� 
dwa lub wi�cej fragmenty restrykcyjne. Pozwala to na wykrycie 
zmienno�ci sekwencji mi�dzy osobnikami przy wykorzystaniu 
elektroforezy. Patrz: polimorfizm d�ugo�ci fragmentów 
restrykcyjnych.

 triploid triploid Komórka, tkanka lub organizm zawieraj�cy
trzykrotno�� liczby haploidalnej chromosomów.

 trisomia trisomy Wyst�powanie w komórce diploidalnej lub
organizmie jednego chromosomu dodatkowego w parze ho-
mologicznej (wzór chromosomów 2n+1). Patrz: disomia, 
monosomia.

 trisomiczny trisomic Patrz: trisomia.
 tRNA Skrót dla transferowego RNA. Ma�a cz�steczka RNA, która 

transportuje aminokwasy do rybosomów podczas syntezy 
bia�ka. Ka�dy tRNA przy��cza tylko jeden okre�lony amino-
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kwas i rozpoznaje specyficzny kodon w mRNA, wdra�aj�c/re-
alizuj�c w ten sposób kod genetyczny.

 tropizm tropism Odpowied� ro�liny na bodziec zewn�trzny, któ-
rego rezultatem jest zginanie/skr�canie �odygi lub korzenia. 
Typowe tropizmy to: fototropizm (�wiat�o), geotropizm (gra-
witacja) lub hydrotropizm (woda).

 trójstronny proces rozrodczy tripartite mating Proces, w któ-
rym koniugacja jest u�yta do transferu wektora plazmido-
wego do komórki docelowej, w przypadku gdy wektor nie 
porusza si� sam.

 trwa�o�� persistence Zdolno�� organizmu do pozostawania w da-
nym miejscu, u�o�eniu lub dzia�aniu w okre�lonym czasie.

 trwa�y persistent Odznaczaj�cy si� d�ugim czasem inaktywacji 
lub degradacji, dotyczy substancji chemicznych, np. niektó-
rych pestycydów. Substancje trwa�e mog� sta� si� niebez-
piecznie skoncentrowane w tkance organizmu, b�d�cego na 
ko	cu �a	cucha pokarmowego. 

 tryplet triplet Sekwencyjna trzech nukleotydów w DNA lub 
RNA. Patrz: kodon.

 trypsyna trypsin Enzym proteolityczny u�ywany in vivo do tra-
wienia polipeptydów. Nale�y do endopeptydaz, katalizuje 
hydroliz� wi�za	 peptydowych wewn�trz �a	cucha polipepty-
dowego w miejscach, w których grupy karboksylowe nale�� do 
argininy lub lizyny.

 TTP Skrót tymidyno 5’-trifosforanu. TTP jest wymagany przy syn-
tezie DNA, gdzie jest bezpo�rednim prekursorem cz�steczki. 
Patrz: tymidyna, kwas tymidylowy.

 tubulina tubulin G�ówny komponent bia�kowy mikrotubul
w komórkach eukariotycznych.

 tunika tunica Zewn�trzna, jedno-, dwu-, trzy- lub czterokomór-
kowa warstwa merystemu wierzcho�kowego, której podzia� 
komórkowy jest siod�owy, tzn. prostopad�y do powierzchni. 
Patrz: merystem wierzcho�kowy.

 turbidostat turbidostat Otwarta hodowla ci�g�a, w której prze-
selekcjonowana g�sto�� biomasy jest utrzymywana na jednoli-
tym poziomie przez automatyczne usuwanie zb�dnych komórek. 
�wie�a po�ywka sp�ywa w odpowiedzi na zwi�kszenie zm�tnie-
nia (zwykle koresponduj�cego z g�sto�ci� komórek) hodowli.
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 tymidyna thymidine Deoksyrybonulkeozyd powsta�y w wyniku 
po��czenia zasady tyminy i cukru 2-deoksy-D-rybozy. Patrz: 
TTP.

 tymidyny trifosforan thymidine triphosphate (skrót: TTP) 
Skrót  dTTP jest równie� prawid�owy, ale rzadziej u�ywany.

 tymina thymine (skrót: T) Jedna z zasad wyst�puj�ca w DNA. 
Patrz: tymidyna.

 typ dziki wild type Allel lub genotyp wyst�puj�cy w naturze z naj-
wi�ksz� frekwencj� lub wyszczególniony organizm, w przeci-
wie	stwie do którego zdefiniowany zosta� mutant.

U

 U Skrót uracil – uracyl.
 ubikwityna ubiquitin Ma�a cz�steczka bia�ka, wyst�puj�ca we 

wszystkich komórkach eukariotycznych, odgrywaj�ca istotn� 
rol� w wykrywaniu/tagowaniu bia�ek w procesie rozk�adu 
proteolitycznego (poniewa� s� one niszczone i d�u�ej niepo-
trzebne).

 uk�ad genów phase state Faza przyci�gania lub odpychania 
dwóch sprz��onych genów.

 ulatnianie volatilization Przej�cie ze stanu sta�ego lub ciek�ego 
w gaz lub par� wodn�.

 ultrasonikacja ultrasonication Patrz: sonikacja.
 umiarkowany fag (fag �agodny) temperate phage Fag (wirus 

bakteryjny), który atakuje/zaka�a, ale nie niszczy (nie doko-
nuje lizy) komórki bakteryjnej gospodarza. W specjalnych 
okoliczno�ciach cykl lizogenny jest indukowany, co skutkuje 
uwolnieniem cz�steczek zaka�onego faga.

 UMP Skrót urydyny 5’monofosforanu. Patrz: kwas urydylowy.
 unieruchomienie komórek ro�lin plant cell immobilization 

Zatrzymanie komórek ro�linnych w otoczce z �elu tak, aby 
by�y chronione od fizycznego zniszczenia. Komórki s� zawie-
szone w p�ynnych kroplach, którym pozwala si� stwardnie�. 
Zwykle stosowane otoczki to: alginiany, agar lub poliakry-
lamid.
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 unie�miertelniaj�cy onkogen immortalizing oncogene Gen, 
który po transfekcji umo�liwia komórkom pierwotnym nie-
sko	czony wzrost w kulturze (in vitro).

 unie�miertelnianie immortalization Genetyczna transforma-
cja ko mórek do linii komórek, które mog� rozmna�a� si� 
w sposób niesko	czony.

 uniwalent univalent Pojedynczy chromosom obserwowany 
w trakcie pierwszego podzia�u mejotycznego.

 uniwersalna komórka dawcy universal donor cell Komórki, 
które po wprowadzeniu do organizmu biorcy, nie wywo�uj� 
odpowiedzi immunologicznej, doprowadzaj�cej do ich od-
rzucenia.

 uniwersalno�� universality Odnosz�cy si� do kodu genetyczne-
go, ko dony trinukleotydowe (triplety) przepisane s� na 
ten sam aminokwas (z ma�ymi wyj�tkami) praktycznie we 
wszystkich gatunkach.

 uracyl uracil (skrót: U) Jedna z zasad wyst�puj�ca w RNA. Patrz: 
urydyna.

 uruchomienie (mobilizacja) mobilization 1. Transfer mi�dzy
bakteriami niekoniuguj�cego plazmidu przez koniuguj�cy pla-
zmid. 2. Transfer mi�dzy bakteriami genów chromosomalnych 
przez koniuguj�cy plazmid.

 urydyna uridine (Rybo)nukleozyd powstaj�cy z kombinacji za-
sady uracylu i cukru D-rybozy. Patrz: kwas urydylowy, 
urydynotrifosforan. 

 urydyny trifosforan uridine triphosphate (skrót: UTP) Wyma-
gany do syntezy RNA, poniewa� jest on bezpo�redni� cz�stecz-
k� prekursorow�. Patrz:  kwas urydylowy.

 ustalona kultura established culture 1. Aseptyczny �ywotny
eksplant (patrz: mikrorozmna�anie). 2. Kultura p�ynna 
kilkakrotnie pasa�owana ze sta�� liczb� komórek w jednostce 
czasu.

 utajony (u�piony) czynnik latent agent Patogen, zazwyczaj
wirus, obecny w organizmie gospodarza, ale niewywo�uj�cy 
�adnych symptomów.

 UTP Patrz: urydyny trifosforan.
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 utrwalenie fixation Sytuacja, w której tylko jeden allel danego 
genu/locus jest obecny w populacji. Jest to wynik bezpo�redniej 
selekcji, gdy allel daje wy�szy poziom dostosowania, z powodu 
selekcji po�redniej, gdy locus jest sprz��ony z genem, który jest 
podmiotem bezpo�redniej selekcji, lub w wyniku dryfu gene-
tycznego. 

 uwalnianie oocytów ovum pickup (skrót: OPU) Niechirurgiczne 
uzyskiwanie oocytów z samicy.

 u�ycie zamkni	te contained use Patrz: GMO przepisy zam-
kni	tego u�ycia.

V

  Vmax Maksymalne tempo reakcji katalizowanej przez enzym. Vmax 
otrzymuje si� z warto�ci E0 (ca�kowita ilo�� enzymu) i Kcat 
(sta�e tempo reakcji katalitycznej).

v/v Skrót obj�to�ci w obj�to�ci. Relatywna proporcja ka�dego p�ynu 
w mieszaninie.

 vaccinia Vaccinia Wirus krowianki u�ywany do szczepie	 prze-
ciwko ospie i eksperymentalnie jako nosiciel genów dla de-
terminantów antygenowych klonowanych z innych chorych 
organizmów. 

 velogenetics velogenetics 
�czne zastosowanie metod selekcji 
wspomaganej markerami (MAS – Marker Assisted Selec-
tion) i ró�nych technologii embriologicznnych, jak OPU, IVM 
i IVF, w celu przyspieszenia post�pu genetycznego w populacji 
zwierz�t.

 VNTR Skrót variable number tandem repeat – zmienna liczba 
tandemowych powtórze�. 

 VSG Skrót variable surface glycoprotein – zmienna glikoproteina 
powierzchniowa.

W

 w/v Skrót masy przez obj�to��. Wzgl�dna proporcja stanu sta�ego 
i p�ynu w roztworze. 

 wakuola vacuole Wype�niona p�ynem komora otoczona membra-
n�, wyst�puj�ca wewn�trz wielu komórek ro�linnych, w któ-
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rych s� magazynowane ró�ne produkty ro�linne i produkty 
uboczne.

 wariancja variance Termin statystyczny prezentuj�cy miar�/
stopie	 rozproszenia danych w stosunku do �redniej (�red-
nia kwadratów odchyle	). U�ywany do okre�lenia ilo�ciowej 
zmienno�ci w populacji.

 wariant variant Osobnik, który jest genetycznie odmienny od po-
zosta�ych w populacji.

 wariant komórki somatycznej somatic cell variant Komórka 
somatyczna z unikalnymi cechami charakterystycznymi, nie-
wyst�puj�cymi w innych komórkach, która mo�e by� wyselek-
cjonowana przez odpowiednie badania.

 wariegacja variegation Zjawisko mozaikowato�ci w obr�bie
tkanki, organu lub organizmu. Zwykle odnosi si� do ro�lin wy-
kazuj�cych zabarwienie zielone albo albinotyczne li�ci lub te� 
kontrastuj�ce kolory w kwiatach. Wyst�powanie tego zjawiska 
mo�e by� skutkiem infekcji wirusowej, niedoboru sk�adników 
pokarmowych lub niestabilno�ci genetycznej spowodowanej 
aktywno�ci� transpozonów. Patrz: chimera.

 warstwa zarodkowa (listki zarodkowe) germ layer Warstwy 
komórek w zarodku zwierz�cym, b�d�cym w stadium gastruli, 
z których powstaj� ró�ne organy zwierz�ce.

 warto�� hodowlana breeding value Termin z zakresu genetyki 
ilo�ciowej, opisuj�cy t� cz��� odchylenia warto�ci pojedynczego 
fenotypu od �redniej warto�ci dla populacji, która jest zwi�-
zana z addytywnymi efektami alleli. Zatem je�li osobnik jest 
kojarzony z losow� prób� innych osobników z populacji, to jego 
warto�� hodowlana wynosi dwukrotno�� �redniego odchylenia 
jego potomstwa od �redniej z populacji dla tej cechy.

 warto�� modalna mode W podziale cz�sto�ci klasa o najwi�kszej 
cz�sto�ci.

 warunki wolnego �ycia free-living conditions Naturalne lub 
szklarniowe warunki, w których ro�linki z in vitro s� wysa-
dzane do gleby. Przed tym transferem sk�adniki od�ywcze 
by�y dostarczane z pod�o�a kultury, ale po transferze ro�linka 
musi pobiera� sk�adniki od�ywcze z gleby i uruchomi� w�asny 
system od�ywiania. 
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 wczesny gen typu natychmiastowego immediate early ge-
ne Gen wirusa, którego ekspresja wyst�puje natychmiast po 
infekcji.

 wektor vector 1. Organizm, zwykle owad, który nosi w sobie 
i przenosi patogeny. 2. Ma�a cz�stka DNA (plazmid, wirus, 
bakteriofag, sztuczna lub poci	ta cz�steczka DNA), która 
mo�e by� wykorzystana do dostarczenia DNA do komórki. 
Wektory musz� mie� zdolno�� replikacji i zawiera� miejsce 
klonowania (MSC – multiple clonning site) w celu wprowa-
dzenia obcego DNA.

 wektor docelowy targeting vector Klonowany wektor zawie-
raj�cy sekwencj� DNA zdoln� do uczestniczenia w procesie 
rekombinacji w specyficznej lokalizacji chromosomowej w ko-
mórce gospodarza.

 wektor do klonowania cloning vector Ma�a, samopowielaj�ca 
si� cz�steczka DNA, zwykle plazmid lub chromosom DNA wi-
rusa, do której wstawiony jest obcy DNA w wyniku procedury 
klonowania genów lub innych sekwencji DNA. Mo�e on utrzy-
mywa� wstawione DNA i odnawia� si� w komórce gospodarza. 
Synonim (tylko ang.): cloning vehicle.

 wektor dwufunkcyjny bifunctional vector Patrz: wektor
„shuttle”.

 wektor ekspresyjny expression vector Wektor klonuj�cy,
który powsta� w ten sposób, �e po wprowadzeniu cz�steczki 
DNA, jej sekwencja koduj�ca jest poprawnie transkrybo-
wana i mRNA podlega translacji. Klonowany gen jest pod 
kontrol� sekwencji promotora dla rozpocz�cia transkrypcji, 
cz�sto równie� ma na ko	cu sekwencj� terminuj�c� (ko	cz�-
c�) transkrypcj	. 

 wektor fagowy M13 M13 Bakteriofag posiadaj�cy jednoniciowe 
DNA, u�ywany jako wektor do sekwencjonowania DNA.

 wektor integruj�cy integrating vector Wektor, którego zada-
niem jest w��czenie sklonowanego DNA do chromosomalnego 
DNA gospodarza.

 wektor linearny linearized vector Kowalentnie zamkni�ty ko-
listy wektor DNA (zwykle plazmid), który zosta� otwarty 
przez trawienie restrykcyjne w celu jego zmiany w cz�steczk� 
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linearn�. Poddany klonowaniu DNA jest mieszany z line-
arnym wektorem i traktowany ligaz� w celu po��czenia, 
a nast�pnie powrotu otrzymanej cz�steczki hybrydowej do 
struktury kolistej. 

 wektor „shuttle” shuttle vector Plazmid zdolny do replikacji 
w dwóch ró�nych organizmach rodzicielskich, poniewa� prze-
nosi dwa niezale�ne �ród�a replikacji i przez to mo�e by� u�y-
ty do przenoszenia genów z jednego organizmu do drugiego.

 wektory retrowirusowe retroviral vectors System transferu 
genów, bazuj�cy na wirusach, które posiadaj� materia� gene-
tyczny zawarty w RNA.

 wermikulit vermiculite Materia� wykonany z minera�u ekspan-
dytowego, u�yty jako pod�o�e do ukorzeniania i jako dodatek 
do gleby.

 wernalizacja vernalization Patrz: jarowizacja.
 western blot western blot Technika, za pomoc� której z�o�ona 

mieszanka rozdzielonych pod wzgl�dem wielko�ci bia�ek zwi�-
zana jest ze sta�ym pod�o�em, a nast�pnie sondowana znako-
wanym przeciwcia�em. U�yteczna np. do mierzenia poziomu 
produkcji specyficznych bia�ek w poszczególnych tkankach 
lub poszczególnych stadiach rozwojowych.

 wewn�trzcytoplazmatyczna iniekcja spermy (plemnika) 
intracytoplasmic sperm injection (skrót: ICSI) Mikro-
iniekcja pojedynczego plemnika do cytoplazmy dojrza�ego 
oocytu.

 wewn�trzgatunkowy intraspecific Wewn�trz gatunku, jak np. 
wewn�trzgatunkowe krzy�owanie lub zmienno�� wewn�trz-
gatunkowa.

 wewn�trzkomórkowy intracellular Wyst�puj�cy wewn�trz ko-
mórki.

 wewn�trzrodzajowy intrageneric Wewn�trz rodzaju, tak jak 
krzy�owanie wewn�trzrodzajowe lub zmienno�� wewn�trz-
rodzajowa.

 wewn	trzna sekwencja niekoduj�ca internal transcribed 
spacer (skrót: ITS) Niekoduj�cy region oddzielaj�cy pojedyn-
cze komponenty jednostek rybosomalnego DNA. Regiony te 
wykazuj� du�o wi�kszy polimorfizm ni� same regiony genów 
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i dlatego, podobnie jak zewn�trzne sekwencje niekoduj�ce, s� 
u�ytecznym �ród�em genetycznych markerów dla locus ryboso-
malnego DNA.

 wewn	trzna sekwencja naprowadzaj�ca internal guide se-
quence (skrót: IGS) Patrz: sekwencja przewodz�ca.

 w	giel aktywny activated carbon Patrz: w	giel aktywowany.
 w	giel aktywowany activated charcoal W�giel poddany zabie-

gom, maj�cym na celu usuni�cie w�glowodorów i zwi�kszenie 
zdolno�ci adsorpcyjnych. Jego dzia�anie opiera si� na konden-
sacji i zatrzymaniu gazów i p�ynów na powierzchni. W ten 
sposób niepo��dane substancje obecne w pod�o�u mog� zosta� 
zaadsorbowane przez w�giel dodany do tego pod�o�a. 

 w	giel drzewny charcoal Czarna, porowata pozosta�o�� po cz� -
�cio wym spalaniu drewna, ko�ci itp., forma w�gla. Patrz: w	-
giel aktywowany.

 w	glowodan carbohydrate Patrz: polisacharyd.
 w	ze� node Lekko rozszerzona struktura na p�dzie, z której wyra-

staj� li�cie i p�ki, i z której pochodz� p�ki boczne. P�dy maj� 
w�z�y, a korzenie nie.

 w	ze� krzewienia crown Podstawa �odygi zbó� i traw pastew-
nych, z której wyrastaj� roz�ogi lub rozga��zienia.

 wi�zanie binding Zdolno�� cz�steczek do wzajemnego wi�zania 
niekowalencyjnego ze wzgl�du na taki sam kszta�t i chemiczn� 
natur� cz��ci ich powierzchni. Powszechne zjawisko biologicz-
ne, np. enzym wi��e si� z substratem, przeciwcia�o z od-
powiednim antygenem, ni� DNA z nici� komplementarn�. 
Patrz: ligand.

 wi�zanie azotu nitrogen fixation Zmiana gazowej formy azotu 
atmosferycznego na form� utlenion�, która mo�e by� asymi-
lowana przez ro�liny, prowadzona g�ównie przez sinice i pew-
ne gatunki bakterii (np. Rhizobium spp., Azotobacter spp.). 
Wa�ne �ród�o azotu w glebach nienawo�onych. Patrz: klaster 
genu nif.

 wi�zanie dwusiarczkowe disulphide bond Patrz: mostek dwu-
siarczkowy.

 wi�zanie fosfodiestrowe phosphodiester bond Wi�zanie, w któ-
rym grupa fosforanowa 5’ jednego nukleotydu wi��e si� z w�-

wewn�trzna sekwencja naprowadzaj�ca
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glem 3’ nast�pnego nukleotydu wi�zaniem estrowym, podczas 
reakcji nast�puje eliminacja grupy –OH zwi�zanej z w�glem 
3’. Wynikiem reakcji mi�dzy s�siednimi nukleotydami jest 
wi�zanie fosfodiestrowe mi�dzy w�glami 3’ i 5’ w DNA i RNA.

 wi�zanie peptydowe peptide bond Chemiczne wi�zanie ��cz�-
ce aminokwasy w peptydy i bia�ka. Wi�zanie CO–NH jest 
utworzone przez kondensacj�, z utrat� cz�steczki wody mi�dzy 
grup� karboksylow� –COOH jednego aminokwasu i grup� 
aminow� –NH2 drugiego aminokwasu.

 wi�zka fascicle Patrz: wi�zka przewodz�ca.
 wi�zka przewodz�ca vascular bundle Element tkanki sk�a-

daj�cy si� z pierwotnego drewna i pierwotnego �yka (oraz 
prokambium, je�li wyst�puje) i cz�sto otoczone os�on� pa-
renchymy (tkanki mi�kiszowej) lub w�ókien.

 wibrio vibrio Gram-ujemny przecinkowiec.
 wide�ki replikacyjne replication fork Struktura w formie litery 

Y zwi�zana z replikacj� DNA. Reprezentuje miejsce, w któ-
rym jedna ni� z dwuniciowego DNA oddziela si�, dzi�ki czemu 
mo�e doj�� do replikacji.

 wiecha panicle Typ kwiatostanu z�o�onego, u którego g�ówna o� 
jest rozga��ziona, a rozga��zienia utrzymuj� lu�ne grona kwia-
towe. Kwiatostany typu wiechy wyst�puj� u takich gatunków, 
jak: ry�, owies czy naw�o�. 

 wielogenowa multigenic Cecha kontrolowana przez kilka genów, 
przeciwie	stwo cechy jednogenowej. Synonim: poligeniczna.

 wielokopiowo�� multi-copy Opisanie plazmidów, które repliku-
j�, aby produkowa� wiele kopii w komórce gospodarza, jak� 
jest bakteria.

 wielokrotne arbitralne profilowanie amplikonów multiple ar -
bi trary amplicon profiling Wspólna nazwa licznych tech-
nik zwi�zanych z �a�cuchow� reakcj� polimerazy. Wszyst-
kie stosuj� startery arbitralne i generuj� liczne zró�nicowane 
produkty amplifikacji. Patrz: losowo amplifikowany poli-
morficzny DNA.

 wielonienasycone polyunsaturates T�uszcze, w których pewne 
wi�zania w�giel–w�giel nie s� w pe�ni wodorowe, tj. raczej 
w formie –CH=CH– ni� –CH2–CH2–.

wielonienasycone
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 wierny typowi true-to-type Odpowiadaj�cy fenotypowi okre�lo-
nej rasy/odmiany.

 wierzcho�ek apex Cz��� korzenia lub p�du, zawieraj�ca mery-
stem wierzcho�kowy.

 wierzcho�ek shoot apex Patrz: czubek p	du.
 wierzcho�ek korzenia root apex Wierzcho�kowy merystem ko-

rzenia, bardzo podobny do wierzcho�kowego merystemu p�du 
w tym, �e formuje trzy merystematyczne obszary: protoder-
m	 (rozwija sie w epiderm�), prokambium (stela) i meri-
stem wzrostu (kor� pierwotn�).

 wi	dni	cie wilt Opadanie lub zwieszanie si� �odyg i li�ci w wyniku 
utraty turgoru przez komórki. Mo�e by� spowodowane stresem 
wodnym lub chorob�.

 wigor (bujno��) miesza�ców hybrid vigour Wielko��, o jak� 
osobniki miesza	cowe przekraczaj� obu swoich rodziców w od-
niesieniu do jednej lub wielu cech. Genetyczne podstawy wigoru 
miesza	ców nie s� dobrze poznane, ale fenomen ten jest szeroko 
rozpowszechniony, szczególnie u gatunków ro�lin, dla których 
mo�e by� prowadzony chów wsobny. Synonim: heterozja.

 wirion virion Pojedyncza, kompletna cz�stka wirusowa, zdolna 
do zaka�enia. 

 wirnik impeller Wstrz�sarka u�ywana do mieszania zawarto�ci 
bioreaktora.

 wiroid viroid Ro�linny czynnik patogenny, sk�adaj�cy si� z zaka�-
nych jednoniciowych cz�stek RNA o ma�ej masie molekularnej, 
nieposiadaj�cy bia�ek p�aszcza.

 wirowanie centrifugation Rozdzia� cz�steczek z uwagi na ich 
wielko�� lub g�sto��, wykorzystuj�cy si�y od�rodkowe obraca-
j�cego si� rotoru. W wyniku ultrawirowania uzyskiwane s� si�y 
setki tysi�cy razy przekraczaj�ce ziemsk� grawitacj�. Patrz: 
wirowanie w gradiencie g	sto�ci.

 wirowanie równowagowe w gradiencie g	sto�ci equilibrium 
den sity gradient centrifugation Procedura wykorzystywa-
na do rozdzielania makrocz�steczek, bazuj�ca na ich g�sto�ci 
(masa na jednostk� obj�to�ci).

 wirowanie w gradiencie g	sto�ci density gradient centrifu-
gation Wysokoobrotowe wirowanie, w którym cz�steczki s� 

wierny typowi
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rozdzielane na podstawie ró�nic w ich g�sto�ci, przy wyko-
rzystaniu gradientu koncentracji chlorku cezu lub sacharozy. 
G�sto�� gradientu mo�na otrzyma� przed wirowaniem przez 
zmieszanie dwóch roztworów o zró�nicowanej g�sto�ci (jak 
w gradiencie sacharozy) lub w procesie samego wirowania (jak 
w gradientach g�sto�ci CsCl i Cs2SO4).

 wirowanie w gradiencie g	sto�ci sacharozy sucrose density 
gradient centrifugation Procedura u�ywana do frakcjono-
wnia kwasów nukleinowych na podstawie ich wielko�ci.

 wirówka centrifuge Urz�dzenie mechaniczne generuj�ce si�y od-
�rodkowe potrzebne w procesie wirowania.

 wirulencja virulence Stopie	 zdolno�ci organizmu do wywo�y-
wania choroby. Wzgl�dna zaka�no�� bakterii lub wirusa lub 
jego zdolno�� do pokonania odporno�ci metabolizmu gospo-
darza. 

 wirus virus Zaka�na cz�steczka z�o�ona z kapsu�y bia�kowej
i rdzenia/j�dra zbudowanego z kwasów nukleinowych 
(DNA i RNA), który jest zale�ny od replikacji w organizmie 
gospodarza.

 wirus defektywny defective virus Wirus, który samoistnie nie 
jest zdolny do reprodukcji, gdy infekuje komórk� gospodarza, 
ale mo�e rozmna�a� si� w obecno�ci innego wirusa. Drugi wirus 
dostarcza niezb�dnego molekularnego mechanizmu, którego 
brakuje w wirusie defektywnym. 

 wirus mozaiki kalafiora cauliflower mosaic virus (skrót:
CaMV) Wirus DNA infekuj�cy kalafior i wiele innych ro�lin 
dwuli�ciennych. Wa�nym elementem jest tu promotor pod-
jednostki 35S jego rybosomalnego DNA, poniewa� wykazuje 
on konstytutywn� aktywno�� w wi�kszo�ci tkanek ro�linnych. 
Dlatego jest szeroko wykorzystywany jako promotor do ekspre-
sji transgenów.

 wirus onkogenny tumour virus Wirus zdolny do przekszta�cenia 
komórki w form� z�o�liw�.

 wirus pomocniczy helper virus Wirus, który umo�liwia (zabez-
piecza) funkcj� lub funkcje innego wirusa w tej samej ko-
mórce.

wirus pomocniczy
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 witamina vitamin Naturalnie wyst�puj�ca substancja organicz-
na wymagana przez �yj�cy organizm (w ma�ych ilo�ciach) do 
utrzymania prawid�owego stanu zdrowia.

 witryfikowany vitrified Kultura tkankowa maj�ca li�cie i cza-
sami p�dy o wygl�dzie szklistym, przezroczystym lub mokrym 
i nabrzmia�ym. Proces witryfikacji jest g�ównym okre�leniem 
dla ró�nych fizjologicznych zaburze	, które prowadz� do za-
mierania wierzcho�ka p	du lub li�ci. Synonimy: szklisty, 
(tylko ang.) water soaked. 

 w�oski trichome Krótkie, nitkowate komórki, tworz�ce struktur� 
niby w�osków.

 w�o�niki root hairs Wyrostki z epidermalnej �ciany komór-
kowej korzenia wyspecjalizowane w absorpcji (pobieraniu) 
wody i sk�adników od�ywczych.

 w�o�nikowato�� korzenia hairy root disease Choroba ro�lin 
szerokolistnych, objawiaj�ca si� namna�aniem tkanek ko-
rzeniopodobnych, formuj�cych si� z p�du. W�o�nikowato�� ko-
rzenia ma charakter podobny do guzowato�ci korzenia i jest 
indukowana przez bakterie Agrobacterium rhizogenes, 
w przypadku gdy zawieraj� plazmid Ri.

 w�ókno chromatynowe chromatin fibre Typowa konfor-
macja chromatyny przyjmuj�cej struktur� nici o �rednicy 
30 nm.

 w�ókno kanalikowe hollow fibre Rurka z porowatego materia�u 
z wewn�trzn� milimetrow� �rednic�, co daje bardzo du�y stosu-
nek powierzchni zewn�trznej strony do obj�to�ci wewn�trznej. 
Wykorzystywany jako filtr lub w bioreaktorach do usuwania 
zu�ytej po�ywki i/lub produktów.

 woda dejonizowana de-ionized water Woda, z której usuni�to 
z ró�n� wydajno�ci� wi�kszo�� soli drog� wymiany jonów.

 wodobrzusze ascites Anormalna akumulacja p�ynu w jamie 
otrzewnowej, wyst�puj�ca m.in. jako komplikacja przy mar-
sko�ci w�troby. W kontek�cie produkcji przeciwcia� mono-
klonalnych komórki hybrydomy s� wstrzykiwane do myszy 
w celu ich proliferacji w wywo�anym wodobrzuszu. Metoda 
ta zosta�a wyparta przez kultury in vitro komórek hybry-
domy.

witamina
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 wolna woda free water Woda komórkowa, która jest uwalniana 
do przestrzeni mi�dzykomórkowych, gdy tkanka zamro�ona 
zostaje rozmro�ona. Przeciwie	stwo: woda zwi�zana.

 wolny od chorób disease-free Ro�lina lub zwierz� wolne od spe-
cyficznych patogenów, co jest potwierdzane przez specyficzne 
testy. Powinno by� interpretowane jako „wolne od znanych 
chorób”, jako �e obecno�� „nowych” chorób mog�a nie by� jesz-
cze stwierdzona. 

 wolny od patogenów pathogen-free Niezanieczyszczony patoge-
nami. 

 wolny od wirusów virus-free Ro�lina, zwierz�, tkanka lub me-
rystem, który nie wykazuje symptomów wirusowych lub nie 
zawiera zidentyfikowanych cz�steczek wirusa.

 woreczek zal��kowy embryo sac Dojrza�y �e	ski gametofit ro-
�lin okrytonasiennych. Zwykle siedmiokomórkowa struktura, 
któr� stanowi�: dwie synergidy, jedna komórka jajowa, trzy 
antypody (ka�da z pojedynczym haploidalnym j�drem) i jedna 
komórka macierzysta endospermu z dwoma haploidalnymi 
j�drami. 

 worek ascus Organ reproduktywny w p�ciowym stadium rozwoju 
grzybów workowców (Ascomycetes), w którym produkowane s� 
askospory. 

 wosk (woskowina) wax Nierozpuszczalne w wodzie estry d�ugo-
�a	cuchowych kwasów z d�ugo�a	cuchowymi alkoholami. Wosk 
tworzy ochronn� wodoszczeln� warstw� na li�ciach, p�dach, 
owocach, sier�ci zwierz�t i pow�oce owadów.

 wra�liwo�� (podatno��) susceptible Niezdolno�� przeciwsta-
wienia si� uszkodzeniom wywo�anym stresem biotycznym lub 
abiotycznym. Przeciwie	stwo: odporno��, tolerancja.

 wrzeciono spindle Wewn�trzkomórkowa struktura w�óknista
zaanga�owana w proces przemieszczania si� („w�drówk�”) 
chromosomów w mitozie i mejozie.

 wspó�czynnik (wynik) lod lod score Logarytm przypadków
sprz	�e� mi�dzy dwoma loci. Stosowany jako miara staty-
styczna, potwierdzaj�ca sprz��enie.

 wspó�czynnik selekcji selection coefficient Miara intensywno-
�ci selekcji w danym locus powszechnie oznaczana skrótem s. 

wspó�czynnik selekcji
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Reprezentuje proporcjonalny �redni udzia� gametyczny w po-
pulacji szczególnych genotypów w porównaniu z (generalnie 
bardziej preferowanym) genotypem standardowym. 

 wspó�dzia�anie genów gene interaction Modyfikacja dzia�ania 
genu przez inny niealleliczny gen.

 wtórna odpowied
 immunologiczna secondary immune re-
sponse Szybka odpowied� immunologiczna, która ma miejsce 
podczas drugiego (i kolejnych) zetkni�� systemu immunologicz-
nego ssaków ze specyficznym antygenem. Patrz: pierwotna 
odpowied
 immunologiczna.

 wtórna tkanka naczyniowa secondary vascular tissue Tkan-
ka na czyniowa (�yko lub drewno) formowana przez kambium 
naczyniowe (tkank� twórcz�) podczas wtórnego wzrostu w ro-
�linach naczyniowych.

 wtórny metabolizm secondary metabolism Produkcja przez or -
ganizm substancji, które nie s� niezb�dne dla podstawo-
wych funkcji metabolicznych lub fizjologicznych. Ich funkcja 
ma zwi�zek ze �rodowiskiem, np. z obron� jako elicitory lub 
atraktanty. Niektóre z nich maj� u�yteczne w�a�ciwo�ci, np. 
farmakologiczne lub od�ywcze, podczas gdy inne s� toksyczne.

 wtryskiwacz sparger Przyrz�d s�u��cy do wprowadzenia do bio-
reaktora powietrza w formie drobnych b�belków. 

 wybiórczy (selekcyjny) selectable Posiadanie produktu genu, 
który, je�li wyst�puje, to umo�liwia identyfikacj� i preferen-
cyjne rozmno�enie szczególnego genotypu. Patrz: gen re-
porterowy.

 wyciek (wyp�yw) outflow Obj�to�� rosn�cych komórek, która 
jest usuwana z bioreaktora w czasie procesu ci�g�ej fermen-
tacji. 

 wyciszenie silencing Brak ekspresji genu z powodu zmiany 
w sekwencji DNA w strukturze genu lub regionach regula-
torowych lub z powodu interakcji mi�dzy jego transkryptem 
a innym mRNA wyst�puj�cym w komórce. Patrz: antysen-
sowne RNA.

 wydajno�� productivity Wielko�� istotnej ekonomicznie produk-
cji, wytworzonej w danym czasie przy u�yciu okre�lonych za-
sobów.

wspó�dzia�anie genów
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 wydajno�� fotosyntetyczna photosynthetic efficiency Spraw-
no�� przekszta�cania energii s�onecznej w zwi�zki organiczne.

 wydajno�� (frekwencja) transformacji transformation effi-
ciency (frequency) U�amek (cz���) populacji komórek, któ-
re wbudowuj� do swojego genomu wprowadzony transgen. 
Wielko�� t� wyra�a si� jako wynik dzielenia odzyskanej liczby 
tranformowanych komórek przez ca�kowit� liczb� komórek 
w populacji. 

 wydajno�� zapylenia krzy�owego cross pollination effi-
ciency 
atwo�� uzyskania zapylenia krzy�owego. Na ogó� 
mierzona liczb� miesza	cowego potomstwa uzyskanego 
z jednego zapylonego kwiatu. 

 wydala� excrete Transportowanie materia�u z komórki lub or-
ganizmu. 

 wydzielanie exude Powolne wydalanie p�ynnych zwi�zków (ta-
kich jak tanina czy utlenione polifenole z materia�u ro�lin-
nego) przez pory lub uszkodzenia, lub na drodze dyfuzji do 
pod�o�a. 

 wydzielanie secretion Transport cz�steczek z wn�trza komór-
ki przez b�on� komórkow�

 wykluczenie alleli allelic exclusion Zjawisko, w którym tylko 
jeden funkcjonalny allel genu przeciwcia�a mo�e by� zgro-
madzony w danym limfocycie B.

 wykorzystanie zasobów genetycznych zwierz�t gospodar-
skich utilization of farm animal genetic resources
U�ycie i zagospodarowanie genetycznych zasobów zwierz�-
cych do produkcji �ywno�ci w systemach zrównowa�onych 
w rolnictwie.

 wymiana genu gene replacement Wprowadzenie transgenu
do chromosomu przez homologiczn� rekombinacj�. Trans-
gen zast�puje kopi� genu oryginalnie wyst�puj�cego w danym 
locus.

 wymiana siostrzanych chromatyd sister chromatid exchange 
(skrót: SCE) Wzajemna wymiana dwóch ramion chromatyd 
w obr�bie jednego chromosomu.

 wysokosprawny filtr powietrza high efficiency particulate 
air filter Patrz: filtr HEPA.

wysokosprawny filtr powietrza
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 wysokowydajna analiza high throughput screening Zautoma-
tyzowany system przeznaczony do badania du�ej liczby prób, 
szczególnie w kontek�cie genotypowania.

 wyspa GC GC island Segment dwuniciowego DNA, które jest 
bogate w pary zasad GC. Ten typ sekwencji jest charaktery-
styczny dla regionów genomów eukariotycznych, w których 
wyst�puje du�o genów. 

 wytracanie (wymywanie) wash-out Utrata wolniej rosn�cych
mikroorganizmów w sytuacji, kiedy s� dwa organizmy ro-
sn�ce razem.

 wytrz�sarka shaker Niewielka ruchoma platforma z regulacj� 
pr�dko�ci, u�ywana do poruszania p�ytek zawieraj�cych p�yn-
n� kultur� bakteryjn�. Opisywana równie� jako wytrz�sarka 
w formie platformy.

 wytrz�sarka platformowa platform shaker Patrz: wytrz�-
sarka.

 wytrz�sarka zwrotna reciprocating shaker Wytrz�sarka
platformowa u�ywana do wytrz�sania naczy	 z kultur� p�yn-
n�, za pomoc� ruchu w przód i w ty�, z ró�n� szybko�ci�.

 wzmacniacz enhancer 1. Substancja lub czynnik, który zwi�ksza 
aktywno�� chemiczn� lub proces fizjologiczny. 2. Sekwencja 
DNA w eukariota (równie� znaleziona w kilku eukariotycznych 
wirusach), która zwi�ksza transkrypcj	 genu. Ulokowana za-
zwyczaj (ale nie wy��cznie) powy�ej danego genu w odleg�o�ci 
do kilku kilo par zasad. W kilku przypadkach mo�e aktywowa� 
transkrypcj� genu bez (znanego) promotora. Synonim: ele-
ment wzmacniaj�cy, sekwencje wzmacniaj�ce. 3. Gen 
g�ówny lub modyfikuj�cy, który zwi�ksza szybko�� procesu 
fizjologicznego. 

 wzmacnianie fortify Dodawanie wzmacniaj�cych komponentów 
lub korzystnych sk�adników do po�ywki od�ywczej. 

 wzór model Matematyczny opis zjawiska biologicznego.
 wzrost drugorz	dowy secondary growth Typ wzrostu charak-

terystyczny przy zgrubieniu/pogrubieniu �odygi lub korzenia, 
b�d�cy rezultatem formowania drugorz�dowej tkanki naczy-
niowej i aktywno�ci naczyniowej kambium.

wysokowydajna analiza
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 wzrost interkalarny intercalary growth Model wyd�u�ania si� 
�odygi typowy dla traw. Wyd�u�anie si� post�puje od dolnego 
mi�dzyw��la do górnego przez ró�nicowanie tkanki meryste-
matycznej u podstawy ka�dego mi�dzyw��la.

 wzrost nieograniczony (niezdeterminowany) indeterminate 
growth Warunek, w którym p�k wierzcho�kowy utrzymuje 
si� i produkuje kolejne odga��zienia boczne w ci�gu nieokre�lo-
nego czasu. Przeciwie	stwo: wzrost ograniczony (zdetermi-
nowany).

 wzrost niezorganizowany unorganized growth Formowanie 
tkanki in vitro z kilku zró�nicowanych typów komórek i nie-
rozpoznanej struktury. Typowa struktura kalusa formowna 
w kulturze tkankowej. Przeciwie	stwo: wzrost zorganizo-
wany.

 wzrost ograniczony determinate growth Wzrost zdetermino-
wany i ograniczony w czasie, z p�czkiem lub kwiatem ko	cz�-
cym wzrost g�ównych osi. Typ wzrostu raz okre�lony nie ulega 
zmianie. Synonim: samoko	cz�cy. Przeciwie	stwo: wzrost 
nieograniczony. 

 wzrost pierwotny primary growth 1. Wzrost z merystemu 
apikalnego, tkanki m�odej ro�liny. 2. Wzrost z eksplantatu 
w czasie kultury inicjalnej.

 wzrost zorganizowany organized growth Rozwój w warunkach 
kultury in vitro eksplantatów ro�linnych (merystemów, 
wierzcho�ków wzrostu, p�ków kwiatowych, primordiów orga-
nów). Przeciwie	stwo: wzrost niezorganizowany.

X

 x Liczba bazowa chromosomów w cyklu poliploidalnym: monoplo-
id/ haploid = x; diploid = 2x; triploid = 3x itd.

Y

 YAC Skrót yeast artificial chromosome – sztuczny chromosom 
dro�d�y.

YAC
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Z

 zabójczy limfocyt T (zabójcza komórka T) killer T cell Lim-
focyty T, które zabijaj� komórki wykazuj�ce rozpoznane an-
tygeny.

 zaburzenie segregacji alleli meiotic drive Mechanizm, który
powoduje, �e poszczególne allele lub chromosomy s� nadre-
prezentowane w populacji gamet.

 zachwaszczenie weediness Zdolno�� ro�liny do kolonizacji trud-
nego siedliska i konkurowania z uprawianymi tam gatun-
kami.

 zag	szczenie obj	to�ci komórek packed cell volume (skrót:
PCV) Odsetek obj�to�ci kultury komórkowej zaj�ty przez ko-
mórki. Obj�to�� komórek jest okre�lana przez sedymentacj� 
w wirowaniu przy ma�ej pr�dko�ci.

 zal��ek ovule �e	ski organ rozmna�ania ro�lin nasiennych, 
sk�adaj�cy si� z o�rodka, woreczka zal��kowego i os�onek.

 zal��nia ovary Rozszerzona, dolna cz��� s�upka kwiatu ro�liny, 
która zawiera zal��ki.

 zale�na od przeciwcia� odpowied
 immunologiczna antibo-
dy-mediated immune response Synteza przeciwcia� przez 
limfocyty B w odpowiedzi na identyfikacj� obcego antygenu 
przez komórki uk�adu immunologicznego. Synonim: humoral-
na odpowied
 immunologiczna.

 zale�no�� ilo�ciowa strukturalnej aktywno�ci (stosunki ilo-
�ciowe struktura – aktywno��) quantitative structure-
-activity relationship (skrót: QSAR) Technika komputero-
wego modelowania, która pozwala na przewidywanie prawdo-
podobnej aktywno�ci cz�stki, zanim zostanie ona zsyntetyzo-
wana. Analiza QSAR opiera si� na rozpoznawaniu zwi�zków 
struktury cz�stek i aktywno�ci z danych historycznych.

 zamierzone uwalnianie deliberate release W biotechnologii
planowane uwolnienie do �rodowiska genetycznie zmodyfi-
kowanych organizmów.

 zamkni	ta kultura ci�g�a closed continuous culture System 
kultury, w którym dop�yw �wie�ego pod�o�a jest równowa�ony 
odp�ywem odpowiedniej obj�to�ci zu�ytego pod�o�a. Komórki 
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s� mechanicznie oddzielane od odprowadzanego pod�o�a i do-
dawane z powrotem do kultury.

 zanieczyszczanie fouling Pokrywanie lub zatykanie (materia�a-
mi lub mikroorganizmami) sprz�tu, w ten sposób ograniczanie 
jego w�a�ciwego dzia�ania.

 zap�odnienie fertilization Po��czenie dwóch gamet o ró�nej 
p�ci w zygot�. Typowa gameta zawiera haploidaln� liczb� 
chromosomów. St�d j�dro zygoty posiada diploidaln� 
liczb� chromozomów. Wyró�nia si� kilka kategorii: 1. Samoza-
p�odnienie (selfing) – po��czenie gamet m�skiej i �e	skiej, po-
chodz�cych z tego samego osobnika. 2. Zap�odnienie krzy�owe 
(crossing) – po��czenie gamet m�skiej i �e	skiej, pochodz�cych 
z ró�nych osobników. 3. Podwójne zap�odnienie – wyst�puje 
u ro�lin kwiatowych, w którym jedna gameta m	ska ��czy 
si� z komórk� jajow�, a w tym samym czasie j�dro drugiej 
gamety m�skiej ��czy si� z �e	skimi j�drami biegunowymi 
(lub j�drem wtórnym), tworz�c endosperm. 

 zap�odnienie in vitro in vitro fertilization (skrót: IVF) Tech-
nika szeroko wykorzystywana u cz�owieka i zwierz�t, gdzie 
komórka jajowa jest zap�adniana nasieniem pozaustrojowo, 
a nast�pnie jest wszczepiana do macicy.

 zap�odnienie w „probówce” Patrz: zap�odnienie in vitro.
 zapocz�tkowanie (inicjacja) initiation Spowodowanie startu

cze go�. 1. Wczesny etap lub stan procesu w kulturze tkanko-
wej. 2. Wczesny etap biosyntezy.

 zapylenie pollination Przeniesienie py�ku z pylnika na znami	 
w procesie zap�odnienia u angispermae. Przeniesienie py�ku 
z m�skiej do �e	skiej szyszki w procesie zap�odnienia u gym-
nospermae.

 zapylenie krzy�owe cross pollination Przeniesienie py�ku jed-
nej ro�liny na inn� w celu zap�odnienia. 

 zarodek embryo Niedojrza�y organizm we wczesnych stadiach roz-
woju. U ssaków rozwija si� w pierwszych miesi�cach w macicy. 
U ro�lin jest to struktura, która rozwija si� w megagameto-
ficie, jako wynik zap�odnienia komórki jajowej, a czasami 
bez zap�odnienia. Zarodki somatyczne cz�sto s� indukowane 
w kulturach komórkowych in vitro.

zarodek
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 zarodek germ Nazwa botaniczna zarodka u ro�lin.
 zarodek nucelarny nucellar embryo Zarodek powsta�y wegeta-

tywnie z tkanki somatycznej otaczaj�cej woreczek zal��ko-
wy, a nie przez zap�odnienie komórki jajowej.

 zarodek somatyczny somatic embryo Struktura zorganizowa-
na jak embrion. Mimo �e morfologicznie podobny do zygoty, 
powstanie zarodka jest zainicjowane z somatycznych komó-
rek ro�linnych. W warunkach in vitro zarodek somatyczny 
przechodzi proces rozwoju podobny do tego, jaki przechodzi 
zarodek z prawdziwej zygoty. Ka�dy zarodek somatyczny jest 
potencjalnie zdolny do przekszta�cenia w normaln� m�od� 
ro�lin� 

 zarodnia sporangium Organ rozmna�ania u ro�lin produkuj�cych 
spory. Megasporangium produkuje megaspory, które wyrasta-
j� na �e	ski gametofit; w ro�linach nasiennych jest to wore-
czek zal��kowy. Mikrosporangium produkuj� mikrospory, 
z których wyrastaj� m�skie gametofity, wyst�puj�ce u ro�lin 
nasiennych jako py�ek.

 zarz�dzanie ryzykiem risk management W odró�nieniu od
oceny ryzyka jest to proces szacowania mo�liwo�ci zabez-
pieczenia w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi 
grupami, obejmuj�cy ocen� ryzyka oraz inne czynniki maj�ce 
zwi�zek z ochron� zdrowia konsumentów i promocj� rynku na 
zasadach fair play i, je�eli to konieczne, selekcja odpowiednich 
dzia�a	 zapobiegawczych i sposobów kontroli.

 zarz�dzanie zasobami genetycznymi zwierz�t gospodarskich 
management of farm animal genetic resources Zbiór 
wszystkich technicznych, politycznych i logistycznych operacji 
zaanga�owanych w poznanie (charakterystyk�), wykorzystanie, 
rozwijanie (u�ytkowanie), utrzymanie (konserwacj�), udost�p-
nianie i podzia� korzy�ci ze zwierz�cych zasobów genowych.

 zasada base Jeden ze sk�adników nukleozydów, nukleotydów 
i kwasów nukleinowych. Cztery ró�ne zasady wyst�puj� 
w naturze w DNA: puryny A (adenina) i G (guanina) oraz 
pirymidyny: C (cytozyna) i T (tymina, powszechna nazwa 
dla 5-metylouracylu). W RNA T jest zamienione na U (ura-
cyl). Patrz: para zasad.

zarodek
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 zasada azotowa nitrogenous base Puryny (adenina i guanina) 
i pirymidyny (cytozyna i tymina lub uracyl) obecne w DNA 
i RNA.

 zasada ostro�no�ci precautionary principle Rozwi�zanie, w któ-
rym unika si� ka�dego mo�liwego ryzyka zwi�zanego z now� 
technologi� a� do czasu pe�nego zrozumienia jego wp�ywu na 
zdrowie, �rodowisko itp. Szczególnie stosowane przy uwolnie-
niu organizmów modyfikowanych genetycznie, gdy� w odró�-
nieniu od wielu technologii, je�li powstanie problem, nie mo�na 
si� wycofa�.

 zasada tolerancji wobble hypothesis Wyja�nienie, w jaki spo-
sób tRNA mo�e rozpoznawa� wi�cej ni� jeden kodon. Dwa 
pierwsze nukleotydy w kodonie mRNA i antykodonie paruj� 
si� zgodnie z zasadami komplementarno�ci zasad, natomiast 
trzeci nukleotyd w antykodonie ma wi�ksz� dowolno�� (ela-
styczno��), co pozwala mu parowa� si� b�d� ze spodziewanym 
nukleotydem, b�d� jakim� innym.

 zasada za�o�yciela founder principle Mo�liwo��, �e nowa, izo-
lowana populacja, zainicjowana z ma�ej liczby osobników 
wybranych z populacji rodzicielskiej, mo�e by� genetycznie 
ró�na od populacji rodzicielskiej, gdy� za�o�ycielskie osobniki 
mog� nie by� typowe dla populacji rodzicielskiej. Patrz: dryf 
genetyczny.

 zasoby genowe genetic resources Materia� genetyczny maj�cy 
aktualn� lub potencjaln� warto��.

 zast�pienie (podstawienie) replacement Dodanie sklonowanej
poprawionej kopii w miejsce wadliwego genu. Patrz: homoge-
notyzacja.

 zawi�zki li�ciowe leaf primordium Boczne wyrostki z mery-
stemu wierzcho�kowego, które mog� rozwin�� si� w li�cie.

 zawiesina komórek cell suspension Kultura komórek w poru-
szanym lub wytrz�sanym pod�o�u p�ynnym, cz�sto oznacza 
kultur	 zawiesinow� pojedynczych komórek i agregatów 
komórkowych.

 zbiornik bioreaktora tank bioreactor Naczynie fermenta-
cyjne (fermentor lub fermentator) przeznaczone do kultury 
mikroorganizmów (bakterii dro�d�y i grzybów) na du�� 
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skal�. Wi�kszo�� zbiorników bioreaktorów jest przystoso-
wanych do poruszania mechanicznego, co pozwala na efek-
tywne rozprowadzenie w ca�ej kulturze gazów i sk�adników 
od�ywczych. Bioreaktory alternatywne wyposa�one s� we 
w�óknist� lub b�onow� powierzchni�, aby unieruchomi� ko-
mórki kultury.

 zbiór harvesting Proces zwi�zany ze zbiorem dojrza�ych plonów 
(upraw).

 zdegenerowanie degeneracy Warunkowanie jednego amino-
kwasu przez wi�cej ni� jeden kodon. Wynika to z nieuchron-
nego nadmiaru wyst�powania 64 kodonów koduj�cych tylko 
20 aminokwasów.

 zdenaturowane bia�ko denatured protein Zmiana struktury 
bia�ka in vivo przez zastosowanie wysokiej temperatury lub 
soli, co niszczy jego biologiczn� aktywno��. Odwrotnie do zde-
naturowanego DNA zdenaturowane bia�ka bardzo rzadko 
maj� zdolno�� renaturacji.

 zdenaturowane DNA denatured DNA Dwuniciowe DNA, które 
zosta�o przeprowadzone do postaci jednoniciowej poprzez prze-
rwanie wi�za	 wodorowych ��cz�cych pary komplementar-
nych nukleotydów. Cz�sto zjawisko odwracalne. Zazwyczaj 
uzyskiwane przez podgrzewanie.

 Z-DNA Forma DNA, w której podwójna ni� (helisa) jest lewo-
skr�tna, zamiast prawoskr�tna. DNA przybiera konformacj� 
Z, kiedy puryny i pirymidyny wyst�puj� na przemian w ka�dej 
nici, np. 5’CGCGCGCG3’ lub 3’GCGCGCGC5’. Synonim: zig-
-zag DNA.

 zdolny do pobierania wodoru hydrogen-uptake positive (skrót: 
Hup+) Termin opisuj�cy mikroorganizm zdolny do asymilacji 
(lub pobierania) wodoru.

 zespolenie szczepienia graft union Miejsce, w którym zraz
z jednej ro�liny jest po��czony z podk�adk� z innej ro�liny.

 zewn	trzna sekwencja niekoduj�ca intergenic spacer (skrót: 
IGS) Niekoduj�cy DNA, oddzielaj�cy tandemowo u�o�one 
kopie powtarzalnych sekwencji genu (zwykle rybosomowe-
go DNA). W przeciwie	stwie do sekwencji koduj�cych ze-
wn	trzne sekwencje niekoduj�ce wykazuj� wysoki poziom 
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polimorfizmu mi�dzygatunkowego i dlatego s� przydatne do 
identyfikacji gatunków.

 zewn	trzna sekwencja przewodnia external guide sequence 
(skrót: EGS) Patrz: sekwencja przewodnia. 

 zgodno�� concordance Identyczno�� ��czonych par lub grup o da-
nej cesze, podobnie jak rodze	stwo posiadaj�ce t� sam� cech�.

 zgodno�� tkankowa histocompatibility Stopie	, w którym
tkanka pochodz�ca z danego organizmu jest tolerowana przez 
system immunologiczny innego organizmu. 

 zgrubienie wtórne secondary thickening Odk�adanie si� wtór-
nego materia�u �ciany komórkowej, które powoduje powi�k-
szenie zgrubienia na ga��ziach lub korzeniach.

 ziarno py�ku pollen grain Dojrza�a mikrospora produkowana 
w komorze py�kowej angiospermae lub w mikrosporangium 
gymnospermae. Jednokomórkowa, ró�nego kszta�tu i wielko-
�ci, ze specyficznym urze�bieniem �ciany.

 zielona rewolucja green revolution Nazwa procesu istotnego 
wzrostu produkcji ro�linnej w trzeciej �wiartce XX wieku 
w wyniku integracji post�pu w genetyce i hodowli ro�lin, 
agrotechnice oraz ochronie przed szkodnikami i chorobami.

 zig-zag DNA Patrz: Z-DNA.
 z��cze akceptorowe acceptor junction site Miejsce po��czenia 

ko	ca 3’intronu i ko	ca 5’egzonu. Patrz: z��cze donorowe.
 z��cze donorowe donor junction site Miejsce po��czenia mi�dzy 

ko	cem 5’egzonu i ko	cem 3’intronu. Patrz: z��cze akcepto-
rowe.

 z�oty ry� golden rice Ry� otrzymany metod� biotechnologiczn�, 
który zawiera w nasionach du�� ilo�� beta karotenu (prekur-
sora witaminy A). Otrzymany przez w��czenie dwóch genów 
z �onkila i jednego z bakterii Erwinia uredovora.

 zmiana kapsydu (transkapsydacja) transcapsidation Cz��cio-
we lub ca�kowite op�aszczanie kwasów nukleinowych cz�-
stek wirusowych pow�ok� bia�ka innego wirusa.

 zmienna domena variable domain Regiony przeciwcia�, które 
posiadaj� ró�ne sekwencje aminokwasów w ró�nych cz�stecz-
kach przeciwcia�. Rejony te s� odpowiedzialne za swoisto�� 
wi�za	 antygenu z przeciwcia�em.

zmienna domena
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 zmienna ekspresywno�� variable expressivity Zmiany fenoty-
pu spowodowane przez ró�ne allele tego samego genu i/lub 
dzia�ania innych genów i/lub w wyniku dzia�ania czynników 
niegenetycznych.

 zmienna glikoproteina powierzchniowa variable surface 
glycoprotein (skrót: VSC) Jeden z zestawu determinan-
tów antygenowych, którego ekspresja zachodzi w mikro-
organizmie w celu unikni�cia wykrycia przez uk�ad immu-
nologiczny.

 zmienna liczba tandemowych powtórze� variable number 
tandem repeat (skrót: VNTR) Sekwencja DNA, wyst�puj�ca 
jako powtórzenia tandemowe, w obr�bie których liczba kopii 
ró�ni si� znacznie mi�dzy niespokrewnionymi genotypami.

 zmienno�� variation Ró�nice mi�dzy osobnikami w obr�bie po-
pulacji lub mi�dzy populacjami.

 zmienno�� ci�g�a continuous variation Zmienno�� populacji, 
w której osobniki nie mog� by� sklasyfikowane jako nale��ce 
do jednej klasy z grupy klas nieci�g�ych. Cechy wykazuj�ce 
zmienno�� ci�g�� s� okre�lane jako ilo�ciowe. Patrz: poligen, 
locus cechy ilo�ciowej, QTL. Przeciwie	stwo: zmienno�� 
nieci�g�a.

 zmienno�� epigenetyczna epigenetic variation Niedziedziczna 
i odwracalna zmienno��; cz�sto jest wynikiem zmiany w eks-
presji genu z powodu metylacji DNA. 

 zmienno�� genetyczna nieaddytywna non-additive genetic 
variation Udzia� ca�kowitej zmienno�ci genetycznej w popu-
lacji, która nie odpowiada na prost� selekcj	 masow� i która 
powoduje, �e rzeczywista warto�� potomstwa ze specyficznego 
krzy�owania parami nie pokrywa si� z przewidywanymi war-
to�ciami hodowlanymi dla ka�dego z rodziców.

 zmienno�� nieci�g�a discontinuous variation Zmienno��,
w której osobniki mog� by� klasyfikowane jako nale��ce do jed-
nej z nienachodz�cych na siebie klas. Powstaje przy prostym 
genetycznym uwarunkowaniu cechy (jeden lub kilka genów, 
ka�dy o znacznym efekcie) i minimalnym efekcie niegenetycz-
nym. Cechy wykazuj�ce zmienno�� nieci�g�� s� okre�lane jako 
jako�ciowe. Przeciwie	stwo: zmienno�� ci�g�a.

zmienna ekspresywno��
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 zmienno�� somaklonalna somaclonal variation Epigenetyczne
lub genetyczne zmiany indukowane podczas fazy kalusa w kul-
turach komórek ro�linnych in vitro. Czasami widoczne jako 
zmiany fenotypu w ro�linach zregenerowanych z hodowli.

 zmienno�� transgresyjna transgressive variation Pojawienie 
si� osobnika w pokoleniu ulegaj�cemu segregacji, wykazuj�ce-
go ekspresj� cechy poza zakresem zmienno�ci obserwowanej 
u rodziców skrzy�owanych do wytworzenia tej populacji.

 znacznik label Zwi�zek lub atom przy��czony lub w��czony do 
innej cz�steczki w uk�adzie pozwalaj�cym na detekcj� jego 
obecno�ci. Zazwyczaj znaczniki wykorzystuj� radioaktywno��, 
fluorescencj� lub antygeniczno��. Synonim: tag.

 znacznik tracer Substancja (zazwyczaj izotop promieniotwórczy 
lub barwnik fluorescencyjny), któr� mo�na wykry� za pomoc� 
�rodków fizycznych i która jest wykorzystywana w analizie 
przebiegu reakcji chemicznej lub procesu biologicznego.

 znacznik powinowactwa affinity tag Sekwencja aminokwasów 
wprowadzona do bia�ka metodami in�ynierii genetycznej 
w celu umo�liwienia jego �atwego oczyszczenia. Znacznikiem 
mo�e by� inne bia�ko lub krótka sekwencja aminokwasów, 
pozwalaj�ca na oczyszczenie przy u�yciu chromatografii po-
winowactwa. Synonim (tylko ang.): purification tag.

 znacznik oczyszczenia Patrz: znacznik powinowactwa.
 znakowanie labelling Proces przy��czania lub w��czania znacz-

nika do cz�steczki. Najcz��ciej stosuje si� w przypadku kwa-
sów nukleinowych i bia�ek.

 znakowanie biotyn� biotin labelling Przy��czenie biotyny do 
innej cz�steczki, zw�aszcza do DNA.

 znakowanie ko�ców end-labelling Wprowadzenie �atwo wi-
docznego znacznika na ko	cach cz�steczek DNA lub RNA. 
Powszechnie stosowana jest metoda wprowadzanie atomu
32P na ko	cu cz�steczki DNA przez kinaz� polinukleotydo-
w� T4. 

 znakowanie transpozonami transposon tagging Metoda izo -
lacji genów, wykorzystuj�ca zak�ócenie normalnej ekspre-
sji genu, b�d�ce rezultatem wstawienia transpozonu we-
wn�trz lub blisko genu. Poniewa� sekwencja transpozonu 

znakowanie transpozonami
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jest znana, wi�c mo�e ona zosta� wykorzystana jako sonda 
DNA, w celu okre�lenia fragmentu DNA zawieraj�cego gen 
docelowy. Eksperymenty na du�� skal�, generuj�ce populacje 
mutacji genowych kolokwialnie, nazywane s� maszynami 
genowymi.

 znami	 stigma Cz��� s�upka ro�lin okrytonasiennych, przyjmuj�-
ca ziarna py�ku w trakcie zapylenia.

 zoo blotting zoo blot Hybrydyzacja klonowanego DNA jednego 
gatunku z DNA innych organizmów w celu ustalenia, w jakiej 
mierze klonowane DNA jest ewolucyjnie konserwatywne.

 zoo FISH zoo FISH Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in 
situ, badaj�ca chromosomy metafazowe jednego gatunku 
z DNA pochodz�cego od innego gatunku. Technika pozwala-
j�ca wnioskowa� o ewolucyjnych zale�no�ciach mi�dzy gatun-
kami. Patrz: fluorescencyjna hybrydyzacja in situ.

 zoonoza zoonosis Choroba, która jest przenoszona ze zwierz�t na 
ludzi.

 zraz scion P�d lub p�czek u�yty do zaszczepienia innej ro�liny 
lub podk�adki

 zrekonstruowana komórka reconstructed cell Realnie prze-
kszta�cona komórka, b�d�ca rezultatem in�ynierii gene tycz-
nej.

 zrównowa�ony system letalny balanced lethal system
System pozwalaj�cy na utrzymanie recesywnego allelu le-
talnego w ka�dym z dwóch loci na tej samej parze chromoso-
mów. W ograniczonej populacji bez crossing-over mi�dzy loci 
przetrwa� mog� wy��cznie podwójne heterozygoty, maj�ce 
letalne mutacje.

 zró�nicowana determined Opisuje tkank� embrionaln� w stanie, 
w którym mo�e si� rozwin�� tylko w dany rodzaj tkanki.

 zró�nicowana przepuszczalno�� differentially permeable
Odnosi si� do b�on, przez które w ró�nym stopniu przenika-
j� zwi�zki. Niektóre zwi�zki nie maj� zdolno�ci przenikania 
przez takie b�ony, poniewa� s� zbyt du�e, aby przenikn�� przez 
pory w b�onie.

 zró�nicowanie selekcji selection differential Ró�nica mi�dzy 
�redni� osobników wyselekcjonowanych na rodziców nast�p-

znami�
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nego pokolenia a �redni� ca�ej populacji. Stanowi �redni� 
przewag� wyselekcjonowanych rodziców, zwykle oznaczana 
skrótem S.

 zró�nicowany obraz profili transkrypcyjnych differential 
dis play Metoda identyfikacji mRNA, które jest obecne w ró�-
nej ilo�ci w ró�nych tkankach lub powstaje w odpowiedzi na 
specyficzne traktowanie; mRNA jest konwertowane do cDNA 
– okre�lone ilo�ci s� amplifikowane w reakcji �a�cuchowej 
polimerazy i rozdzielane elektroforetycznie.

 zu�yta po�ywka spent medium Po�ywka po subkulturze, która 
 zosta�a usuni�ta, poniewa� wyczerpa�y si� w niej sk�adniki 
od�ywcze, zosta�a odwodniona lub zakumulowa�y si� w niej 
toksyczne produkty metaboliczne.

 zwi�zana woda bound water Woda komórkowa nieuwalniana do 
przestrzeni mi	dzykomórkowej w wyniku zamro�enia i roz-
mro�enia. Przeciwie	stwo: wolna woda.

 zwi�zek nieorganiczny inorganic compound 1. Historycznie
– zwi�z ki chemiczne, których nie mo�na otrzyma� w procesach 
�yciowych. 2. W nowoczesnym rozumieniu – zwi�zki chemicz-
ne, które nie zawieraj� w�gla, chocia� w�glany i inne proste 
zwi�zki w�gla s� ogólnie uwa�ane za nieorganiczne.

 zwi�zek wiod�cy lead compound Zwi�zek chemiczny, który we 
wst�pnych próbach wykazuje obiecuj�c� biologiczn� aktyw-
no��. 

 zwi�zek wytr�caj�cy (flokulant) flocculant �rodek chemiczny, 
który powoduje agregatowanie ma�ych cz�steczek (wytr�canie 
si�, tworzenie si� k�aczków).

 zwierz	 monogastryczne monogastric animal Zwierz� nie-
prze�uwaj�ce, maj�ce prosty �o��dek.

 zwierz	 za�o�yciel founder animal Organizm, który posiada
transgen w swojej linii zarodkowej i mo�e by� u�yty w krzy-
�owaniach, aby uzyska� czyst� hodowlan� lini� transgeniczn�, 
lub jest wykorzystywany jako linia hodowlana dla zwierz�t 
transgenicznych.

 zwi	kszanie skali scale up Przystosowanie procesu, jak np. fer-
mentacji z u�yciem mikroorganizmów, z ma�ej skali laborato-
ryjnej na skal� przemys�ow�.

zwi�kszanie skali
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 zygonema zygonema Stadium mejotycznej profazy, podczas któ-
rej tworz� si� synapsy chromosomowe (kompleks synaptone-
malny).

 zygospora zygospore Grubo�cienna, odporna spora, rozwijaj�ca 
si� z zygoty w wyniku fuzji gamet w procesie izogamii.

 zygota zygote Komórka diploidalna stworzona z po��czenia
dwóch haploidalnych gamet podczas zap�odnienia u orga-
nizmów eukariotycznych w wyniku procesu reprodukcji.

 zygoten zygotene Patrz: zygonema.
 zymogen zymogen Nieaktywny prekursor enzymu, który po wy-

dzieleniu jest chemicznie przekszta�cany w aktywn� form� 
enzymu.

�

 
ród�owe DNA source DNA DNA pochodz�cy z organizmu za-
wieraj�cego gen docelowy i u�ytego jako materia� startowy 
w eksperymentach zwi�zanych z klonowaniem.



 �el gel Galaretowate cia�o sta�e, u�ywane powszechnie jako matry-
ca do elektroforezy makrocz�steczek, do otoczkowania i do 
ustalania pod�o�a dla kultur komórkowych.

 �el poliakrylamidowy polyacrylamide gel Nieaktywne pod�o�e 
elektroforetyczne formowane w wyniku polimeryzacji mono-
meru akrylamidu w obecno�ci czynnika sieciuj�cego N,N’-me-
tyleno-di-amidu kwasu akrylowego. �ele s� zwykle wylewane 
mi�dzy dwiema szklanymi p�ytami, które musz� by� usuwane 
po elektroforezie. Czasami niew�a�ciwie okre�lane jako �ele 
akrylamidu.

 �elatyna gelatin Klejowata, bia�kowa, �eluj�ca i zestalaj�ca sub-
stancja. �elatyna powstaje w cz��ciowej hydrolizie (przez go-
towanie) kolagenu, wyst�puj�cego w tkankach ��cznych wielu 
zwierz�t gospodarskich. U�ywana do �elowania lub zestalania 
p�ynnych po�ywek dla kultur tkankowych i jako dodatek do 
�ywno�ci.

zygonema
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 �elatynizowanie gelatinization P�cznienie skrobi, gdy si� j� do-
 da do gor�cej wody. Hydroliza powoduje utrat� struktury 
przez cz�steczk�, a techniczne �elatynizowanie nie jest zako	-
czone do czasu ca�kowitej utraty struktury. 

 �yj�cy zmodyfikowany organizm living modified organism 
(skrót: LMO) „�yj�cy organizm, posiadaj�cy now� kombinacj� 
materia�u genetycznego otrzyman� za pomoc� metod nowo-
czesnej biotechnologii” (Konwencja o Biologicznej Ró�no-
rodno�ci). Synonim: GMO, ale przeznaczony tylko dla organi-
zmów, które mog� zagra�a� biologicznej ró�norodno�ci. 

 �ywa rekombinowana szczepionka live recombinant vacci-
ne Szczepionka utworzona przez ekspresj� antygenu pato-
gena w niepatogenicznym organizmie.

 �ywa szczepionka live vaccine �yj�ca, niewirulentna forma pato-
genicznego mikroorganizmu lub wirusa, wykorzystywanego 
do ujawnienia reakcji przeciwcia� dla ochrony przed infekcj� 
przez wirulentn� form� tego samego patogena.

 �ywno�� funkcjonalna functional food Artyku�y spo�ywcze
(poza podstawowym od�ywianiem), wykazuj�ce specyficzne 
korzy�ci zdrowotne i medyczne, ��cznie z zapobieganiem cho-
robom i ich leczeniem. 

 �yworodno�� vivipary 1. Forma reprodukcji zwierz�t, w której 
rozwijaj�cy si� embrion jest od�ywiany bezpo�rednio przez 
matk� poprzez �o�ysko lub w inny sposób. 2. Forma rozmna�a-
nia bezp�ciowego niektórych ro�lin, w których kwiat rozwija 
si� w struktur� niby-p�ka, tworz�cego now� ro�lin� po od��-
czeniu si� od rodziców 3. Rozwój m�odej ro�liny w kwiatostan 
ro�liny rodzicielskiej.

 �yworodny viviparous Patrz: �yworodno��.
 �ywotny viable Zdolny do uko	czenia normalnego cyklu �ycio-

wego.

�ywotny
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Aneks 1. Przedrostki jednostek miar i symbole podstawo-
we uk�adu SI

Mno�nik Przedrostek Oznaczenie Mno�nik Przedrostek Oznaczenie

1018 exa E 10–1 deci d
1015 peta P 10–2 centi c
1012 tera T 10–3 milli m
109 giga G 10–6 micro �
106 mega M 10–9 nano n
103 kilo k 10–12 pico p
102 hecto h 10–15 femto f
10 deca d 10–18 atto a

Aneks 2. Alfabet grecki

Wielka 
litera

Ma�a 
litera Wymowa Wielka 

litera
Ma�a 
litera Wymowa

� � alpha � � nu
� � beta � � xi
� � gamma � � omicron
� � delta � �, � pi
� ! epsilon " # rho
$ ' zeta * < sigma
? [ eta \ ] tau
^ _ theta ` { upsilon
| } iota ~ � phi
� � kappa � � chi
� � lambda � � psi
� � mu � � omega
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Aneks 3. Kodony i aminokwasy

UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU Cys
UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys
UUA Leu UCA Ser UAA stop (ochre) UGA stop (opal)
UUG Leu UCG Ser UAG stop (amber) UGG Trp
CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg
CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg
CUA Leu CCA Pro CAA Gln CGA Arg
CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg
AUU Ile ACU Thr AAU Asn AGU Ser
AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser
AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg
AUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg
GUU Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly
GUC Val GCC Ala GAC Asp GGC Gly
GUA Val GCA Ala GAA Glu GGA Gly
GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly

Obserwuje si� pewn� niewielk� zmienno��, szczególnie w mitochon-
driach i chloroplastach.
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Aneks 4. Aminokwasy – kody trójliterowe i jednoliterowe
 

Aminokwas Kod 
trójliterowy

Kod 
jednoliterowy

Alanine alanina ala A
Arginine arginina arg R
Asparagines asparagina asn N
aspartic acid kwas aspartamowy asp D
asparagine or aspartic acid kwas 
asparaginowy lub aspartamowy asx B

Cysteine cysteina cys C
glutamic acid kwas glutaminowy glu E
Glutamine glutamina gln Q
glutamine or glutamic acid kwas 
glutaminowy glx Z

Glycine glicyna gly G
Histidine histydyna his H
Isoleucine izoleucyna ile I
Leucine leucyna leu L
Lysine lizyna lys K
Methionine metionina met M
Phenylalanine fenylalanina phe F
Proline prolina pro P
Serine seryna ser S
Threonine treonina thr T
Tryptophan tryptofan try W
Tyrosine tyrozyna tyr Y
Valine walina val V
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Indeks terminów angielskich

A

A 1
Ab 1
ABC model ABC model 1
abiotic abiotyczny 1
abscisic acid kwas abscysynowy 150
acaricide akarycyd 4
ACC synthase syntaza ACC 266
acceptor control kontrola akceptorowa

140
acceptor junction site z��cze akceptorowe

307
accessory bud p�k dodatkowy 202
acclimatization aklimatyzacja 4
acellular komórczak 135
acentric chromosome chromosom acen-

tryczny 43
acetyl CoA acetylo-CoA 1
acetyl co-enzyme A acetylokoenzym A 1
ACP 1
acquired nabyty 179
acridine dyes akrydynowe barwniki 4
acrocentric akrocentryczny 4
acropetal akropetalny 4
activated carbon w�giel aktywny 292
activated charcoal w�giel aktywowany

292
active transport transport aktywny 283
acute transfection transfekcja przej�ciowa

280
acyl carrier protein bia�kowy no�nik grup 

acylowych 24
adaptation adaptacja 1
additive genes geny addytywne 95
additive genetic variance addytywna 

zmienno�� genetyczna 1
adenine adenina 2
adenosine adenozyna 2
adenosine 5’-diphosphate adenozyny 

difosforan (dwufosforan) 2
adenosine 5’-monophosphate adenozyny 

monofosforan 2
adenosine 5’-triphosphate adenozyny 

trifosforan (trójfosforan) 2
adenovirus adenowirus 2
adenylic acid kwas adenylowy 150

adoptive immunization odporno�� adop-
cyjna 189

ADP 2
adventitious przybyszowy 229
aerobe aerob 2
aerobic aerobowy 3
aerobic respiration aerobowe oddychanie

2
affinity chromatography chromatografia 

powinowactwa 42
affinity tag znacznik powinowactwa 309
aflatoxins aflatoksyny 3
AFLP 3
Ag 3
agar agar 3
agarose agaroza 3
agarose gel electrophoresis elektroforeza 

w �elu agarozowym 70
aggregate agregacja 3
aggregate agregat 3
agonist agonista 3
Agrobacterium 3
Agrobacterium rhizogenes 3
Agrobacterium tumefaciens 4
Agrobacterium tumefaciens-mediated 

transformation transformacja 
przy wykorzystaniu Agrobacterium 
tumefaciens 281

AHG 4
AI 4
airlift fermenter bioreaktor typu airlift 29
albinism albinizm 4
albino albinos 5
aleurone aleuron 5
algal biomass biomasa glonów 28
alginate alginian 5
alkylating agent czynnik alkiluj�cy 51
allele allel 5
allele frequency frekwencja allelu 86
allele-specific amplification amplifikacja 

allelo-specyficzna 8
allelic alleliczny 5
allelic exclusion wykluczenie alleli 299
allelomorph allelomorf 5
allelopathy allelopatia 6
allergen alergen 5
allogamy allogamia 6
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allogenic allogeniczny 6
allometric allometryczny (wzrost) 6
allopatric allopatryczny 6
allopatric speciation allopatryczna spe-

cjacja 6
allopolyploid allopoliploid 6
allosome allosom 6
allosteric control allosteryczna kontrola

6
allosteric enzyme allosteryczny enzym 6
allosteric regulation allosteryczna regu-

lacja 6
allosteric site allosteryczne miejsce 6
allosteric transition allosteryczna zmiana

6
allotetraploid allotetraploid 7
allotype allotyp 7
allozygote allozygota 7
allozyme allozym 7
alpha globulin alfa globulina 5
alternative mRNA splicing alternatywne 

sk�adanie mRNA 7
Alu sequences sekwencje Alu 249
amber stop codon kodon amber stop 132
amino acid aminokwas 7
aminoacyl site miejsce aminoacylowe

166
aminoacyl tRNA synthetase syntetaza 

aminoacylo-tRNA 266
amitosis amitoza 8
amniocentesis amniopunkcja 8
amnion owodnia 198
amniotic fluid p�yn owodniowy 208
amorph amorf 8
AMP 8
amphidiploid amfidiploid 7
amphimixis amfimiksja 7
ampicillin ampicylina 8
amplicon amplikon 9
amplification amplifikacja 8
amplified fragment length polymorphism

polimorfizm d�ugo�ci amplifikowanych 
fragmentów 214

amplify amplifikowa� 8
ampometric amperometryczny 8
amylase amylaza 9
amylolytic amylolityczny 9
amylopectin amylopektyna 9
amylose amyloza 9
anabolic pathway �cie�ka anaboliczna

271
anabolism anabolizm 9

anaerobe anaerob 9
anaerobic  anaerobowy 9
anaerobic digestion anaerobowy rozk�ad

9
anaerobic respiration anaerobowe oddy-

chanie 9
analogous analog 10
anaphase anafaza 9
anchor gene gen kotwicz�cy 90
androgen androgen 10
androgenesis androgeneza (sztuczna, 

indukowana) 10
androgenesis androgeneza spontaniczna

10
aneuploid aneuploid 11
angiogenesis angiogeneza 11
angiogenin angiogenina 11
angiosperm okrytozal��kowe (okrytona-

sienne) 192
animal cell immobilization immobilizacja 

komórek zwierz�cych 112
animal cloning klonowanie zwierz�t 131
anneal przy��czanie 229
annual jednoroczny 124
anonymous DNA marker anonimowy 

marker DNA 11
antagonism antagonizm 11
antagonist antagonista 11
anther pylnik 231
anther culture kultura pylników 148
anthesis anthesis 11
anthocyanin antocyjany 11
antiauxin antyauksyna 11
antibiosis antybioza 12
antibiotic antybiotyk 12
antibiotic resistance oporno�� na anty-

biotyk 195
antibiotic resistance marker gene gen 

markerowy oporno�ci na antybiotyki
90

antibody przeciwcia�o 226
antibody binding site miejsce wi�zania 

przeciwcia�a 167
antibody class klasa przeciwcia� 129
antibody structure struktura przeciwcia-

�a 262
antibody-mediated immune response

zale�na od przeciwcia� odpowied� 
immunologiczna 302

anticlinal antyklinalny 12
anticoding strand ni� matrycowa 181
anticodon antykodon 12
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antigen antygen 12
antigenic determinant antygenowa de-

terminanta 12
antihaemophilic factor VIII antyhemofi-

lowy czynnik VIII 12
antihaemophilic globulin globulina anty-

hemofilowa 98
anti-idiotype antibody przeciwcia�o anty-

idiotypowe 226
antimicrobial agent czynnik przeciwbak-

teryjny 52
antinutrient czynnik anty�ywieniowy

51
anti-oncogene antyonkogen 13
antioxidant antyoksydant 13
antiparallel orientation orientacja prze-

ciwrównoleg�a 197
antisense DNA antysensowy DNA 13
antisense gene gen antysensowy 89
antisense RNA antysensowy RNA 13
antisense therapy terapia antysensowa

274
antiseptic antyseptyczny 13
antiserum surowica 264
anti-terminator antyterminator 13
antitranspirant antytranspirant 13
antixenosis antyksenoza 13
apex wierzcho�ek 294
apical cell komórka apikalna 135
apical dominance dominacja szczytowa

62
apical meristem merystem wierzcho�kowy

163
apoenzyme apoenzym 14
apomixis apomiksja 14
apoptosis apoptoza 14
AP-PCR 14
aptamer aptamer 14
aquaculture akwakultura 4
aquaculture (mariculture) akwakultura

4
Arabidopsis 14
arbitrarily primed polymerase chain reac-

tion reakcja �a	cuchowa polimera zy 
przy u�yciu arbitralnych starterów
234

arbitrary primer starter arbitralny 259
Archaea Archeonty 14
ARMG 14
ARS 14
artificial inembryonation sztuczny trans-

fer zarodków 270

artificial insemination sztuczna insemi-
nacja 269

artificial medium sztuczne pod�o�e 270
artificial seed sztuczne nasiona 269
artificial selection sztuczna selekcja 269
ASA 15
ascites wodobrzusze 296
ascospore askospora 15
ascus worek 297
aseptic aseptyczny 15
asexual aseksualny 15
asexual embryogenesis aseksualna em-

briogeneza 15
asexual propagation rozmna�anie bezp�-

ciowe 242
asexual reproduction aseksualna repro-

dukcja 15
A-site 15
assay test 276
assortative mating kojarzenie asortatyw-

ne 133
assortment rozdzia� (rozchodzenie) 242
asymmetric hybrid mieszaniec asyme-

tryczny 168
asynapsis asynapsis 15
ATP 15
ATP-ase ATP-aza 15
attack graft-versus-host disease choroba 

przeszczep przeciwko gospodarzowi
41

attenuated vaccine atenuowana szcze-
pionka 15

attenuation atenuacja 15
attenuator atenuator 15
aureofacin aureofacyna 16
authentic protein  16
autocatalysis autokataliza 16
autocatalytic reaction reakcja autokatali-

tyczna 233
autoclave autoklaw 16
autogenous control kontrola autogenicz-

na 140
auto-immune disease choroba autoimmu-

nologiczna 41
auto-immunity autoimmunizacja 16
autologous cells komórki autologiczne

136
autolysis autoliza 16
autonomous autonomiczny 16
autonomous(ly) replicating segment (sequ-

ence) autonomicznie replikuj�cy si� 
segment (sekwencja) 16
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autopolyploid autopoliploid 17
autoradiograph autoradiografia 17
autosome autosom 17
autotroph autotrof 17
autotrophic autotroficzny 17
auxin auksyna 16
auxin-cytokinin ratio proporcja auksyn 

do cytokinin 224
auxotroph auksotrof 16
availability dost�pno�� 62
avidin awidyna 17
avidity awidno�� 17
avirulence gene gen awirulencji 89
avr gene gen avr 89
axenic culture kultura akseniczna 146
axillary bud p�k pachwinowy 202
axillary bud proliferation proliferacja 

p�ków bocznych 223

B

B cell komórka B 135
B chromosome chromosom B 43
B lymphocyte limfocyt B 153
BABS 18
BAC 18
bacillus bacillus 18
Bacillus thuringiensis 18
back mutation mutacja wsteczna

(powrotna) 177
backcross krzy�owanie wsteczne 145
bacterial artificial chromosome sztuczny 

chromosom bakteryjny 270
bacterial toxin toksyna bakteryjna 278
bacteriocide bakteriocyd 18
bacteriocin bakteriocyna 18
bacteriophage bakteriofag 18
bacteriostat bakteriostatyk 18
bacterium bakteria 18
baculovirus bakulowirusy 19
baculovirus expression bakulowirusowy 

wektor ekspresyjny 18
balanced lethal system zrównowa�ony 

system letalny 310
balanced polymorphism polimorfizm 

zrównowa�ony 215
bank bank 19
bar gene gen bar 89
barnase barnaza 19
Barr body cia�ko Barra 44
barstar protein bia�ko barstar 22
basal (medium) pod�o�e podstawowe 209

basal bazalny 20
base zasada 304
base analogue analog zasady 10
base pair para zasad 200
base substitution substytucja zasady 263
basic fibroblast growth factor podsta wo-

wy czynnik wzrostu fibroblastów 210
basipetal bazypetalny 20
basophil bazofil 20
batch culture kultura w pod�o�u p�ynnym

149
bench-scale process proces w skali labora-

toryjnej 221
beta-DNA beta-DNA 20
beta-galactosidase beta-galaktozydaza

20
beta-glucuronidase beta-glukuronidaza

20
beta-lactamase beta-laktamaza 20
beta-sitosterol beta-sitosterol 20
BEV 20
BFGF 21
biennial dwuletni 64
bifunctional vector wektor dwufunkcyjny

290
binary vector system system wektorów 

binarnych 267
binding wi�zanie 292
bio- bio- 25
bio-accumulation bioakumulacja 25
bio-assay biotest 31
bio-augmentation bioaugmentacja 25
bioavailability biodost�pno�� 25
biocatalysis biokataliza 26
biochip biochip 25
biocontrol biological control kontrola 

biologiczna 141
bioconversion biokonwersja 27
biodegradable biodegradowalny 25
biodegrade biodegradacja 25
biodesulphurization biodesulfuryzacja

25
biodiversity bioró�norodno�� 30
bio-energetics bioenergetyka 26
bio-engineering bioin�ynieria 26
bio-enrichment biowzbogacanie 32
bio-ethics bioetyka 26
biofilms biofilmy 26
biofuel biopaliwo 28
biogas biogaz 26
bio-informatics bioinformatyka 26
bioleaching bio�ugowanie 28
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biolistics biolistyka 27
biological ageing biologiczne starzenie 27
biological containment biologiczne 

zamkni� cie 27
biological diversity biologiczna ró�norod-

no�� 27
biological oxygen demand biologiczne 

zapotrzebowanie na tlen 27
bioluminescence bioluminescencja 28
biomass concentration st��enie biomasy

260
biomass biomasa 28
biome biom 28
biometry biometria 28
biomimetic materials materia�y biomime-

tyczne 161
biopesticide biopestycyd 28
biopharming biofarming 26
biopiracy biopiractwo 29
biopolymer biopolimer 29
bioprocess bioproces 29
bioreactor bioreaktor 29
biorecovery bioodzyskiwanie (bioregene-

racja)  28
bioremediation bioremediacja 30
biosafety biobezpiecze	stwo 25
biosafety protocol protokó� biobezpiecze	-

stwa 225
biosensor biosensor 30
biosilk biosilk 30
biosorbents biosorbenty 30
biosphere biosfera 30
biosynthesis biosynteza 31
biosynthetic antibody binding sites

biosyntetyczne miejsca wi�zania prze-
ciwcia� 30

biotechnology biotechnologia 31
biotic factor czynnik biotyczny 51
biotic stress stres biotyczny 261
biotin biotyna 32
biotin labelling znakowanie biotyn� 309
biotinylated-DNA biotynylowany 

DNA 32
biotoxin biotoksyna 31
biotransformation biotransformacja 32
bivalent biwalent 32
blast cell blastocyt (komórka blastyczna)

33
blastocyst blastocysta 32
blastomere blastomer 33
blastula blastula 33
bleeding skrwawianie 253

blot blot 34
blunt end t�py koniec 278
blunt-end cut trawienie generuj�ce t�pe 

ko	ce 284
blunt-end ligation ligacja t�pych ko	ców

153
BOD 34
bound water zwi�zana woda 311
bovine growth hormone bydl�cy hormon 

wzrostu 35
bovine somatotrophin somatotropina 

bydl�ca 254
bovine spongiform enecelophalopathy

g�bczaste zwyrodnienie mózgu 88
bp 34
bp pz 231
bract podsadka 210
breed rasa 232
breed at risk rasa zagro�ona 232
breeding hodowla 107
breeding value warto�� hodowlana 289
brewer’s yeast dro�d�e browarnicze 63
bridge most 174
broad-host-range plasmid plazmid

o szerokim zakresie gospodarzy 207
broad-sense heritability odziedziczalno�� 

w szerokim sensie 191
browning br�zowienie 34
BSA 35
BSE 35
BST 35
Bt 35
bubble column fermenter bioreaktor 

kolumnowy 29
bud p�k 202
bud sport sport 258
budding okulizacja 193
budding p�czkowanie 202
bulked segregant analysis ��czona anali-

za segregantów 158
buoyant density g�sto�� p�awna 96

C

C 35
CAAT box CAAT box (blok) 35
callipyge callipyge 35
callus kalus 125
callus culture kultura kalusa 147
cambial zone strefa kambialna 260
cambium kambium 126
cAMP 35
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CaMV 36
CaMV 35S 36
candidate gene gen kandyduj�cy 90
candidate-gene strategy strategia genów 

kandyduj�cych 260
canola canola 36
cap czapeczka 49
CAP 36
cap site miejsce startu 167
capacitation uzdatnianie 126
capillary electrophoresis elektroforeza 

kapilarna 69
CAPS 36
capsid kapsyd 126
capsule kapsu�a 126
carbohydrate w�glowodan 292
carboxypeptidase karboksypeptydaza

127
carcimona carcimona 36
carcinogen karcynogen 127
carotene karoten 127
carotenoid karotenoid 127
carrier nosiciel 184
carrier DNA no�nikowy DNA 184
carrier molecule cz�steczka no�nikowa

50
Cartagena protocol protokó� z Kartageny

225
casein kazeina 128
casein hydrolysate hydrolizat kazeiny

112
cassette kaseta 127
CAT box 36
catabolic pathway �cie�ka kataboliczna

271
catabolism katabolizm 127
catabolite activator protein bia�ko akty-

wuj�ce katabolizm 22
catabolite repression represja katabolicz-

na 238
catalase katalaza 128
catalysis kataliza 128
catalyst katalizator 128
catalytic antibody przeciwcia�o katali-

tyczne 226
catalytic RNA katalityczny RNA 128
catalytic site miejsce katalityczne 166
cauliflower mosaic virus wirus mozaiki 

kalafiora 295
cauliflower mosaic virus 35S promoter

promotor 35S wirusa mozaiki tytoniu
223

caulogenesis kaulogeneza 128

CBD 36
ccc DNA 36
CD molecules cz�steczki CD 50
cDNA 36
cDNA clone klon cDNA 130
cDNA cloning klonowanie cDNA 130
cDNA library biblioteka cDNA 24
CDR 36
cell komórka 135
cell culture kultura komórek 147
cell cycle cykl komórkowy 46
cell differentiation ró�nicowanie komó-

rek 244
cell division podzia� komórkowy 211
cell fusion fuzja komórek 87
cell generation time czas trwania jednej 

generacji komórek 50
cell hybridization hybrydyzacja komó-

rek 111
cell line linia komórkowa 154
cell membrane b�ona komórkowa 34
cell plate blaszka �rodkowa 33
cell sap sok komórkowy 253
cell selection selekcja komórek 250
cell sorter sorter komórek 254
cell strain linia komórkowa 154
cell suspension zawiesina komórek 305
cell wall �ciana komórkowa 271
cell-free protein synthesis pozakomórko-

wa synteza bia�ek 218
cell-free transcription pozakomórkowa 

transkrypcja 218
cell-free translation pozakomórkowa 

translacja 218
cell-mediated (cellular) immune response

komórkowa odpowied� immunologicz-
na 137

cellular oncogene onkogen komórkowy
194

cellulase celulaza 37
cellulose celuloza 37
cellulose nitrate azotan celulozy 17
cellulosome cellulosom 37
centiMorgan centyMorgan 38
central dogma centralny dogmat 37
central mother cell centralna komórka 

macierzysta 37
centre of origin centrum pochodzenia 38
centrifugation wirowanie 294
centrifuge wirówka 295
centriole centriola 37
centromere centromer 37
centrosome centrosom 37
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cephem-type antibiotic antybiotyk beta-
laktamowy 12

chain terminator terminator �a	cucha
275

Chakrabarty decision Chakrabarty wer-
dykt 38

chaperone chaperon 38
chaperonin chaperonina 38
characterization charakterystyka 38
charcoal w�giel drzewny 292
chelate chelat 38
chemical mutagen mutagen chemiczny

177
chemically-defined medium pod�o�e 

chemicznie zdefiniowane 209
chemiluminescence chemiluminescencja

39
chemostat chemostat 39
chemotaxis chemotaksja 39
chemotherapy chemoterapia 39
chiasma chiazma 39
chimera chimera 39
chimeraplasty chimeraplasty 39
chimeric DNA chimeryczny DNA 40
chimeric gene gen chimeryczny 89
chimeric protein chimeryczne bia�ko 39
chimeric selectable marker gene chime-

ryczny wybiórczy gen markerowy 40
chip chip 40
chitin chityna 40
chitinase chitynaza 40
chloramphenicol chloramfenikol 40
chlorenchyma chlorenchyma 40
chlorophyll chlorofil 40
chloroplast chloroplast 40
chloroplast DNA chloroplastowe 

DNA 40
chloroplast transit peptide chloroplasto-

wy peptyd tranzytowy 40
chlorosis chloroza 41
chromatid chromatyda 42
chromatin fibre w�ókno chromatynowe

296
chromatin chromatyna 42
chromatography chromatografia 41
chromocentre chromocentrum 42
chromogenic substrate substrat chromo-

genny 263
chromomeres chromomery 42
chromonema chromonema 42
chromoplast chromoplast 43
chromosomal aberration aberracja chro-

mosomowa 1

chromosomal integration site miejsce 
integracji z chromosomem 166

chromosomal polymorphism polimorfizm 
chromosomowy 214

chromosome chromosom 43
chromosome banding pr��ki chromosomo-

we 220
chromosome jumping skoki po chromoso-

mie 252
chromosome landing l�dowanie na chro-

mosomie 151
chromosome mutation mutacja chromoso-

mowa 176
chromosome theory of inheritance chro-

mosomowa teoria dziedziczenia 44
chromosome walking spacer po chromo-

somie 255
chymosin chymozyna 44
chymosin podpuszczka 210
ciliate rz�skowy 245
cilium rz�ska 245
circadian oko�odobowy 192
circularization cyrkularyzacja 47
cis configuration konfiguracja cis 139
cis heterozygote heterozygota cis 105
cis-acting protein bia�ko ‘cis-acting’ 22
cis-acting sequence sekwencja ‘cis-acting’

247
cistron cistron 45
class switching class switching 46
cleave trawienie 283
cleaved amplified polymorphic sequence

trawiona powielona sekwencja poli-
morficzna 284

cline klina 129
clonal propagation rozmna�anie klonalne

242
clonal selection selekcja klonalna 250
clone klon 129
clone klonowa� 130
clone bank bank klonów 19
cloned strain (line) klonowany szczep 

(linia) 131
cloning klonowanie 130
cloning site miejsce klonowania 166
cloning vector wektor do klonowania

290
closed continuous culture zamkni�ta 

kultura ci�g�a 302
cM 46
CMP 46
coat protein bia�ko p�aszcza 23
coccus gronkowiec 100
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co-cloning koklonowanie 134
coconut milk mleko kokosowe 173
co-culture kokultura 134
Codex Alimentarius Commission Komi-

sja Kodeksu �ywno�ciowego 135
coding koduj�cy 133
coding sequence sekwencja koduj�ca

248
coding strand ni� koduj�ca 181
co-dominance kodominacja 132
co-dominant alleles allele kodominuj�ce

5
codon kodon 132
codon optimization optymalizacja kodo-

nów 195
co-enzyme koenzym 133
co-evolution koewolucja 133
co-factor kofaktor 133
co-fermentation kofermentacja 133
coincidence koincydencja 133
co-integrate kointegrat 133
co-integrate vector system kointegracyj-

ny system wektorowy 133
colchicine kolchicyna 134
coleoptile koleoptyl 134
coleorhiza koleoryza 134
co-linearity kolinearno�� 134
collenchyma kolenchyma 134
colony kolonia 134
colony hybridization hybrydyzacja kolo-

nijna 110
combining site miejsce ��czenia 166
commensalism komensalizm 135
companion cell komórka towarzysz�ca

136
comparative mapping mapowanie porów-

nawcze 160
comparative positional candidate gene

porównawczo pozycjonowany gen 
kandyduj�cy 216

competent kompetencja 138
complement proteins bia�ka dope�niacza

21
complementarity komplementarno��

138
complementarity-determining regions

regiony determinuj�ce komplementar-
no�� 235

complementary komplementarny 138
complementary DNA komplementarny 

DNA 139
complementary entity jednostka komple-

mentarna 124

complementary genes geny komplemen-
tarne 95

complementary homopolymeric tailing
przy��czanie komplementarnego ogona
homopolimerowego 229

complementation komplementacja 138
complementation test test komplemen-

tacji 276
complete digest trawienie ca�kowite 284
composite transposon transpozon z�o�ony

283
compound chromosome chromosom z�o�o-

ny 44
concatemer konkatamer 140
concordance zgodno�� 307
conditional lethal mutation mutacja 

letalna warunkowa 176
conditioning kondycjonowanie 139
conformation konformacja 139
conidium konidium 139
conjugation koniugacja 139
conjugative functions funkcje koniugacyj-

ne 87
consanguinity pokrewie	stwo 212
consensus sequence sekwencja zgodna

249
conservation konserwacja 140
conserved sequence sekwencja konserwa-

tywna 248
constant domains domeny sta�e 61
constitutive konstytutywny 140
constitutive gene gen konstytutywny 90
constitutive promoter promotor konsty-

tutywny 224
constitutive synthesis synteza konstytu-

tywna 266
construct konstrukt 140
contained use u�ycie zamkni�te 288
contaminant kontaminant (zanieczysz-

czenie) 140
contig kontig 140
continuous culture kultura ci�g�a 146
continuous fermentation fermentacja 

ci�g�a 81
continuous variation zmienno�� ci�g�a

308
controlled environment �rodowisko kon-

trolowane 272
controlling element element kontrolny

71
Convention on Biological Diversity

Konwencja o Ró�norodno�ci Biologicz-
nej 141
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conversion konwersja 141
coordinate repression represja skoordyno-

wana 238
copy DNA skopiowany DNA 252
copy number liczba kopii 152
co-repressor korepresor 141
corpus korpus 141
correlation korelacja 141
cortex kora pierwotna 141
cos ends cos ko	ce 46
cos sites cos sekwencje 46
co-segregation kosegregacja 142
cosmid kosmid 142
co-suppression kosupresja 142
cot curve krzywa cot 144
co-transfection kotransfekcja 142
co-transformation kotransformacja 142
cotyledon li�cie	 156
coupling przyci�ganie 229
covalently-closed circular DNA kowalen-

cyjnie zamkni�ty kolisty DNA 142
CP4 EPSPS 46
cross krzy�owanie 144
cross hybridization hybrydyzacja krzy�o-

wa 111
cross pollination efficiency wydajno�� 

zapylenia krzy�owego 299
cross pollination zapylenie krzy�owe

303
cross-breeding hodowla krzy�ówkowa

107
crossing-over unit jednostka crossing-over

124
crossing-over crossing-over 46
cross-over cross-over 46
crown gall guzowato�� korzenia (rak 

korzeniowy) 101
crown korona 141
crown szyjka korzeniowa 270
crown w�ze� krzewienia 292
CRP 46
cry proteins bia�ka cry 21
cryobiological preservation

krioprezerwacja 143
cryogenic kriogeniczny 143
cryoprotectant krioprotektant 143
cryptic krypto 143
CTP 46
cultigen kultigen 146
cultivar odmiana 188
culture kultura 146
culture alteration przemiana kultury

227

culture medium pod�o�e kultury 209
culture room pokój hodowlany 212
curing eliminacja plazmidu 72
cut ci�� 45
cuticle kutikula 149
cutting sadzonka 245
cybrid cybryda 46
cyclic adenosine monophosphate cyklicz-

ny adenozyny 5’-monofosforan 47
cyclic AMP cykliczny AMP 47
cyclodextrin cyklodekstryna 47
cycloheximide cykloheksimid 47
cytidine cytydyna 49
cytidine triphosphate (cytidine 5’-tripho-

sphate) cytydyny trifosforan 49
cytidylic acid kwas cytydylowy 150
cytochrome cytochrom 47
cytochrome p450 cytochrom p450 47
cytogenetics cytogenetyka 48
cytokine cytokina 48
cytokinesis cytokineza 48
cytokinin cytokinina 48
cytology cytologia 48
cytolysis cytoliza 48
cytoplasm cytoplazma 48
cytoplasmic genes geny cytoplazmatycz-

ne 95
cytoplasmic inheritance dziedziczenie 

cytoplazmatyczne 65
cytoplasmic male sterility cytoplazma-

tyczna m�ska sterylno�� 49
cytoplasmic organelles organella cytopla-

zmatyczne 195
cytosine cytozyna 49
cytosol cytozol 49
cytotoxic T cell cytotoksyczna komórka T

49
cytotoxicity cytotoksyczno�� 49
cytotype cytotyp 49

D

D loop p�tla D 204
dAb 53
dA-dT tailing ogonkowanie dA-dT 191
DAF 53
Dalton Dalton 53
DAMD 53
Darwinian cloning klonowanie darwinow-

skie 130
dATP 53
dCTP 53
ddNTP 54
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death phase faza zamierania 81
deceleration phase faza wzrostu zwolnio-

nego 80
de-differentiation odró�nicowanie 190
defective virus wirus defektywny 295
deficiency niedobór 182
defined okre�lony 192
degeneracy zdegenerowanie 306
degeneration degeneracja 54
dehalogenation dehalogenowanie 54
dehiscence p�kanie 204
dehydrogenase dehydrogenaza 54
dehydrogenation odwodornienie 190
de-ionized water woda dejonizowana 296
deletion delecja 54
deliberate release zamierzone uwalnia-

nie 302
delta endotoxins delta endotoksyna 54
deme dem 54
demineralise demineralizowa� 54
denature denaturowa� 54
denatured DNA zdenaturowane 

DNA 306
denatured protein zdenaturowane bia�ko

306
denaturing gradient gel electrophoresis

elektroforeza w denaturuj�cym gra-
diencie 70

dendrimer dendrymer 54
denitrification denitryfikacja 55
density gradient centrifugation wirowa-

nie w gradiencie g�sto�ci 294
deoxyadenosine deoksyadenozyna 55
deoxycytidine deoksycytydyna 55
deoxyguanosine deoksyguanozyna 55
deoxyribonuclease deoksyrybonukleaza

55
deoxyribonucleic acid kwas deoksyrybo-

nukleinowy 150
deoxyribonucleoside deoksyrybonukle-

ozyd 55
deoxyribonucleotide deoksyrybonukle-

otyd 55
deoxyribose (2-deoxyribose) deoksyrybo-

za (2-deoksyryboza) 55
deoxythymidine deoksytymidyna 55
derepression derepresja 55
derivative pochodny 208
desiccant desykant 55
desoxyribonucleic acid kwas dezoksyry-

bonukleinowy 150
desulphurization odsiarczanie 190

detergent detergent 55
determinate growth wzrost ograniczony

301
determination ró�nicowanie zdetermino-

wane 244
determined zró�nicowana 310
development rozwój 243
deviation odchylenie 188
dextrin dekstryna 54
dG-dC tailing ogonkowanie dG-dC 192
DGGE 55
dGTP 55
diagnostic procedure procedura diagno-

styczna 221
diakinesis diakineza 56
dialysis dializa 56
diazotroph diazotrof 56
dicentric chromosome chromosom dicen-

tryczny 43
dichogamy dichogamia 56
dicot 56
dicotyledon dwuli�cienne 64
di-deoxynucleotide dideoksynukleotyd 56
didN 56
differential centrifugation odwirowanie 

ró�nicowe 190
differential display zró�nicowany obraz 

profili transkrypcyjnych 311
differentially permeable zró�nicowana 

przepuszczalno�� 310
differentiation ró�nicowanie 244
diffusion dyfuzja 64
digest trawienie 284
dihaploid dihaplid 56
dihybrid dihybryd 56
dimer dimer 56
dimethyl sulphoxide dimetylosulfotlenek

56
dimorphism dymorfizm 64
dinucleotide dinukleotyd 57
dioecious dwupienny 64
diplochromosome diplochromosom 57
diploid diploid 57
diplotene (diplonema) diploten 57
direct embryogenesis embriogeneza 

bezpo�rednia 72
direct organogenesis organogeneza bez-

po�rednia 197
direct repeat motywy powtarzalne 175
directed amplification of minisatellite 

DNA bezpo�rednia amplifikacja 
minisatelitarnego DNA 20
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directed mutagenesis mutageneza bezpo-
�rednia 177

directional cloning klonowanie kierunko-
we 130

disaccharide dwucukier 63
disarm rozbrojenie 242
discontinuous variation zmienno�� nie-

ci�g�a 308
discordant niezbie�no�� 183
disease resistance odporno�� na choroby

189
disease-free wolny od chorób 297
disease-indexing ocena zdrowotno�ci 187
disinfection dezynfekcja 55
disinfestation oczyszczanie 188
disjunction dysjunkcja 64
disomic disomiczny 57
disomy disomia 57
dispense dozowanie 63
disrupter gene gen rozrywaj�cy 91
dissecting microscope mikroskop prepa-

racyjny (stereoskopowy)  171
dissection preparacja 220
distillation destylacja 55
disulphide bond wi�zanie dwusiarczkowe

292
disulphide bridge mostek dwusiarczkowy

174
ditype dityp 57
diurnal dzienny 66
dizygotic twins bli�ni�ta (bli�niaki) dwu-

zygotyczne 33
DMSO 58
DNA 58
DNA amplification fingerprinting finger-

printing powielonego DNA 82
DNA amplification DNA amplifikacja

58
DNA chip DNA chip 58
DNA cloning DNA klonowanie 59
DNA construct DNA konstrukt 59
DNA delivery system DNA system trans-

portu 60
DNA diagnostics DNA diagnostyka 58
DNA fingerprint DNA fingerprint 58
DNA fingerprinting DNA fingerprinting

58
DNA helicase helikaza DNA 102
DNA hybridization DNA hybrydyzacja

58
DNA ligase ligaza DNA 153
DNA micro-array DNA mikromacierz 59

DNA polymerase DNA polimeraza 59
DNA polymorphism DNA polimorfizm

59
DNA primase DNA prymaza 59
DNA probe DNA sonda 60
DNA repair DNA naprawa 59
DNA replication DNA replikacja 59
DNA sequencing DNA sekwencjonowanie

60
DNA topo-isomerase topoizomeraza 

DNA 279
DNA transformation transformacja 

DNA 281
DNA vaccine szczepionka DNA 268
DNAase DNAaza 60
DNAse DNaza 60
Dolly 61
domain domena 61
dominance dominacja 61
dominant dominuj�cy 62
dominant (-acting) oncogene dominuj�cy 

(w dzia�aniu) onkogen 62
dominant marker selection selekcja na 

obecno�� markera dominuj�cego 250
dominant selectable marker dominuj�cy 

marker selektywny (wybiórczy) 62
donor junction site z��cze donorowe 307
donor plant ro�lina donorowa 241
dormancy spoczynek 257
dosage compensation mechanizm kom-

pensacyjny 162
double crossing-over podwójny

crossing-over 211
double fertilization podwójne zap�odnie-

nie 210
double helix podwójna helisa 210
double recessive podwójnie recesywny

211
double-stranded complementary DNA

dwuniciowy komplementarny DNA
64

double-stranded DNA dwuniciowy 
DNA 64

doubling time czas podwojenia 49
down promoter mutation mutacja dezak-

tywuj�ca promotor 176
down-regulate obni�anie aktywno�ci 187
downstream processing procesy pofer-

mentacyjne 221
downstream poni�ej genu 216
drift dryf 63
Drosophila melanogaster 63
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drug delivery metoda podawania leku
165

drug lek 152
dry weight sucha masa 263
dscDNA 63
dsDNA 63
dTTP 63
dual culture podwójna kultura 210
duplex DNA podwójne DNA 210
duplication duplikacja 63

E

E site miejsce E 166
E. coli 66
EBV 66
EC 66
eclosion aktywacja zarodników 4
eclosion przepoczwarczanie 228
ecological diversity ekologiczna ró�norod-

no�� 67
economic trait locus locus cechy ekono-

micznie wa�nej 156
ecosystem ekosytem 67
ecotype ekotyp 67
ectopic ektopowy (niew�a�ciwie umiejsco-

wiony) 68
edible vaccine jadalne szczepionki 122
editing edytowanie 66
EDTA 66
effector cells komórki efektorowe 137
effector molecule efektor 66
egg jajo 122
EGS 66
EIA 67
ekdyson ecdysone 67
elastin elastyna 68
electro-blotting elektrobloting (elektro-

transfer) 68
electrochemical sensor elektrochemiczny 

sensor 69
electron microscope mikroskop elektro-

nowy 171
electrophoresis elektroforeza 69
electroporation elektroporacja 71
ELISA 72
elite tree drzewo elitarne 63
elongation factors czynniki elongacyjne

53
embryo zarodek 303
embryo cloning klonowanie zarodków

131

embryo culture kultura zarodków 149
embryo multiplication and transfer

rozmna�anie i przeniesienie zarodków
242

embryo rescue izolacja zarodków 121
embryo sac woreczek zal��kowy 297
embryo sexing oznaczanie p�ci zarodka

199
embryo splitting dzielenie zarodków 65
embryo storage przechowywanie zarod-

ków 226
embryo technology biotechnologia zarod-

ków 31
embryo transfer przenoszenie zarodków

228
embryogenesis embriogeneza 72
embryoid embrioid 73
embryonic stem cells komórki macierzy-

ste zarodka 137
emission wavelength d�ugo�� fali emisji

58
EMT 73
encapsidation enkapsydacja 74
encapsulating agents �rodki do otoczko-

wania 271
encapsulation otoczkowanie 198
encode produkt genu 222
endangered species gatunek zagro�ony

88
endemic endemiczny 73
end-labelling znakowanie ko	ców 309
endocrine interference interferencja 

hormonalna 118
endocytosis endocytoza 73
endoderm endoderma 73
endodermis endoderma 73
endogenous endogenny 73
endomitosis endomitoza 73
endonuclease endonukleaza 73
endophyte endofit 73
endoplasmic reticulum retikulum endo-

plazmatyczne 239
endopolyploidy endopoliploidalno�� 74
endoprotease endoproteaza 74
endoreduplication endoreduplikacja 74
endosperm mother cell komórka macie-

rzysta endospermu 136
endosperm endosperm 74
endotoxin endotoksyna 74
end-product inhibition inhibicja produk-

tem ko	cowym 115
enhancer wzmacniacz 300



329

enhancer element element wzmacniaj�cy
71

enhancer sequence sekwencja wzmacnia-
j�ca 249

enol-pyruvyl-shikimate-3-phosphate syn-
thase syntaza kwasu 5-enolopirogro-
no 3-fosfoszikimowego 266

enterotoxin enterotoksyna 74
enucleated ovum komórka jajowa pozba-

wiona j�dra 135
enzyme bioreactor bioreaktor enzyma-

tyczny 29
Enzyme Commission number kod Komi-

sji ds. Enzymów 131
enzyme electrode elektroda enzymatycz-

na 69
enzyme immunoassay test enzymatycz-

no-immunologiczny 276
enzyme kinetics kinetyka enzymu 129
enzyme stabilization stabilizacja enzyma-

tyczna 258
enzyme enzym 74
enzyme-linked immunosorbent assay

test immunoenzymatyczny 276
EPD 75
epicotyl epikotyl 76
epidermis epiderma 75
epigenesis epigeneza 75
epigenetic variation zmienno�� epigene-

tyczna 308
epinasty epinastia 76
epiphyte epifit 75
episome episom 76
epistasis epistaza 76
epitope epitop 76
epizootic odzwierz�ca 191
EPSP synthase syntaza EPSP 266
EPSPS EPSPS 76
equational division podzia� równowa�ny

211
equilibrium density gradient centrifuga-

tion wirowanie równowagowe
w gradiencie g�sto�ci 294

ER 76
Erlenmeyer flask kolba erlenmajerka

134
ES cells komórki ES 137
Escherichia coli 76
essential amino acid aminokwas podsta-

wowy 7
essential derivation of varieties odmiany 

pochodne 189

essential element podstawowy element
210

essential nutrient podstawowy sk�adnik 
od�ywczy 210

essential requirement podstawowe zapo-
trzebowanie 210

EST 77
established culture ustalona kultura

287
estimated breeding value szacowana 

warto�� hodowlana 267
ET 77
ethanol etanol 77
ethephon etefon 77
ethidium bromide bromek etydyny 35
ethyl alcohol alkohol etylowy 5
ethylene etylen 77
ethylenediamine tetraacetic acid kwas 

etylenodiaminotetraoctowy 150
etiolation etiolacja 77
ETL 77
eucaryote eucaryota 77
eucaryotic eukariotyczny 78
euchromatin euchromatyna 77
eugenics eugenika 78
eukaryote eukariota 78
euploid euploid 78
evapotranspiration ewapotranspiracja

78
evolution ewolucja 78
ex vitro 78
ex vivo gene therapy ex vivo terapia 

genowa 78
excinuclease ekscynukleaza 68
excision repair naprawa ci�cia 179
excision ci�cie (wyci�cie) 45
excitation wavelength d�ugo�� fali wzbu-

dzenia 58
excrete wydala� 299
exo III exo III 78
exit site miejsce wyj�cia 167
exocrine gland gruczo� wydzielania ze-

wn�trznego 100
exodeoxyribonuclease III egzodeoksyry-

bonukleaza III 66
exogamy egzogamia 66
exogenous egzogenny 66
exogenous DNA egzogenne DNA 66
exon egzon 66
exon amplification amplifikacja egzonów

8
exonuclease egzonukleaza 67
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exonuclease III egzonukleaza III 67
exopolysaccharide egzopolisacharyd 67
exotoxin egzotoksyna 67
expected progeny difference oczekiwana 

ró�nica potomstwa 187
explant eksplant (eksplantar) 68
explant donor donor eksplantów

(eksplantatów) 62
explantation eksplantacja 68
explosion method metoda eksplozji kropli

165
export eksport 68
express ekspresja 68
expressed sequence tag specyficzne 

znaczniki ekspresji 256
expression library biblioteka ekspresyjna

24
expression system system ekspresyjny

267
expression vector wektor ekspresyjny

290
expressivity ekspresywno�� 68
ex-situ conservation ex situ konserwacja

78
extension lepki koniec 152
external guide sequence zewn�trzna 

sekwencja przewodnia 307
extrachromosomal inheritance pozachro-

mosomowe dziedziczenie 218
extrachromosomal pozachromosomowy

218
extranuclear genes geny pozaj�drowe 96
exude wydzielanie 299

F

F1 79
F2 79
Fab 79
Fc 79
Fn 79
F factor czynnik F 51
FACS 79
factorial mating czynnikowy uk�ad krzy-

�owania 53
facultative anaerobe beztlenowiec fakul-

tatywny 21
FAD 79
false negative fa�szywie negatywny 80
false positive fa�szywie pozytywny 80
farm animal genetic resources genetycz-

ne zasoby zwierz�t hodowlanych 94

farmers’ privilege przywilej rolnika 229
farmers’ rights prawa rolników 220
fascicle wi�zka 293
fed-batch fermentation fermentacja wsa-

dowa z uzupe�nianiem po�ywki 81
feedback inhibition inhibicja zwrotna

115
fermentation substrates substraty do 

fermentacji 263
fermentation fermentacja 81
fermenter kad� fermentacyjna 125
fertile p�odny 208
fertility factor czynnik p�odno�ci 52
fertilization zap�odnienie 303
fertilizer nawóz 180
Feulgen staining barwienie metod� 

Feulgena 20
FIA 81
fibril fibryla 82
fibroblasts fibroblasty 82
fibrous root korze	 wi�zkowy 142
field gene bank polowy bank genów 216
filial generation pokolenie potomne 

(filialne) 211
filter bioreactor reaktor z filtrem 30
filter sterilization sterylizacja przez 

filtrowanie 259
filtration filtrowanie 82
fingerprinting 82
FISH 82
fission rozszczepienie 243
fitness dostosowanie 62
fixation utrwalenie 288
FLAG 83
flaming opalanie (p�omieniem) 194
flanking region region otaczaj�cy 235
flavin adenine dinucleotide dwunukle-

otyd flawinoadeninowy 64
flocculant zwi�zek wytr�caj�cy (floku-

lant) 311
floccule flokulowanie 84
flow cytometry cytometria przep�ywowa

48
fluorescence immunoassay test immuno-

fluoroscencyjny 276
fluorescence in situ hybridization fluore-

scencyjna hybrydyzacja in situ 84
fluorescence-activated cell sorting sorto-

wanie komórek aktywowanych fluore-
scencyjnie 254

fluorescent probe sonda fluorescencyjna
254
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foetus (fetus) p�ód 208
fog mg�a 165
fold-back struktury krzy�owe w DNA

262
folded genome genom z�o�ony 94
follicle stimulating hormone hormon 

follikutropowy 109
follicle p�cherzyk (mieszek)  204
food processing enzyme enzym stoso wa-

ny w przetwórstwie �ywno�ci 75
forced cloning klonowanie wymuszone

131
foreign DNA obce DNA 186
formulation formu�a 84
forskolin forskolina 84
fortify wzmacnianie 300
fouling zanieczyszczanie 303
founder animal zwierz� za�o�yciel 311
founder principle zasada za�o�yciela

305
four-base cutter czterozasadowy enzym 

restrykcyjny 50
fractionation frakcjonowanie 86
fragment fragment 86
frameshift mutation mutacja zwi�za na

z przesuni�ciem ramki odczytu 177
free water wolna woda 297
free-living conditions warunki wolnego 

�ycia 289
freeze preservation konserwacja przez 

zamro�enie 140
freeze-dry odparowanie ze stanu zamro-

�enia 189
fresh weight �wie�a masa 272
friable lu�ny 157
FSH 87
functional food �ywno�� funkcjonalna

313
functional gene cloning klonowanie funk-

cjonalne genów 130
functional genomics genomika funkcjo-

nalna 95
fungi grzyby 101
fungicide fungicyd 87
Fusarium spp. 87
fusion biopharmaceuticals biofarmaceu-

tyki fuzyjne 26
fusion gene gen fuzyjny 89
fusion protein bia�ko fuzyjne 22
fusion toxin toksyna fuzyjna 278
fusogenic agent czynnik fuzyjny 51

G

G 88
G cap czapeczka G 49
G protein bia�ko G 22
galactomannan galaktomannan 88
gall galas 88
gamete gameta 88
gamete and embryo storage przechowy-

wanie gamet i zarodków 226
gametic (phase) disequilibrium nierówno-

waga gametyczna (faza nierównowagi)
182

gametic (phase) equilibrium równowaga 
gametyczna (faza równowagi) 243

gametoclone klon pochodz�cy z gamet 
(gametofitu) 130

gametogenesis gametogeneza 88
gametophyte gametofit 88
gametophytic incompatibility niezgod-

no�� (samoniezgodno��) gametofitycz-
na 183

gap przerwa 228
gapped DNA DNA z przerwami 60
gas transfer transfer gazów 280
gastrula gastrula 88
GC island wyspa GC 300
GDP 88
gel electrophoresis elektroforeza �elo wa

70
gel filtration filtracja �elowa 82
gel �el 312
gelatin �elatyna 312
gelatinization �elatynizowanie 313
GelriteTM 89
GEM 89
gene gen 89
gene addition genu przy��czanie 95
gene amplification genu powielanie 95
gene bank bank genów 19
gene cloning klonowanie genu 130
gene construct konstrukt genowy 140
gene conversion konwersja genu 141
gene expression ekspresja genu 68
gene flow przep�yw genów 228
gene frequency frekwencja genu 86
gene gun strzelba genowa 262
gene imprinting odwzorowanie genu

191
gene insertion insercja genu 117
gene interaction wspó�dzia�anie genów

298
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gene knockout genu nokaut (blokada) 95
gene library biblioteka genów 24
gene linkage sprz��enie genów 258
gene machine genowa maszyna 95
gene mapping genów mapowanie 95
gene modification genowa modyfikacja

95
gene pool pula genów 230
gene probe genowa sonda 95
gene recombination genów rekombinacja

95
gene regulation regulacja genowa 236
gene replacement wymiana genu 299
gene (resources) conservation ochrona 

zasobów genowych 187
gene sequencing sekwencjonowanie 

genów 250
gene shears ci�cie genów (genów ci�cie)

45
gene silencing genów wyciszenie 95
gene splicing sk�adanie genów 252
gene stacking piramidowanie genów 206
gene therapy terapia genowa 274
gene tracking �ledzenie genu 271
gene transfer transfer genu 280
gene translocation translokacja (prze-

mieszczenie) genu 283
generally regarded as safe ogólnie uzna-

ny jako bezpieczny 192
generation time czas trwania pokolenia

50
generative nucleus j�dro generatywne

123
generative generatywny 92
genet osobnik genetyczny 198
genetic assimilation genetyczna asymi-

lacja 92
genetic code kod genetyczny 131
genetic complementation genetyczna 

komplementacja 92
genetic disease genetyczna choroba 92
genetic distance dystans genetyczny 65
genetic distancing genetyczne rozró�nia-

nie 93
genetic diversity genetyczna ró�norod-

no�� 93
genetic drift dryf genetyczny 63
genetic engineering in�ynieria genetycz-

na 120
genetic equilibrium genetyczna równo-

waga 92
genetic erosion erozja genetyczna 76

genetic fingerprinting genetyczny finger-
printing (genetyczny odcisk palca) 94

genetic gain post�p genetyczny 217
genetic heterogeneity genetyczna hetero-

geniczno�� 92
genetic immunization genetyczna immu-

nizacja 92
genetic information informacja genetycz-

na 115
genetic linkage genetyczne sprz��enie 93
genetic map mapa genetyczna 160
genetic mapping genetyczne mapowanie

93
genetic marker marker genetyczny 161
genetic pollution genetyczne zanieczysz-

czenie 93
genetic polymorphism genetyczny poli-

morfizm 94
genetic relatedness genetyczne pokre-

wie	stwo 93
genetic resources zasoby genowe 305
genetic selection genetyczna selekcja 93
genetic transformation transformacja 

genetyczna 281
genetic use restriction technology gene-

tyczna technologia ograniczania u�y-
cia, technologia terminatora 93

genetic variation genetyczna zmienno��
93

genetically engineered organism orga-
nizm genetycznie zmodyfikowany za 
pomoc� in�ynierii genetycznej 196

genetically modified organism organizm 
genetycznie zmodyfikowany 196

genetics genetyka 94
genome genom 94
genomic library biblioteka genomowa 24
genomics genomika 94
genotype genotyp 95
genus rodzaj 240
GEO 96
geotropism geotropizm 96
germ cell gene therapy terapia genowa 

komórek p�ciowych 275
germ cell pierwotna komórka rozrodcza

205
germ layer warstwa zarodkowa (listki 

zarodkowe) 289
germ line cell komórka linii generatyw-

nej 136
germ line gene therapy terapia genowa 

szlaku p�ciowego 275
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germ line linia komórek p�ciowych 154
germ zarodek 304
germicide germicyd 96
germinal epithelium nab�onek listewek 

p�ciowych 178
germination kie�kowanie 128
germplasm plazma zarodkowa 206
gestation ci��a 45
GFP 96
GH 96
gibberellins gibereliny 96
gland gruczo� 100
glaucous omszony 193
globulins globuliny 98
GLP 98
glucocorticoid glukokortykoid 98
glucose invertase inwertaza glukozowa

119
glucose isomerase izomeraza glukozowa

121
glucosinolates glukozynolany 98
glucuronidase glukuronidaza 98
gluten gluten 98
glycoalkaloids glikoalkaloidy 97
glycoform glikoform 97
glycolysis glikoliza 97
glycoprotein glikoproteina 97
glycoprotein remodelling glikoprotein 

przemiana 97
glycosylation glikozylacja 98
glyphosate glifosat 97
glyphosate oxidase oksydaza glifosatu

192
glyphosate oxidoreductase oksydoreduk-

taza glifosatu 193
GM food GM �ywno�� 99
GMO 99
GMP 99
gobar gobar 99
golden rice z�oty ry� 307
Golgi apparatus aparat Golgiego 14
gonad gonada 99
good laboratory practice dobra praktyka 

laboratoryjna 61
good manufacturing practice dobra prak-

tyka wytwórcza 61
G-protein coupled receptor receptory 

sprz��one z bia�kami G 235
graft chimera szczepiona chimera 

(chime -ra powsta�a w wyniku szcze-
pienia) 268

graft hybrid mieszaniec wegetatywny
168

graft inoculation test szczepienie testo-
we 268

graft union zespolenie szczepienia 306
graft szczepi� 267
Gram staining barwienie barwnikiem 

Grama 19
granum granum 100
GRAS 100
gratuitous inducer niepotrzebny induk-

tor 182
gravitropism grawitropizm 100
green fluorescent protein bia�ko zielonej 

fluorescencji 23
green revolution zielona rewolucja 307
Gro-lux™ 100
growth cabinet komora wegetacyjna 

(fitotron)  135
growth curve krzywa wzrostu 144
growth factor czynnik wzrostu 52
growth hormone hormon wzrostu 109
growth inhibitor inhibitor wzrostu 116
growth phase faza wzrostu 80
growth rate tempo wzrostu 274
growth regulator regulator wzrostu 236
growth retardant spowalniacz wzrostu 

(retardant) 258
growth ring pier�cie	 przyrostu (roczne 

przyrosty) 205
growth substance substancja wzrostowa

263
GTP 101
guanine guanina 101
guanosine guanozyna 101
guanosine triphosphate (guanosine

5-triphosphate) guanozyny
trifosforan (5’-trifosforan guanozyny)
101

guanylic acid kwas guanylowy 150
guard cell komórka przyszparkowa 136
guide RNA RNA przewodnik 240
guide sequence sekwencja naprowadza-

j�ca 248
GURT 101
gus gene gen gus 89
GUS 101
gymnosperm nagonasienne 179
gynandromorph gynandromorf 101
gynogenesis gynogeneza 101
gyrase gyraza 101
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H

h 102
habituation habituacja (przywykanie)

102
HAC 102
haemogobin (hemoglobin) hemoglobina

103
haemolymph hemolymph hemolimfa

103
haemophilia (hemophilia) hemofilia 

(krwawi�czka) 103
hairpin loop struktura typu spinka do 

w�osów 262
hairy root culture kultura korzeni w�o�ni-

kowatych 147
hairy root disease w�o�nikowato�� korze-

nia 296
halophyte halofit 102
haploid haploid 102
haplotype haplotyp 102
haplozygous haplozygotyczny 102
hapten hapten 102
haptoglobin haptoglobina 102
hardening off hartowanie 102
Hardy-Weinberg equilibrium prawo 

równowagi genetycznej Hardy-Wein-
berga 220

harvesting zbiór 306
heat shock protein bia�ko szoku termicz-

nego 23
heat therapy terapia cieplna 274
helix helisa 102
helminth helmint 102
helper cell komórka pomocnicza 136
helper plasmid plazmid pomocniczy 207
helper T cell komórka pomocnicza T 136
helper T lymphocyte limfocyt

pomocniczy T 153
helper virus wirus pomocniczy 295
hemicellulase hemicelulaza 103
hemicellulose hemiceluloza 103
hemizygous hemizygotyczny 103
HEPA filter filtr HEPA 82
herbicide resistance odporno�� na herbi-

cydy 189
herbicide herbicyd 103
heredity dziedziczno�� (dziedziczenie)

65
heritability odziedziczalno�� 191
hermaphrodite hermafrodyta 103
heteroallele heteroallel 103

heterochromatin heterochromatyna 103
heteroduplex analysis analiza heterodu-

pleksu 9
heteroduplex heterodupleks 104
heterogametic heterogametyczny 104
heterogeneity heterogeniczno�� (ró�no-

rodno��)  104
heterogeneous nuclear RNA heterogenicz-

ny (niejednorodny) j�drowy RNA 104
heterokaryon heterokarion 104
heterologous heterologiczny 104
heterologous probe heterologiczna sonda

104
heterologous protein bia�ko rekombino-

wane 23
heteroplasmy heteroplazmia 104
heteroploid heteroploid 104
heteropyknosis heteropiknoza 104
heterosis heterozja 105
heterotroph heterotrof 105
heterotrophic heterotroficzny 105
heterozygote heterozygota 105
heterozygous heterozygotyczny 105
Hfr 105
hGH 105
high efficiency particulate air filter

wysokosprawny filtr powietrza 299
high throughput screening wysokowydaj-

na analiza 300
histocompatibility complex kompleks 

zgodno�ci tkankowej 138
histocompatibility zgodno�� tkankowa

307
histoglobulin histoglobulina 106
histology histologia 106
histone histony 106
HLA 106
hnRNA 106
Hogness box blok Hognessa 33
hollow fibre w�ókno kanalikowe 296
holoenzyme holoenzym 107
holometabolous holometaboliczny 107
homeobox homeoblok 107
homeodomain homeodomena 107
homeotic genes geny homeotyczne 95
homeotic mutation mutacja homeotyczna

176
homoallele homoallel 108
homodimer homodimer 108
homoduplex DNA homodupleks DNA

108
homoeologous homeologiczny 107
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homogametic homogametyczny 108
homogenotization homogenotyzacja 108
homokaryon homokarion 108
homologous recombination homologiczna 

rekombinacja 108
homologous homologiczny 108
homology homologia 108
homomultimer homomultimer 109
homoplasmy homoplazmia 109
homopolymer homopolimer 109
homopolymeric tailing homopolimerycz-

ne ��czenie 109
homozygote homozygota 109
homozygous homozygotyczny 109
hormone hormon 109
host gospodarz 99
host-specific toxin toksyna specyficzna 

gospodarza 279
hot spot gor�ce miejsce 99
HSA 110
HSP 110
human artificial chromosome sztuczny 

chromosom ludzki 270
human growth hormone ludzki hormon 

wzrostu 157
human-leukocyte-antigen system ludzkie 

antygeny leukocytarne 157
humoral immune response humoralna 

reakcja immunologiczna 110
Hup+ 110
hybrid mieszaniec 168
hybrid arrested translation translacja 

zatrzymana hybrydyzacj� 282
hybrid cell komórka miesza	cowa 136
hybrid dysgenesis dysgenezja miesza	-

cowa 64
hybrid released translation translacja 

uwalniana przez hybrydyzacj� 282
hybrid seed nasiona miesza	cowe 180
hybrid selection selekcja miesza	ców

250
hybrid vigour wigor (bujno��) miesza	-

ców 294
hybridization hybrydyzacja 110
hybridoma (hybrid + lymphoma) hybri-

doma  110
hydrogen-uptake positive zdolny do 

pobierania wodoru 306
hydrolysis hydroliza 111
hydrophobic interaction interakcja hydro-

fobowa 117
hydroponics hydroponika 112

hygromycin higromycyna 105
hyperploid hiperploid 105
hypersensitive response reakcja nad-

wra�liwo�ci 234
hypersensitive site miejsca superczu�e

166
hypertonic hipertoniczny (roztwór) 105
hypervariable region hiperzmienny 

region 106
hypervariable segment hiperzmienny 

segment 106
hypocotyl hypokotyl (kolanko podli�cie-

niowe) 112
hypomorph hipomorf 106
hypoplastic hipoplastyczny 106
hypoploid hipoploid 106
hypothalamic peptides bia�ka podwzgó-

rza 21
hypotonic hipotoniczny (roztwór) 106

I

I/E region I/E region 112
ICSI 112
identical twin identyczny bli�niak 112
idiogram idiogram 112
idiotype idiotype 112
IgA/Igd/IgG/IgE/IgM 112
IGS 112
imaginal disc dysk imaginalny 64
imbibition imbibicja (p�cznienie) 112
immediate early gene wczesny gen typu 

natychmiastowego 290
immobilized cells komórki immobilizo-

wane 137
immortalization unie�miertelnianie

287
immortalizing oncogene unie�miertelnia-

j�cy onkogen 287
immune response reakcja (odpowied�) 

immunologiczna 233
immunity odporno�� 189
immunization immunizacja (uczulenie)

113
immunoaffinity chromatography chro-

matografia powinowactwa immunolo-
gicznego 42

immunoassay test immunologiczny 276
immunochemical control immunoche-

miczna kontrola 113
immunodiagnostics immunodiagnostyka

113
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immunogen gen odporno�ci 90
immunogenicity immunogenno�� 113
immunoglobulin immunoglobulina 113
immunoprophylaxis immunoprofilakty-

ka 113
immunosensor immunosensor (sensor 

odporno�ci) 113
immunosuppression immunosupresja

113
immunosuppressor immunosupresor

114
immunotherapy immunoterapia (terapia 

odporno�ciowa)  114
immunotoxin immunotoksyna (toksyna 

odporno�ciowa) 114
impeller wirnik 294
in silico 117
in situ 117
in situ colony hybridization hybrydyzacja 

kolonijna in situ 110
in situ hybridization hybrydyzacja in 

situ 110
in situ plaque hybridization hybrydyza-

cja �ysinek in situ 111
in vitro 119
in vitro embryo production produkcja 

zarodków in vitro 222
in vitro fertilization zap�odnienie in vitro

303
in vitro maturation dojrzewanie in vitro

61
in vitro mutagenesis mutageneza in vitro

177
in vitro transcription transkrypcja in vitro

282
in vitro translation translacja in vitro

282
in vivo 119
in vivo gene therapy terapia genowa

in vivo 275
inactivated agent czynnik inaktywowany

52
inbred line linia wsobna 154
inbreeding depression depresja wsobna

55
inbreeding chów wsobny 41
inclusion body cia�ko inkluzyjne 45
incompatibility group grupa niezgodno-

�ci 100
incompatibility niezgodno�� 183
incomplete digest niekompletne trawie-

nie 182

incomplete dominance niepe�na domina-
cja 182

incomplete penetrance niekompletna 
penetracja 182

incubation inkubacja 116
incubator inkubator 116
indehiscent niep�kaj�cy 182
independent assortment niezale�na 

segregacja 183
indeterminate growth wzrost nieograni-

czony (niezdeterminowany)  301
indirect embryogenesis embriogeneza 

po�rednia 72
indirect organogenesis organogeneza 

po�rednia 197
inducer induktor 114
inducible indukowany 114
inducible enzyme indukowany enzym

114
inducible gene gen indukowany 89
inducible promoter indukowany promo-

tor 114
induction indukcja 114
induction media po�ywka indukuj�ca

219
inembryonation transfer zarodków 280
infection infekcja 115
infectious agent czynnik infekcyjny 52
infiltrate infiltracja 115
inflorescence kwiatostan 151
inheritance dziedziczenie 65
inhibitor inhibitor 115
initial pocz�tkowa (inicjalna) 209
initiation codon kodon inicjacyjny 132
initiation factor czynnik inicjacyjny 52
initiation zapocz�tkowanie (inicjacja)

303
inoculate inokulowa� (szczepi�) 116
inoculation cabinet pokój szczepie	 212
inoculum inokulum 116
inorganic compound zwi�zek nieorga-

niczny 311
inositol lipid inozytol lipid 116
inositol inozytol 116
insecticide insektycyd 117
insert insercja 117
insert insert 117
insertion element element insercyjny 71
insertion mutation insercyjna mutacja

117
insertion sequence sekwencja insercyjna

247
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insertion site miejsce insercji 166
in-situ conservation ochrona (zachowa-

nie) in situ 187
instability niestabilno�� 183
insulin insulina 117
integrating vector wektor integruj�cy

290
integration integracja 117
integration-excision region region inte-

gracji wyci�cia 235
integument integument 117
intellectual property rights prawa inte-

lektualnej w�asno�ci 219
intensifying screen ekran wzmacniaj�cy

67
intercalary interkalarny 118
intercalary growth wzrost interkalarny

301
intercalary merystem wstawowy 164
intercalating agent interkaluj�cy zwi�-

zek 118
intercellular space przestrze	 mi�dzyko-

mórkowa 228
interfascicular cambium kambium mi�-

dzywi�zkowe 126
interference interferencja 118
interferon interferon 118
intergeneric cross krzy�ówka mi�dzyro-

dzajowa 145
intergeneric hybryd mieszaniec mi�dzy-

rodzajowy 168
intergenic regions regiony mi�dzygenowe

235
intergenic spacer zewn�trzna sekwencja 

niekoduj�ca 306
interleukin interleukiny 118
internal guide sequence wewn�trzna 

sekwencja naprowadzaj�ca 292
internal transcribed spacer wewn�trzna 

sekwencja niekoduj�ca 291
International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agricul-
ture Mi�dzynarodowy Traktat 
o Ro�linnych Zasobach Genowych dla 
�ywno�ci i Rolnictwa 169

International Undertaking on Plant 
Genetic Resources Mi�dzynarodowe 
Postanowienie o Ro�linnych Zasobach 
Genowych 168

internode mi�dzyw��le 169
interphase interfaza 118
intersex interseksualny 118

inter-simple sequence repeat sekwencje 
mi�dzymikrosatelitarne 249

interspecific cross krzy�owanie mi�dzy-
gatunkowe 144

interspecific hybryd mieszaniec mi�dzy-
gatunkowy 168

intervening sequence sekwencja po�red-
nicz�ca 248

intracellular wewn�trzkomórkowy 291
intracytoplasmic sperm injection

wewn�trzcytoplazmatyczna iniekcja 
spermy (plemnika)  291

intrageneric wewn�trzrodzajowy 291
intrageneric cross krzy�owanie

wewn�trzrodzajowe 145
intrageneric hybryd mieszaniec

wewn�trzrodzajowy 168
intragenic complementation komplemen-

tacja wewn�trzgenowa 138
intraspecific cross krzy�owanie

wewn�trzgatunkowe 145
intraspecific hybryd mieszaniec

wewn�trzgatunkowy 168
intraspecific wewn�trzgatunkowy 291
introgression introgresja 118
intron intron 119
invasiveness inwazyjno�� 119
inversion inwersja 119
inverted repeat odwrócone powtórzenia

191
ion channel kana� jonowy 126
IPR 120
IPTG 120
irradiation napromieniowanie 179
IS element element IS 71
isoallele izoallele 120
isochromosome izochromosom 120
isodiametric izodiametryczny 121
iso-electric focusing gel ogniskowanie 

izoelektryczne w �elu 191
isoenzyme izoenzyma 121
isoform izoform 121
isogamy izogamia 121
isogenic stock izogeniczna linia 121
isogenic izogeniczny 121
isolating mechanism mechanizm izolacji

162
isolation medium po�ywka izolacyjna

219
isomer izomer 121
isomerase izomeraza 121
iso-osmotic izoosmotyczny 121
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isotonic izotoniczny 121
isotope izotop 122
isozyme izozym 122
ISSR 120
ITS 120
IVEP 120
IVF 120
IVM 120

J

J 122
Jiffy pot™ doniczki przestrzenne Jiffy

62
JIVET (JIVT) 125
joining segment segment ��cz�cy 246
jumping gene gen skacz�cy (w�druj�cy)

91
jumping library biblioteka skacz�cych 

(w�druj�cych) genów 24
junk DNA �mieciowy DNA 271
juvenile hormone juwenilny hormon

125
juvenile in vitro embryo technology

technologia in vitro m�odych zarodków
273

juvenility juwenilno�� 125

K

kcat 125
kcat/Km 125
Kd 125
Km 125
kamera 126
kanamycin kanamycyna 126
kanr 126
kapacytacja 126
kappa chain �a	cuch kappa 158
karyogamy kariogamia 127
karyogram kariogram 127
karyokinesis kariokineza 127
karyotype kariotyp 127
kb kz 151
kbp kpz 143
kDa 128
killer T cell zabójczy limfocyt T (zabójcza 

komórka T) 302
kilobase kilozasada 128
kilobase pairs kilo par zasad 128
kinase kinaza 128
kinetics kinetyka 129

kinetin kinetyna 129
kinetochore kinetochor 129
kinetosome kinetosom 129
kinin kinina 129
Klenow fragment fragment Klenowa 86
knockout nokaut 184

L

label znacznik 309
labelling znakowanie 309
lac repressor – lac promoter system lac 

represor – lac promotor 151
lactose laktoza 151
lag phase faza opó�niona 80
lagging strand ni� opó�niona 181
lambda chain �a	cuch lambda 158
lambda phage fag lambda 79
lamella lamella 151
lamina blaszka li�ciowa 33
laminar air-flow cabinet kabina z laminar-

nym przep�ywem powietrza 125
laminarin laminaryna 151
lampbrush chromosome chromosom 

szczoteczkowy 44
landrace odmiana lokalna 188
latent agent utajony (u�piony) czynnik

287
latent bud p�k �pi�cy 203
latent phase faza latentna 80
lateral bud p�k boczny 202
lateral meristem merystem boczny 163
lawn kolonia bakterii typu trawnik 135
layering rozmna�anie przez odk�ady

242
LCR 151
LD50 152
lead compound zwi�zek wiod�cy 311
leader peptide peptyd liderowy 203
leader sequence sekwencja liderowa

248
leading strand ni� prowadz�ca 181
leaf blade blaszka li�ciowa 33
leaf bud cutting sadzonka z p�ka li�cio-

wego 245
leaf primordium zawi�zki li�ciowe 305
leaf roll li�ciozwój 156
leaf scar blizna li�ciowa 33
leaflet listek 155
leaky mutant mutant hipomorficzny

178
lectin lektyny 152
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leptonema leptonem 152
leptotene leptoten 152
lethal allele allel letalny 5
lethal gene gen letalny 90
lethal mutation mutacja letalna 176
leukocyte leukocyt 152
library biblioteka 24
life cycle cykl �yciowy 47
ligand ligand 153
ligase chain reaction reakcja �a	cuchowa 

ligazy 233
ligase ligaza 153
ligate ligation ligacja 152
lignification lignifikacja 153
lignin ligniny 153
lignocellulose lignoceluloza 153
LINE 154
lineage linia ewolucyjna 154
linear phase faza liniowa 80
linearized vector wektor linearny 290
linkage disequilibrium nierównowaga 

sprz��e	 182
linkage equilibrium równowaga sprz��e	

243
linkage map mapa sprz��e	 160
linkage sprz��enie 258
linked gene sprz��ony gen 258
linked marker sprz��ony marker 258
linker ��cznik 158
lipase lipazy 155
lipid lipidy 155
lipofection lipofekcja 155
lipopolysaccharide lipopolisacharyd 155
liposome liposom 155
liquefaction topienie (stapianie) 279
liquid medium po�ywka p�ynna 219
liquid membrane membrana p�ynna 163
liquid nitrogen ciek�y azot 45
litmus paper lakmusowy papier 151
live recombinant vaccine �ywa 

rekombino wana szczepionka 313
live vaccine �ywa szczepionka 313
living modified organism �yj�cy zmodyfi-

kowany organizm 313
LMO 156
locus locus 156
lod score wspó�czynnik (wynik) lod 297
log phase log phase 157
logarithmic phase faza wyk�adnicza 

wzrostu 80
long interspersed nuclear element d�ugie 

rozproszone elementy j�drowe 57

long template d�uga matryca 57
long terminal repeat d�ugie terminalne 

powtórzenia 57
long-day plant ro�lina d�ugiego dnia 241
loop bioreactor p�tla bioreaktora (biore-

aktor p�tlowy) 204
LPS 157
LTR 157
luteinizing hormone hormon luteinizuj�cy

109
luxury consumption luksusowa konsump-

cja 157
lyase liaza 152
lymphocyte limfocyty 153
lymphokine limfokiny 153
lymphoma ch�oniak 41
lyophilize liofilizowa� 155
lysis liza 156
lysogen lizogen 156
lysogenic lizogenny 156
lysogenic bacterium bakteria lizogenna

18
lysogeny lizogenia 156
lysosome lizosom 156
lysozyme lizozym 156
lytic lityczna 156
lytic cycle cykl lityczny 46

M

M13 wektor fagowy M13 290
M13 strand ni� M13 181
MAAP 158
mAb mAb 158
macerate macerowa� 158
macromolecule makrocz�steczka 159
macronutrient makrosk�adnik 159
macrophage makrofagi 159
macropropagation makropropagacja

159
macrospore makrospora 159
mad cow disease choroba szalonych krów

41
MADS box MADS blok (kaseta) 159
magenta magenta 159
major histocompatibility antygen g�ówny 

antygen zgodno�ci tkankowej 98
major histocompatibility complex g�ówny 

kompleks zgodno�ci tkankowej 99
malt extract ekstrakt s�odu 68
malting s�odowanie 253
mammary gland gruczo� sutka 100
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management of farm animal genetic re-
sources zarz�dzanie zasobami gene-
tycznymi zwierz�t gospodarskich 304

mannitol mannitol 160
mannose mannoza 160
map distance odlego�� mapowa 188
map unit jednostka mapowa 124
map mapa 160
map mapowanie 160
mapping function funkcja mapowania

87
mapping mapowanie 160
marker marker 161
marker gene gen markerowy 90
marker peptide bia�ko markerowe 23
marker-assisted introgression introgresja 

wspomagana markerami 119
marker-assisted selection selekcja wspo-

magana markerami 251
MAS 161
mass selection selekcja masowa 250
maternal effect efekt mateczny 66
maternal inheritance dziedziczenie ma-

teczne 65
matric potential potencja� wst�pny 217
maturation dojrzewanie 61
MCS 161
MDA 162
mean �rednia 271
median mediana 162
medium pod�o�e 209
medium po�ywka 219
medium formulation formu�a po�ywki

84
mega yeast artificial chromosome sztucz-

ny megachromosom dro�d�y 270
megabase cloning klonowanie mega 

zasady 130
megabase megazasada 162
megaDalton 162
megagametophyte megagametofit 162
megaspore megaspora 162
meiosis mejoza 162
meiotic analysis analiza mejotyczna 10
meiotic drive zaburzenie segregacji 

alleli 302
meiotic product produkt mejozy 222
melanin melanina 163
melting temperature temperatura topnie-

nia 274
membrane bioreactor bioreaktor membra-

nowy 29

memory cell pami�� komórki 200
Mendel’s Laws prawa Mendla 219
Mendelian population mendlowska popu-

lacja 163
Mendelian segregation mendlowska 

segregacja 163
mericlinal chimera meryklinalna 39
mericloning mikrorozmna�anie (rozmna-

�anie klonalne) 171
meristele meristele 163
meristem merystem 163
meristem culture kultura (in vitro) mery-

stemów 146
meristem tip culture kultura sto�ków 

wzrostu 148
meristem tip merystem tip 163
meristemoid merystemoid 164
merozygote merozygota 163
mesh bioreactor bioreaktor z siark� 30
mesh bioreactor oczko bioreaktora 187
mesoderm mezoderma 165
mesophile organizmy mezofilne (mezofil-

ne bakterie tlenowe) 196
mesophyll mezofil 165
messenger RNA informacyjny RNA 115
metabolic cell komórka metaboliczna

136
metabolism metabolizm 164
metabolite metabolit 164
metabolomics metabolomika 164
metacentric chromosome chromosom 

metacentryczny 43
metal affinity chromatography chromato-

grafia metalopowinowactwa 41
metalloenzyme metaloenzym 164
metallothionein metalotioneina 164
metaphase metafaza 164
metastasis metastaza 164
methylation metylacja 165
MHC 165
Michaelis constant sta�a Michaelisa

258
microalgal culture kultura mikroalg

147
micro-array mikromacierz 170
microbe mikrob 169
microbial mat mata mikrobiologiczna

161
microbody mikrocia�o 169
micro-carrier mikrono�nik 170
microdroplet array technika wisz�cej 

kropli 273
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micro-element mikroelement 169
micro-encapsulation mikrokapsu�kowanie

170
micro-environment mikro�rodowisko

171
microfibril mikrofibryla 169
microgametophyte mikrogametofit 169
micrograft mikroszczepienie 171
micro-injection mikroiniekcja 169
micro-isolating system system mikroizo-

lacji 267
micronucleus mikroj�dro 170
micronutrient mikrosk�adnik 171
micro-organism mikroorganizm 170
microplast mikroplast 170
microprojectile bombardment bombardo-

wanie mikropociskami 34
micropropagation mikrorozmna�anie

171
micropyle mikropyle 170
microsatellite mikrosatelita 171
microspore culture kultura mikrospor 

(py�ku) 147
microspore mikrospora 171
microtuber mikrobulwka 169
microtubule mikrotubula 172
middle lamella blaszka �rodkowa 33
mid-parent value �rednia warto�� rodzi-

ców 271
mineralization mineralizacja 172
minimum effective cell density mini mal-

na efektywna g�sto�� komórek 172
minimum inoculum size minimalna 

wielko�� inokulum 172
mini-prep miniprep 172
minisatellite minisatelita 172
minituber minibulwka 172
mismatch b��dne sparowanie 34
mismatch repair naprawa b��dnego 

sparowania 179
missense mutation mutacja zmieniaj�ca 

sens kodonu 177
mist propagation rozmna�anie z zamg�a-

wianiem 243
mite roztocze 243
mitochondrial DNA DNA mitochondrialne

59
mitochondrion mitochondrium 172
mitogen mitogen 173
mitosis mitoza 173
mixed bud p�k mieszany 202
mixoploid miksoploid 172

mobilization uruchomienie (mobilizacja)
287

mobilizing function funkcja mobilizacyj-
na 87

mode warto�� modalna 289
model model 173
model wzór 300
modern biotechnology biotechnologia 

nowoczesna (nowa)  31
modification modyfikacja 173
modifying gene gen modyfikuj�cy 90
MOET 173
molecular biology biologia molekularna

27
molecular chaperone chaperony moleku-

larne 38
molecular cloning klonowanie molekular-

ne 131
molecular genetics genetyka molekular-

na 94
molecular marker marker (znacznik) 

molekularny 161
molecular pharming gospodarowanie 

molekularne 99
molecule cz�steczka 50
monoclonal antibody przeciwcia�o mono-

klonalne 226
monocotyledon jednoli�cienne 123
monoculture monokultura 174
monoecious jednopienny 124
monogastric animal zwierz� monoga-

stryczne 311
monogenic monogenowy 173
monohybrid cross krzy�owanie jednoge-

nowe 144
monohybrid heterozygota pojedyncza

105
monokine monokiny 173
monolayer pojedyncza warstwa 211
monolignols monolignole 174
monomer monomer 174
monomorphic monomorficzny 174
monophyletic monofiletyczny 173
monoploid monoploid 174
monosaccharide monosacharyd 174
monosomic monosomik 174
mono-unsaturates jednonienasycone

124
monozygotic twin bli�ni� jednojajowe

33
morphogen morfogen 174
morphogenesis morfogeneza 174
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morphogenic response morfogenetyczna 
odpowied� 174

morphology morfologia 174
mosaic mozaika 175
mother plant ro�lina mateczna 241
motif motyw 175
movable mobile genetic element ruchomy 

element genetyczny 244
mRNA 175
MRU 175
mtDNA 175
multi-copy wielokopiowo�� 293
multigene family rodzina wielogenowa

240
multigenic wielogenowa 293
multi-locus probe sonda wielomiejscowa

254
multimer multimer 175
multiple alleles allele wielokrotne 5
multiple arbitrary amplicon profiling

wielokrotne arbitralne profilowanie 
amplikonów 293

multiple cloning site miejsce wielokrot-
nego klonowania 167

multiple drop array macierz wielokroplo-
wa 159

multiple ovulation and embryo transfer
super (wielokrotna) owulacja i trans-
fer zarodka 263

multiplex multipleks 175
multivalent vaccine szczepionka multiwa-

lentna 268
mutable gene gen mutuj�cy 90
mutagen mutagen 177
mutagenesis mutageneza 177
mutant mutant 178
mutation mutacja 175
mutation pressure presja mutacyjna

220
mutation mutacja typu dzikiego forward

177
mutualism mutualizm 178
mycelium mycelium 178
mycoprotein mykoproteina 178
mycorrhiza mikoryza 169
mycotoxin mykotoksyny (mikotoksyny)

178
myeloma szpiczak 269
myo inositol mezoinozytol mioinozytol

165

N

naked bud nagi p�k 179
narrow-host-range plasmid plazmid 

w�skiego zakresu gospodarza 207
narrow-sense heritability odziedziczal-

no�� w w�skim sensie (rozumieniu)
191

native protein bia�ko natywne 23
natural selection selekcja naturalna

250
necrosis nekroza 180
negative autogenous regulation

negatywna regulacja autogeniczna 
(ekspresji genów)  180

negative control system kontrola nega-
tywna 141

negative selection selekcja negatywna
251

nematode nicie	 181
neomycin phosphotransfe-rase II fosfo-

transferaza neomycyny II 85
neoplasm neoplazja 180
neoteny neotenia 180
net photosynthesis fotosynteza netto 85
neutral mutation mutacja neutralna

176
neutral theory teoria neutralna 274
neutrophil neutrofil 180
NFT 180
nick naci�� 179
nicked circle naci�ty pier�cie	 179
nick-translation nick-translacja 181
nif gene cluster klaster genów nif 129
nitrate azotan 17
nitrification nitryfikacja 183
nitrocellulose nitroceluloza 183
nitrogen assimilation asymilacja azotu

15
nitrogen fixation wi�zanie azotu 292
nitrogenous base zasada azotowa 305
NO NOR 184
nod box sekwencja nod 248
nodal culture kultura w�z�ów 149
node w�ze� 292
nodular nodularny 184
nodulation nodulacja 184
nodule brodawka 34
non repetitive DNA/RNA niepowtarzalne 

DNA/RNA 182
non-additive genetic variation zmienno�� 

genetyczna nieaddytywna 308
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non-autonomous nieautonomiczny 181
non-coding strand ni� niekoduj�ca 181
non-disjunction nondysjunkcja 184
non-histone chromosomal protein bia�ko 

chromosomowe niehistonowe 22
nonsense mutation mutacja nonsensowa

176
non-target organism organizm niedoce-

lowy 196
non-template strand ni� niematrycowa

181
non-virulent agent czynnik niewirulent-

ny 52
NOR 184
northern blot hybrydyzacja northern

111
northern blot northern blot 184
npt-II 184
nucellar embryo zarodek nucelarny 304
nucellus o�rodek 198
nuclear transfer transfer j�drowy 280
nuclease nukleaza 184
nucleic acid probe sonda kwasu nukleino-

wego 254
nucleic acid kwas nukleinowy 150
nuclein nukleina 185
nucleo-cytoplasmic ratio stosunek j�dro-

wo-cytoplazmatyczny 260
nucleolar organizer organizator j�derka

196
nucleolar organizer region obszary j�der-

kotwórcze 187
nucleolus j�derko 122
nucleoplasm nukleoplazma 185
nucleoprotein nukleoproteina 185
nucleoside nukleozyd 186
nucleoside analogue nukleozydu analog

186
nucleosome nukleosom 185
nucleotide sequence nukleotydów se-

kwencja 186
nucleotide nukleotyd 185
nucleus j�dro 123
null allele allel zerowy (niemy) 5
null mutation mutacja zerowa 177
nullisomic nullisomiczny 186
nullisomy nullisomia 186
nurse culture kultura nia	ki 147
nutriceutical nutraceutyk 186
nutrient cycle obieg materii 186
nutrient deficiency deficyt pokarmowy

54

nutrient film technique cienkowarstwo-
wa kultura przep�ywowa 45

nutrient gradient gradient od�ywczy
100

nutrient medium po�ywka od�ywcza
219

O

ochre stop codon kodon ochra stop 132
octoploid oktoploid 193
oestrogen (estrogen) estrogen 77
oestrus ruja 244
offset odrost 190
offshoot odga��zienie 188
offspring progeny potomstwo 217
Okazaki fragment fragmenty Okazaki

86
OLA 193
oligomer oligomer 193
oligonucleotide oligonukleotyd 193
oligonucleotide ligation assay test ligacji 

oligonukleotydów 276
oligonucleotide-directed mutagenesis

mutageneza ukierunkowana oligonu-
kleotydowo 178

oligosaccharide oligosacharyd 193
oncogene onkogen 193
oncogenesis onkogeneza 194
oncogeny ontogeneza 194
onco-mouse onkomysz 194
oocyte oocyt 194
oogenesis oogeneza 194
oogonium oogonium 194
oosphere oosfera 194
oospore oospora 194
opal stop codon kodon opal stop 132
open continuous culture kultura ci�g�a 

otwarta 146
open pollination swobodne zapylenie

265
open reading frame otwarta ramka od-

czytu 198
operational definition definicja operacyj-

na 54
operator operator 195
operon operon 195
opine opina 195
OPU 195
ORF 195
organ culture kultura organów 147
organ organ 195
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organellar gene geny organelarne 96
organelle organellum 196
organic complex kompleks organiczny

138
organism organizm 196
organized growth wzrost zorganizowany

301
organized tissue tkanka zorganizowana

278
organogenesis organogeneza 197
organoid organoid 197
organoleptic organoleptyczny 197
origin of replication miejsce inicjacji 

replikacji 166
orphan gene gen orfan 90
orphan receptor receptor orfan 235
ortet ortet 197
orthologous ortologiczny 197
osmosis osmoza 198
osmotic potential potencja� osmotyczny

217
osmoticum osmotikum (osmotyk sub-

stancja kompatybilna osmoreguluj�ca)
197

outbreeding hodowla niewsobna (kojarze-
nie niespokrewnione)  107

outflow wyciek (wyp�yw) 298
ovary jajnik 122
ovary zal��nia 302
overdominance naddominacja 179
overlapping reading frame ramki odczy-

tu nak�adaj�ce si� 232
ovulation owulacja 199
ovule zal��ek 302
ovum ovum 198
ovum pickup uwalnianie oocytów 288
oxidative phosphorylation fosforylacja 

oksydacyjna 85
oxygen-electrode-based sensor czujnik

z elektrod� tlenow� 51

P

p 199
P1, P2 199
p53 gene gen p53 90
P element element P 71
pachytene pachyten (pachynema) 199
packaging cell line linia komórkowa 

pakuj�ca 154
packed cell volume zag�szczenie obj�to�ci 

komórek 302

PAGE 199
pairing parowanie (koniugacja) 201
pair-rule gene gen zasady (regu�y) parzy-

sto�ci (parzystej) 92
palaeontology paleontologia 199
palindrome palindrom 199
palisade parenchyma mi�kisz palisadowy

169
pAMP 200
panicle wiecha 293
panicle culture kultura wiechy 149
panmictic population populacja panmik-

tyczna 216
panmixis panmiksja 200
par gene gen par 91
PAR 200
paracentric inversion inwersja paracen-

tryczna 119
paraffin wax parafina 201
Parafilm™ 201
parahormone parahormon 201
parallel evolution ewolucja równoleg�a

78
paralogous paralogiczny 201
parameter parametr 201
parasexual cycle cykl paraseksualny 47
parasexual hybridization hybrydyzacja 

paraseksualna 111
parasite paso�yt 202
parasitism paso�ytnictwo 202
parasporal crystal kryszta�y parasporalne

144
paratope paratop 201
parenchyma parenchyma 201
parthenocarpy partenokarpia 201
parthenogenesis partenogeneza 201
partial digest trawienie cz��ciowe 284
particle radiation promieniowanie cz�-

steczkowe 223
parturition poród 216
passage pasa� 201
passage number pasa�u numer 202
passage time pasa�u czas 201
passive immunity odporno�� bierna 189
pat gene gen pat 91
patent patent 202
paternal ojcowski 192
pathogen patogen 202
pathogenesis related protein bia�ka 

odporno�ciowe 21
pathogen-free wolny od patogenów 297
pathotoxin patotoksyna 202
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pathovar patowar 202
pBR322 203
PCR 203
PCR-RFLP 203
pectin pektyny 203
pectinase pektynaza 203
pedicel �ody�ka 158
pedigree rodowód 240
peduncle szypu�ka 271
PEG 203
penetrance penetracja genu 203
peptidase peptydaza 203
peptide peptyd 203
peptide bond wi�zanie peptydowe 293
peptide expression library biblioteka 

ekspresyjna peptydów 24
peptide nucleic acid peptydowy kwas 

nukleinowy 204
peptide vaccine szczepionka peptydowa

268
peptidyl transferase transferaza pepty-

dylowa 280
peptidyl-tRNA binding site miejsce wi�-

zania peptydylo-tRNA 167
perennial ro�lina wieloletnia (bylina)

241
pericentric inversion inwersja perycen-

tryczna 119
periclinal peryklinalny 204
periclinal chimera chimera peryklinalna

39
pericycle perycykl 204
periplasm peryplazma 204
permanent wilting point punkt trwa�ego 

wi�dni�cia 231
permeable przepuszczalny 228
persistence trwa�o�� 285
persistent trwa�y 285
pesticide pestycyd 204
petal p�atek 208
petiole ogonek li�ciowy 191
Petri dish p�ytka Petriego 208
PFGE 205
PG 205
pH 205
phage fag 79
phagemids fagemidy 79
phagocytes fagocyty 79
phagocytosis fagocytoza 79
pharmaceutical agent �rodek farmaceu-

tyczny 271
pharmacokinetics farmakokinetyka 80

phase change fazy rozwojowe 81
phase state uk�ad genów 286
PHB 205
pH-electrode-based sensor czujnik z elek-

trod� pH 51
phenocopy fenokopia 81
phenolic oxidation oksydacja fenolowa

192
phenolics fenole 81
phenotype fenotyp 81
pheromone feromon 81
phloem floem 83
phosphatase fosfataza 84
phosphodiester bond wi�zanie 

fosfodiestro we 292
phospholipase A2 fosfolipaza A2 84
phospholipide fosfolipid 84
phosphorolysis fosforoliza 85
phosphorylation fosforylacja 85
photoautotroph fotoautotrof 85
photo-bioreactor fotobioreaktor 85
photoheterotroph fotoheterotrof 85
photoperiod fotoperiod 85
photoperiodism fotoperiodyzm 85
photophosphorylation fotofosforylacja

85
photoreactivation fotoreaktywacja 85
photosynthate produkty fotosyntezy

222
photosynthesis fotosynteza 86
photosynthetic efficiency wydajno�� 

fotosyntetyczna 299
photosynthetic photon flux przep�yw 

fotonów fotosyntetycznych 228
photosynthetic fotosyntetyczny 85
photosynthetically active radiation

promieniowanie aktywne fotosynte-
tycznie 223

phototropism fototropizm 86
phylogeny filogeneza 82
physical map mapa fizyczna 160
phyto- fito- 82
phytochemical fitochemiczny 82
phytochrome fitochrom 83
phytohormone fitohormon 83
phytokinin fitokinina 83
phytoparasite fitoszkodnik 83
phytopathogen fitopatogen 83
phytoremediation fitoremediacja 83
phytosanitary fitosanitarny 83
phytostat fitostat 83
phytosterol fitosterole 83
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pigment pigment 206
pinocytosis pinocytoza 206
pipette pipeta 206
pistil s�upek 253
plant breeders’ rights prawa hodowców 

ro�lin 219
plant cell culture kultura komórek ro-

�linnych 147
plant cell immobilization unieruchomie-

nie komórek ro�lin 286
plant genetic resources ro�linne zasoby 

genowe 241
plant growth regulator ro�linna substan-

cja wzrostowa (ro�linny regulator 
wzrostu) 241

plant hormone hormon ro�linny 109
plant variety protection ochrona praw do 

odmian 187
plant variety rights prawa do odmian 

ro�lin 219
plantibody przeciwcia�o w ro�linie 227
plantlet ro�linka 241
plaque �ysinka 158
plasma osocze (plazma) 198
plasma cells komórki osocza 137
plasma membrane b�ona plazmatyczna

34
plasmalemma plazmalemma 207
plasmid plazmid 207
plasmodesma plazmodesma (plazmode-

zma) 207
plasmolysis plazmoliza 208
plastid plastyd 206
plastoquinone plastochinon 206
plate p�ytka 208
platform shaker wytrz�sarka platformo-

wa 300
plating efficiency efektywno�� posiewu

66
pleiotropic plejotropowy 208
pleiotropy plejotropia 208
ploidy ploidalno�� 208
plumule plumula 208
pluripotent pluripotencjalny 208
plus tree drzewo plus 63
PNA 208
pneumatic reactor reaktor pneumatyczny

234
point mutation mutacja punktowa 176
polar bodies cia�ka biegunowe 44
polar mutation mutacja biegunowa 176
polar nuclei j�dra biegunowe 123

polar transport transport biegunowy 283
polarity biegunowo�� 24
pole cells komórki biegunowe 137
pollen py�ek 231
pollen culture kultura py�ku 148
pollen grain ziarno py�ku 307
pollination zapylenie 303
poly-(A) polymerase polimeraza poli(A)

213
poly-(A) tail ogon poli-A 191
polyacrylamide gel �el poliakrylamidowy

312
polyacrylamide gel electrophoresis elek-

troforeza w �elu poliakrylamidowym
70

polyadenylation poliadenylacja 212
polycistronic policistronowy 212
polyclonal antibody przeciwcia�o poliklo-

nalne 227
polyembryony poliembrionia 212
polyethylene glycol glikol polietylenowy

97
polygalacturonase poligalakturonaza

212
polygene poligen 212
polygenic poligenowy 212
polyhydroxybutyrate polihydroksyma-

�lan 213
polylinker polilinker 213
polymer polimer 213
polymerase polimeraza 213
polymerase chain reaction reakcja �a	cu-

chowa polimerazy 233
polymerization polimeryzacja 214
polymery polimeryczno�� 214
polymorphism polimorfizm 214
polynucleotide polinukleotyd 215
polypeptide polipeptyd 215
polyploid poliploid 216
polysaccharide capsule kapsu�a polisa-

charydu 126
polysaccharide polisacharyd wielocukier

216
polysome polisom 216
polyspermy polispermia 216
polytene chromosome chromosom polite-

niczny 44
polyunsaturates wielonienasycone 293
polyvalent vaccine szczepionka poliwa-

lentna 269
polyvinylpyrrolidone poliwinylopirolidon

216
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population populacja 216
population density g�sto�� populacji 96
population genetics genetyka populacji

94
porcine endogenous retrovirus �wi	ski 

endogenny retrowirus 272
position effect efekt pozycji 66
positional candidate gene pozycjonowany 

gen kandyduj�cy 218
positional cloning klonowanie pozycyjne

131
positive control system system pozytyw-

nej kontroli 267
positive selectable marker pozytywny 

marker selektywny (wybiórczy) 218
positive selection selekcja pozytywna

251
post-replication repair naprawa porepli-

kacyjna 179
post-translational modification modyfi-

kacja potranslacyjna 173
potentiometric potencjometryczny 217
PPF 219
ppm 219
PR protein bia�ka PR 21
precautionary principle zasada ostro�no-

�ci 305
precocious germination kie�kowanie 

przedwczesne 128
pre-filter filtr wst�pny 82
pre-mRNA 220
pressure potential ci�nienie potencjalne

45
pre-transplant pretransplant 221
preventive immunization szczepienie 

profilaktyczne 268
Pribnow box Pribnowa blok (sekwencja)

221
primary pierwotny 205
primary antibody przeciwcia�o pierwszo-

rz�dowe (pierwotne) 227
primary cell wall pierwotna �ciana ko-

mórkowa 205
primary cell komórka pierwotna 136
primary culture kultura pierwotna 147
primary germ layers pierwotne linie 

zarodkowe 205
primary growth wzrost pierwotny 301
primary immune response pierwotna 

odpowied� immunologiczna 205
primary meristem merystem pierwotny

163

primary structure struktura pierwszo-
rz�dowa 262

primary tissue tkanka pierwotna 278
primary transcript pierwotny transkrypt

206
primer starter 259
primer walking spacer ze starterem

255
primordium primordium 221
primosome prymosom 226
prion prion 221
probability prawdopodobie	stwo 220
proband proband 221
probe sonda 254
procambium prokambium 222
processed pseudo-gene pseudogen proce-

sowany (modyfikowany) 230
production environment �rodowisko 

produkcji 272
production traits cechy produkcyjne 36
productivity wydajno�� 298
pro-embryo prazarodek 220
progeny testing testowanie potomstwa

277
progesterone progesteron 222
programmed cell death programowana 

�mier� komórki 222
prokaryote prokariota (prokaryota) 223
prokaryotic prokariotyczny 223
prolactin prolaktyna 223
proliferation namna�anie komórek 179
pro-meristem pramerystem 219
promoter promotor 223
promoter sequence sekwencja promotora

248
pro-nuclear micro-injection mikroiniek-

cja doj�drowa 169
pro-nucleus pronukleus 224
proofreading mechanizm korekcyjny

162
propagation rozmna�anie 242
propagule rozmnó�ka 243
pro-phage profag 222
prophase profaza 222
protamine protaminy 224
protease proteaza 224
protein bia�ko 22
protein crystallization krystalizacja 

bia�ka 144
protein drug lekarstwo bia�kowe 152
protein engineering in�ynieria bia�ek

120
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protein kinase kinaza bia�kowa 128
protein metabolic step etap metabolizmu 

bia�ek 77
protein sequencing sekwencjonowanie 

bia�ek 249
protein synthesis synteza bia�ek 266
proteinaceous infectious particle bia�ko-

podobna cz�stka zaka�na 24
proteolysis proteoliza 224
proteolytic proteolityczny 224
proteome proteom 224
proteomics proteomika 224
protoclone protoklon 224
protocol protokó� (metodyka) 225
protocorm protokorm 224
protoderm protoderma 224
protogyny przeds�upno�� 227
protomeristem protomerystem 225
proto-oncogene protoonkogen 225
protoplasm protoplazma 225
protoplast protoplast 225
protoplast culture kultura protoplastów

148
protoplast fusion fuzja protoplastów 87
prototroph prototrof 225
pro-toxin protoksyna 225
protozoan protozoa 225
provenance pochodzenie 209
provirus prowirus 225
pseudo-affinity chromatography chromato-

grafia pseudopowinowactwa 42
pseudo-autosomal region region pseudo-

autosomalny 235
pseudocarp nibyowoc 181
pseudocarp owoc rzekomy 198
pseudogene pseudogen 230
Pseudomonas spp. 230
P-site miejsce P 166
psychrophile psychrofile 230
PUC 230
pulsed-field gel electrophoresis pulsowa 

elektroforeza �elowa 230
punctuated equilibrium równowaga 

nietrwa�a 243
pure line linia czysta 154
purine puryna 231
PVP 231
PVR 231
PWP 231
pyrethrins pyretryny 231
pyrimidine pirymidyna 206
pyrogen pyrogen 231

pyrophosphate pirofosforan 206

Q

q 231
q-beta replicase replikaza q-beta 237
QSAR 231
QTL 231
quadrivalent kwadriwalent 149
quadruplex kwadripleks (kwadrupleks)

149
qualitative trait cecha jako�ciowa 36
quantitative genetics genetyka ilo�ciowa

94
quantitative inheritance dziedziczenie 

cech ilo�ciowych 65
quantitative structure-activity relationship

zale�no�� ilo�ciowa strukturalnej ak-
tywno�ci (stosunki ilo�ciowe struktura 
– aktywno��) 302

quantitative trait cecha ilo�ciowa 36
quantitative trait locus locus cechy 

ilo�cio wej 157
quantum speciation szybka specjacja

270
quarantine kwarantanna 149
quaternary structure struktura czwarto-

rz�dowa 261
quiescent spoczynkowy 257

R

R1 232
R genes geny R 96
race rasa 232
raceme grono 100
rachilla osadka k�oskowa 197
rachis osadka k�osowa 197
radiation hybrid cell panel panel komórek 

hybrydowych stworzony na bazie na-
promieniowanych komórek 200

radicle korze	 zarodkowy 142
radioimmunoassay badanie radioimmu-

nologiczne 18
radioisotope izotop promieniotwórczy 122
raft culture kultura tratwy 149
ramet ramet 232
random amplified polymorphic DNA

losowo amplifikowany (powielony) 
polimorficzny DNA 157

random genetic drift losowy dryf gene-
tyczny 157
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random mutagenesis mutageneza losowa
178

random primer method metoda losowych 
starterów 165

RAPD 232
rate-limiting enzyme enzym ograniczone-

go tempa 75
rational drug design racjonalne projekto-

wanie leku 232
reading frame ramka odczytu 232
read-through readthrough (b��dne rozpo-

znanie sygna�ów terminacji) 233
recA 234
recalcitrant oporny 195
receptacle dno kwiatowe 60
receptor receptor 234
receptor-binding screening testowanie na 

wi�zanie z receptorem 277
recessive recesywny 235
recessive allele allel recesywny 5
recessive oncogene onkogen recesywny

194
recessive-acting oncogene onkogen dzia-

�aj�cy recesywnie 194
reciprocating shaker wytrz�sarka zwrot-

na 300
recognition sequence sekwencja rozpozna-

wana 248
recognition site miejsce rozpoznania 166
recombinant rekombinant 236
recombinant DNA rekombinowane 

DNA 236
recombinant DNA technology technika 

rekombinowanego DNA 273
recombinant human ludzki rekombinant

157
recombinant protein bia�ko heterologiczne

23
recombinant RNA RNA rekombinowane

240
recombinant toxin toksyna rekombino-

wana 278
recombinant vaccine szczepionka rekom-

binowana 269
recombinase rekombinaza 236
recombination rekombinacja 236
recombination fraction procent rekombi-

nacji 221
recombination frequency cz�sto�� rekom-

binacji 50
recombinational hot spot gor�cy punkt 

rekombinacji 99

reconstructed cell zrekonstruowana 
komórka 310

reduction division podzia� redukcyjny
211

refugium ostoja (schronienie) 198
regeneration regeneracja 235
regulator regulator 236
regulatory gene gen regulatorowy 91
regulatory sequence sekwencja regulato-

rowa 248
rejuvenation rejuwenalizacja (odm�adza-

nie) 236
relaxed circle rozlu�niony pier�cie	 242
relaxed circle plasmid rozlu�nione 

plazmi dowe DNA 242
relaxed plazmid rozlu�niony plazmid

242
release factor czynnik uwalniaj�cy 52
remediation remediacja 236
renaturation renaturacja 237
rennin renin 237
repeat unit jednostka powtarzalna 124
repetitive DNA repetytywne DNA

(powtarzalne DNA) 237
replacement therapy terapia zast�pcza

275
replacement zast�pienie (podstawienie)

305
replica plating replika p�ytki 237
replicase replikaza 237
replication fork wide�ki replikacyjne

293
replication replikacja 237
replicative form forma replikacyjna 84
replicon replikon 238
replisome replisom 238
reporter gene gen reporterowy 91
repressible enzyme enzym podlegaj�cy 

represji 75
repressible gene gen podlegaj�cy represji

91
repression represja 238
repressor represor 238
reproduction reprodukcja 238
repulsion repulsja 238
residue reszta (residua)  239
resistance odporno�� 189
resistance factor czynnik odporno�ciowy

52
rest period okres spoczynkowy 192
restitution nucleus j�dro restytucyjne

123
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restriction endonuclease endonukleaza 
restrykcyjna 73

restriction enzyme enzym restrykcyjny
75

restriction exonuclease egzonukleaza 
restrykcyjna 67

restriction fragment fragment restryk-
cyjny 86

restriction fragment length polymorphism
polimorfizm d�ugo�ci fragmentów 
restrykcyjnych 214

restriction map mapa restrykcyjna 160
restriction site miejsce restrykcyjne 166
reticulocyte retikulocyt  239
retro-element retroelement 239
retroposon retropozon 239
retroviral vectors wektory retrowirusowe

291
retrovirus retrowirus 239
reversal transfer odwrócony transfer

191
reverse genetics odwrócona genetyka

191
reverse mutation powrotna mutacja

217
reverse transcripton odwrotna trans-

krypcja 190
reversion powrót 217
rewerse transcriptase odwrotna trans-

kryptaza 190
RF 239
RFLP 239
rh 239
rhizobacterium rhizobacterium (bakteria 

brodawkowa) 239
Rhizobium 239
Ri plasmid plazmid Ri 207
RIA 239
ribonuclease rybonukleaza 245
ribonucleic acid kwas rybonukleinowy

150
ribonucleoside rybonykleozyd 245
ribonucleotide rybonukleotyd 245
ribose ryboza 245
ribosomal binding site miejsce wi�zania 

rybosomu 167
ribosomal DNA DNA rybosomalne 59
ribosomal RNA RNA rybosomalny 240
ribosome rybosomy 245
ribosome-inacivating protein bia�ka 

inaktywuj�ce rybosom 21
ribozyme rybozymy 245

ribulose rybuloza 245
ribulose bophosphate bifosforan rybulozy

24
rinderpest pomór byd�a 216
RIP 240
risk analysis analiza ryzyka 10
risk assesment ocena ryzyka 187
risk communication informowanie o ry-

zyku 115
risk management zarz�dzanie ryzykiem

304
rizosphere ryzosfera 245
R-loops p�tle R 205
RNA editing edytowanie (edycja) 

RNA 66
RNA polymerase polimeraza RNA 213
RNA 240
RNAase 240
RNA-dependent DNA polymerase poli-

meraza DNA zale�na od RNA 213
rol genes geny rol 96
root korze	 141
root apex wierzcho�ek korzenia 294
root cap czapeczka korzenia 49
root culture hodowla korzeniowa 107
root cutting sadzonka korzeniowa 245
root hairs w�o�niki 296
root nodule brodawka korzeniowa 34
root tuber bulwa korzeniowa 35
root zone strefa korzeniowa 260
rootstock podk�adka korzeniowa 209
rotary shaker rotacyjna wytrz�sarka

241
Roundup-ready™ 241
rRNA 244
RuBP 244
ruminant prze�uwacz 229
runner roz�óg 242
rust rdza 232

S

S phase faza S 80
S1 mapping mapowanie S1 161
S1 nuclease nukleaza S1 185
saccharifaction scukrzanie 246
saline resistance odporno�� na roztwór 

soli 189
Salmonella 246
salt tolerance tolerancja na zasolenie

279
sap sok 253
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saprophyte saprofit 246
satellite DNA DNA satelitarne 60
satellite RNA RNA satelitarne 240
SC 246
SCA 246
scaffold rusztowanie 245
scale up zwi�kszanie skali 311
scanning electron microscope skaningowy 

mikroskop elektronowy 252
SCAR 246
scarification skaryfikacja 252
SCE 246
scion zraz 310
scion-stock interaction interakcja mi�dzy 

zrazem i podk�adk� 118
sclerenchyma sklerenchyma 252
SCP 246
scrapie scrapie 246
screen przegl�d (przesiew testowanie)

227
SDS 246
SDS-PAGE 246
secondary antibody przeciwcia�o drugo-

rz�dowe 226
secondary cell wall �ciana komórkowa 

drugorz�dowa 271
secondary growth wzrost drugorz�dowy

300
secondary immune response wtórna 

odpowied� immunologiczna 298
secondary messenger przeka�nik drugie-

go rz�du (wtórny przeka�nik) 227
secondary metabolite metabolit wtórny

164
secondary metabolism wtórny metabolizm

298
secondary oocyte oocyt drugorz�dowy 194
secondary phloem �yko drugorz�dowe 

(wtórne) 158
secondary plant product produkt wtórny 

ro�liny 222
secondary root korze	 wtórny 142
secondary spermatocyte spermatocyt II 

rz�du 256
secondary structure struktura drugorz�-

dowa 261
secondary thickening zgrubienie wtórne

307
secondary vascular tissue wtórna tkanka 

naczyniowa 298
secondary xylem ksylem drugorz�dowy 

(drewno)  146

secretion wydzielanie 299
seed nasiono 180
seed storage proteins bia�ka zapasowe 

nasion 21
segment-polarity gene gen polarno�ci 

segmentów 91
segregant segregant 247
segregation segregacja 247
selectable wybiórczy (selekcyjny) 298
selectable marker marker wybiórczy 

(selekcyjny) 161
selection coefficient wspó�czynnik selekcji

297
selection culture kultura selekcyjna 148
selection differential zró�nicowanie 

selekcji 310
selection pressure presja selekcyjna 221
selection response odpowied� selekcji

190
selection selekcja 250
self-incompatibility samoniezgodno��

246
self-replicating elements element samo-

replikuj�cy 71
self-sterility samobezp�odno�� 246
SEM 251
semen sexing seksowanie nasienia 247
semi-conservative replication replikacja 

semikonserwatywna 237
semi-continuous culture kultura pó�ci�-

g�a 148
semi-permeable membrane membrana 

pó�przepuszczalna 163
semi-sterility semibezp�odno�� 251
senescence starzenie 259
sense RNA sensowny RNA 251
sensitivity czu�o�� 51
sepsis sepsa 251
septate septyczny 251
septum septum 251
sequence sekwencja 247
sequence characterized amplified region

scharakteryzowany sekwencyjnie rejon 
powielany (amplifikowany) 246

sequence divergence rozbie�no�� sekwen-
cji 242

sequence hypothesis hipoteza sekwencji
106

sequence tandem repeat powtórzenie 
tandemowe sekwencji 218

sequence-tagged site miejsce znaczone 
sekwencyjnie (markery typu STS) 167
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serial division podzia� seryjny 211
serial float culture kultura p�ynna pylni-

ków 148
serology serologia 251
serum surowica krwi 264
serum albumin albuminy surowicy 

krwi 5
sewage treatment oczyszczanie �cieków

188
sex chromosome chromosom p�ci 43
sex determination okre�lanie p�ci 192
sex duction seksdukcja 247
sex factor czynnik p�ci 52
sex hormones hormony p�ciowe 110
sex linkage sprz��enie z p�ci� 258
sex mosaic mozaikowato�� p�ci 175
sexed embryos seksowanie embrionów

247
sex-influenced dominance dominacja 

w zale�no�ci od p�ci 62
sex-limited limitowanie p�ci� 154
sexual reproduction rozmna�anie p�ciowe

242
shake culture kultura wytrz�sana 149
shaker wytrz�sarka 300
shear fragmentowanie 86
Shine-Dalgarno sequence sekwencja 

Shine-Dalgarno 248
shoot apex wierzcho�ek 294
shoot differentiation ró�nicowanie 

p�du 244
shoot tip czubek p�du 50
shoot-tip graft szczepienie wierzcho�ka 

p�du 268
short interspersed nuclear element

krótkie rozproszone elementy j�drowe
143

short-day plant ro�lina krótkiego 
dnia 241

shotgun genome sequencing sekwencjo-
nowanie genomu typu „shotgun” 249

shuttle vector wektor „shuttle” 291
sib-mating krzy�owanie rodze	stwa 145
siderophore siderofor 252
sieve cell komórka sitowa 136
sieve element element sitowy 71
sieve plate p�ytki sitowe 208
sieve tube rurki sitowe 244
sigma factor czynnik sigma 52
signal peptide peptyd sygna�owy 203
signal sequence sekwencja sygna�owa

249

signal transduction przewodzenie (trans-
dukcja) sygna�u 229

signal-to-noise ratio stosunek sygna�u do 
szumu 260

silencing wyciszenie 298
silent mutation mutacja „cicha” 176
simple sequence repeat proste powtórze-

nie sekwencji 224
SINE 252
single copy pojedyncza kopia 211
single domain antibody przeciwcia�o 

z pojedyncz� domen� (przeciwcia�o 
jednobia�kowe)  227

single node culture kultura jednego 
w�z�a 147

single nucleotide polymorphism
polimorfizm pojedynczego nukleotydu
215

single primer amplification reaction
reakcja amplifikacji pojedynczego 
startera 233

single-cell line linia z pojedynczej komór-
ki 155

single-cell protein bia�ko z pojedynczej 
komórki 23

single-strand conformational polymor-
phism polimorfizm konformacyjny 
pojedynczej nici DNA 215

single-strand DNA binding bia�ko wi���-
ce jednoniciowy DNA 23

single-stranded DNA jednoniciowy 
DNA 123

single-stranded nucleic acid jednoniciowy 
kwas nukleinowy 124

sire rozp�odnik 243
sister chromatid exchange wymiana 

siostrzanych chromatyd 299
site-specific mutagenesis mutageneza 

miejscowo specyficzna 178
site-specific miejscowo specyficzny 167
sitosterol sitosterol 252
six-base cutter sze�ciozasadowy enzym 

restrykcyjny 269
small nuclear ribonucleoprotein ma�e 

j�drowe rybonukleoproteiny 159
small nuclear RNA ma�e j�drowe cz�-

steczki RNA 159
SNP 253
snRNA 253
snRNP 253
sodium dodecyl sulphate dodecylo siar-

czan sodu 61
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sodium dodecyl sulphate polyacrylamide 
gel electrophoresis elektroforeza 
w �elu poliakrylamidowym z dodat-
kiem SDS 70

soil amelioration amelioracja gleby 7
soil-less culture kultura bezglebowa 146
solid medium sta�e pod�o�e 258
somaclonal variation zmienno�� somaklo-

nalna 309
somatic somatyczny 254
somatic cell komórki somatyczne 137
somatic cell embryogenesis embriogeneza 

komórki somatycznej 72
somatic cell gene therapy terapia genowa 

komórek somatycznych 275
somatic cell hybrid panel panel hybrydo-

wy komórek somatycznych 200
somatic cell variant wariant komórki 

somatycznej 289
somatic embryo zarodek somatyczny

304
somatic hybridization hybrydyzacja 

somatyczna 111
somatic hypermutation hipermutacja 

somatyczna 105
somatic reduction redukcja somatyczna

235
somatocrinin somatokrynina 253
somatostatin somatostatyna 253
somatotropin somatotropina 253
sonication sonikacja 254
SOS response odpowied� SOS 190
source DNA �ród�owe DNA 312
source organism organizm �ród�owy 196
Southern blot Southern blot 254
Southern hybridization hybrydyzacja 

Southerna 111
spacer sequence sekwencja oddzielaj�ca 

(przerywnikowa) 248
SPAR 255
sparger wtryskiwacz 298
spatial autocorrelation statistics statysty-

ka autokorelacji przestrzennej 259
speciation specjacja 255
species gatunek 88
specific combining ability specyficzna 

warto�� kombinacyjna 255
specificity specyficzno�� 256
spent medium zu�yta po�ywka 311
sperm sperma 256
sperm competition konkurencyjno�� 

plemników 140

sperm sexing seksowanie spermy 247
spermatid spermatyd 256
spermatocyte spermatocyty 256
spermatogenesis spermatogeneza 256
spermatogonium spermatogonium 256
spermatozoon spermatozoon 256
spharoblast sfaroblast 251
spheroplast sferoplast (sfaeroplast) 251
spike k�os 131
spikelet k�osek 131
spindle wrzeciono 297
spliceosome spliceosom 256
splicing sk�adanie (splicing) 252
splicing junction miejsce sk�adania 167
split gene gen nieci�g�y 90
spontaneous mutation mutacja sponta-

niczna 177
sporangium zarodnia 304
spore mother cell komórki macierzyste 

spory 137
spore spora (zarodnik) 257
sporocyte sporocyt 257
sporophyll sporofil (li�� zarodniono�ny)

257
sporophyte sporofit 257
sport sport 257
ssDNA 258
SSR 258
stacked genes skumulowane geny 253
stages of culture (I–IV) stadia kultury 

(I–IV) 258
staggered cuts ci�cia u�o�one naprze-

miennie 45
stamen pr�cik 221
standard deviation odchylenie standar-

dowe 188
standard error b��d standardowy 34
starch skrobia 253
start codon kodon startu 132
starter culture kultura startowa mikro-

organizmu 148
stationary culture kultura sta�a 148
stationary phase faza stacjonarna 80
steady state stan równowagi 259
stele stela 259
stem pie	 205
stem cell komórka macierzysta 136
sterile sterylny (bezp�odny ja�owy) 260
sterile room pokój sterylny 212
sterility sterylno�� 260
sterilize sterylizacja 259
Steward bottle butelka Stewarda 35
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stigma znami� 310
stirred-tank fermenter ruchomy zbiornik 

fermentacyjny 244
stock podk�adka 209
stock plant podk�adka 209
stock solution roztwór wyj�ciowy 243
stolon stolon 260
stoma szparka 269
stomatal complex aparat szparkowy 14
stomatal index indeks szparek 114
stop codon kodon stop 132
STR 260
strain szczep 267
stratification stratyfikacja 260
streptavidin streptawidyna 261
stress protein bia�ko stresu 23
stress stres 261
stringency surowe warunki 264
stringent plasmid surowy (�cis�y) plazmid

264
stroma stroma 261
structural gene gen strukturalny 91
structure-functionalism funkcjonalizm 

strukturalny 87
STS 262
style szyjka s�upka 270
sub-clone subklonowanie 262
sub-culture subkultura 262
sub-culture interval interwa� subkultury

118
sub-culture number liczba subkultur

152
subgenomic promoter promotor subgeno-

mowy 224
subspecies podgatunek 209
sub-strain podszczep 210
substrate substrat 263
sub-unit vaccine podjednostki szczepion-

ki 209
sucker odrost 190
suckering sadzonkowanie 245
sucrose density gradient centrifuga-

tion wirowanie w gradiencie g�sto�ci 
sacharozy 295

superbug supermikrob 264
supercoil superzwój (superhelisa) 264
supercoiled plasmid superhelikalny 

plazmid 263
supergene supergen 263
supernatant supernatant (nas�cz) 264
suppressor mutation mutacja supresoro-

wa 177

suppressor-sensitive mutant mutant 
wra�liwy na supresj� 178

susceptible wra�liwo�� (podatno��) 297
suspension culture kultura zawiesinowa

149
switching antigenic 11
symbiont symbiont 265
symbiosis symbioza 265
sympatric speciation specjacja sympa-

tryczna 255
sympodial sympodialny 265
synapsis synapsis 265
synaptonemal complex kompleks synap-

tonemalny 138
synchronous culture kultura (hodowla) 

synchroniczna 146
syncytium syncytium (zespólnia, tegu-

ment) 265
syndrome syndrom (zespó�) 265
synergid synergida 265
synergism synergizm 265
syngamy syngamia 265
synkaryon synkarion 266
synteny syntenia 266

T

T 272
T0, T1, T2 272
T4 DNA ligase ligaza DNA T4 153
T cell komórki T 137
T cell receptor receptor komórki T 234
T lymphocyte limfocyt T 153
tailing tailing 272
tandem array macierz tandemowa 159
tandem repeat powtórzenie tandemowe

218
tank bioreactor zbiornik bioreaktora

305
tap root korze	 palowy 141
Taq polymerase polimeraza Taq 214
target cel 37
target site duplication duplikacja miejsca 

docelowego 63
targeted drug delivery docelowe dostar-

czanie leku 61
targeting vector wektor docelowy 290
TATA box TATA blok (sekwencja TATA)

273
tautomeric shift przesuni�cie tautome-

ryczne 228
tautomerism tautomeryzm 273
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T-cell-mediated (cellular) immune
response komórki T po�rednicz�ce 
w komórkowej odpowiedzi immunolo-
gicznej 137

T-DNA 273
telomerase telomeraza 274
telomere telomer 274
telophase telofaza 274
temperate phage umiarkowany fag (fag 

�agodny) 286
temperature-sensitive mutant mutant 

wra�liwy na temperatur� 178
temperature-sensitive protein bia�ko 

wra�liwe na temperatur� 23
template matryca 161
terminal bud p�k szczytowy 203
terminal transferase transferaza termi-

nalna 280
terminalization terminalizacja 275
termination codon kodon terminacyjny

133
termination signal sygna� terminacji

265
terminator terminator 275
terminator gene gen terminator 92
terminator region rejon terminacyjny

236
tertiary structure struktura trzeciorz�-

dowa 262
testcross krzy�owanie (kojarzenie) testowe

144
testis j�dro 123
testosterone testosteron 277
tetracycline tetracyklina 277
tetrad tetrada 277
tetraploid tetraploid 278
tetrasomic tetrasomik 278
tetratype tetratyp 278
TGGE 278
thallus plecha 208
therapeutic agent czynnik terapeutyczny

52
therapeutic cloning klonowanie terapeu-

tyczne 131
thermal gel gradient electrophoresis

elektroforeza w gradiencie tempera-
tury 70

thermal shock szok temperaturowy 269
thermolabile termolabilny 275
thermophile organizm ciep�olubny 

(termo filny) 196
thermosensitivity termowra�liwo�� 276

thermostable termostabilny 276
thermotherapy termoterapia 276
thinning przerywanie (rozrzedzanie 

ci�cie)  228
thymidine tymidyna 286
thymidine kinase kinaza tymidyny 128
thymidine triphosphate tymidyny trifos-

foran 286
thymidylic acid kwas tymidylowy 151
thymine tymina 286
Ti plasmid plazmid Ti 207
tissue tkanka 278
tissue culture kultura tkankowa 148
titre miano 165
tk 278
TMP 278
to plate posiewa� 217
tolerance tolerancja 279
tomour-inducing plasmid plazmid indu-

kuj�cy tumor 207
tonoplast tonoplast 279
topo-isomerase topoizomeraza 279
totipotency totipotencja 279
totipotent totipotentny 279
toxicity toksyczno�� 278
toxin toksyna 278
tracer znacznik 309
tracheid cewka 38
trait cecha 36
trans configuration transkonfiguracja

279
trans heterozygote transheterozygo-

ta 279
trans test test trans 277
trans-acting dzia�anie w uk�adzie 

trans 65
trans-acting factor czynnik dzia�aj�cy 

w uk�adzie trans 51
transcapsidation zmiana kapsydu (trans-

kapsydacja)  307
transcript transkrypt 282
transcription transkrypcja 281
transcription factor czynnik transkryp-

cyjny 52
transcription unit jednostka transkrypcji

124
transcriptional anti-terminator antyter-

minator transkrypcji 13
transcriptional roadblock blokada me-

chanizmu transkrypcji 33
transducing phage infekcja (transdukcja) 

fagiem 115
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transduction transdukcja 279
transfection transfekcja 280
transferase transferaza 280
transformant transformant 281
transformation transformacja 281
transformation efficiency (frequency)

wydajno�� (frekwencja) transformacji
299

transforming oncogene przekszta�cenia 
(transformacja) onkogenu 227

transgene transgen 281
transgenesis transgeneza 281
transgenic transgeniczny 281
transgressive variation zmienno�� trans-

gresyjna 309
transient expression ekspresja przemija-

j�ca 68
transition tranzycja 283
transition stage okres przej�ciowy 192
transition-state intermediate stan przej-

�ciowy po�redni 259
translation translacja 282
translational initiation signal sygna� 

inicjacji translacji 265
translational start codon kodon startu 

translacji 132
translational stop signal sygna� zatrzy-

mania translacji 265
translocation translokacja 282
transposable (genetic) element element 

genetyczny ulegaj�cy transpozycji 71
transposase transpozaza 283
transposition transpozycja 283
transposon transpozon 283
transposon tagging znakowanie transpo-

zonami 309
transversion transwersja 283
tribrid protein bia�ko ‘tribrid’ 23
trichome w�oski 296
tri-hybrid potrójny mieszaniec 217
trinucleotide repeat powtórzenie trinu-

kleotydowe 218
tripartite mating trójstronny proces 

rozrodczy 285
triplet tryplet 285
triploid triploid 284
trisomic trisomiczny 284
trisomy trisomia 284
triticale pszen�yto 230
tRNA 284
tropism tropizm 285

true-to-type wierny typowi 294
trypsin inhibitor inhibitor trypsyny 115
trypsin trypsyna 285
TTP 285
tubulin tubulina 285
tumble tube rurka b�bnowa 244
tumor-suppressor gene gen supresorowy 

(antynowotwór, gen hamuj�cy nowo-
twór) 92

tumour virus wirus onkogenny 295
tunica tunika 285
turbidostat turbidostat 285
turgid j�drny 124
turgor potential potencja� turgoru 217
turgor pressure ci�nienie turgorowe 46
turion roz�óg 242
twin bli�ni� 33

U

U 286
ubiquitin ubikwityna 286
ultrasonication ultrasonikacja 286
UMP 286
understock podk�adka 209
undifferentiated niezró�nicowany 183
unencapsidated nieop�aszczony 182
unequal crossing-over nierówny

cross ing-over 182
unicellular jednokomórkowy 123
uniparental inheritance dziedziczenie 

jednorodzicielskie 65
unisexual jednop�ciowy 124
univalent uniwalent 287
universal donor cell uniwersalna komór-

ka dawcy 287
universality uniwersalno�� 287
unorganized growth wzrost niezorganizo-

wany 301
upstream powy�ej genu 218
upstream processing przetwarzanie 

upstream 228
uracil uracyl 287
uridine urydyna 287
uridine triphosphat urydyny trifosforan

287
uridylic acid kwas urydylowy 151
utilization of farm animal genetic resources

wykorzystanie zasobów genetycznych 
zwierz�t gospodarskich 299

UTP 287
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V

Vmax 288
V region rejon V 236
v/v 288
vaccination szczepienie 267
vaccine szczepionka 268
Vaccinia vaccinia 288
vacuole wakuola 288
variable domain zmienna domena 307
variable expressivity zmienna ekspresyw-

no�� 308
variable number tandem repeat zmienna 

liczba tandemowych powtórze	 308
variable surface glycoprotein zmienna 

glikoproteina powierzchniowa 308
variance wariancja 289
variant wariant 289
variation zmienno�� 308
variegation wariegacja 289
variety odmiana 188
vascular naczyniowa 179
vascular bundle wi�zka przewodz�ca

293
vascular cambium kambium naczyniowe

126
vascular plant ro�lina naczyniowa 241
vascular system system naczyniowy

267
vector wektor 290
vegetative propagation rozmna�anie 

wegetatywne 243
velocity density gradient centrifugation

szybko�� wirowania w gradiencie 
g�sto�ci 270

velogenetics velogenetics 288
vermiculite wermikulit 291
vernalization jarowizacja (wernalizacja)

122
vernalization wernalizacja 291
vessel naczynie 179
vessel element element naczynia 71
viability prze�ywalno�� 229
viability test test �ywotno�ci 277
viable �ywotny 313
vibrio wibrio 293
vir genes geny vir 96
viral coat protein bia�ko p�aszcza wirusa

23
viral oncogene onkogen wirusowy 194
viral pathogen patogen wirusowy 202

viral vaccine szczepionka wirusowa 269
virion wirion 294
viroid wiroid 294
virulence wirulencja 295
virulent phage fag zjadliwy 79
viruliferous przenosz�cy wirusa 228
virus wirus 295
virus-free wolny od wirusów 297
virus-tested testowany na obecno�� 

wirusa 277
vitamin witamina 296
vitrified witryfikowany 296
viviparous �yworodny 313
vivipary �yworodno�� 313
VNTR 288
volatilization ulatnianie 286
VSG 288

W

w/v 288
walking spacer 255
wall pressure ci�nienie �ciany komórko-

wej 45
wash-out wytracanie (wymywanie)  300
water potential potencja� wodny 217
water stress stres wodny 261
wax wosk (woskowina) 297
weed chwast 44
weediness zachwaszczenie 302
western blot western blot 291
wet weight mokra masa 173
wetting agent �rodek zwil�aj�cy 271
wewn�trznego endocrine gland gruczo� 

wydzielania 100
wild type typ dziki 286
wilt wi�dni�cie 294
wilting point punkt wi�dni�cia 231
wobble hypothesis zasada tolerancji

305

X

x 301
xanthophyll ksantofil 145
X-chromosome chromosom X 44
xenia ksenia 145
xenobiotic ksenobiotyk 145
xenogeneic ksenogeniczny 145
xenotransplantation ksenotransplantacja

145
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xerophyte kserofit 145
X-linked sprz��ony z chromosomem X 258
X-linked disease choroba sprz��ona

z chromosomem X 41
xylem ksylem 146

Y

YAC 301
Y-chromosome chromosom Y 44
yeast dro�d�e 63
yeast artificial chromosome sztuczny 

chromosom dro�d�y 270
yeast episomal vector episomalny wektor 

dro�d�owy 76
yeast extract ekstrakt dro�d�owy 68

Z

Z-DNA 306
zig-zag DNA 307
zinc finger palec cynkowy 199
zone of elongation strefa wyd�u�ania

261
zoo blot zoo blotting 310
zoo FISH zoo FISH 310
zoonosis zoonoza 310
zoospore p�ywka 208
zygonema zygonema 312
zygospore zygospora 312
zygote zygota 312
zygotene zygoten 312
zymogen zymogen 312
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„S�ownik terminologiczny biotechnologii �ywno�ci i rolnictwa” 

stanowi polsk� wersj� „Glossary of Biotechnology for 

Food and Agriculture” wydanego przez FAO w 2001 roku, 

a nast�pnie dwukrotnie poprawianego i uaktualnianego 

w 2003 i 2007 roku. S�ownik ten zosta� przet�umaczony na 

kilka j�zyków. Odniós� sukces wydawniczy w wielu krajach. 

Jest stale udoskonalany, gdy� terminologia biotechnologiczna 

ulega dynamicznym zmianom.

S�ownik zawiera syntetyczn� list� terminów i akronimów 

u�ywanych w biotechnologii, jak równie� w naukach 

zwi�zanych z biotechnologi�. Zamieszczony na ko�cu wykaz 

terminów angielskich u�atwi odnalezienie prawid�owych 

terminów polskich.

S�ownik przeznaczony jest dla studentów, in�ynierów 

i pracowników naukowych zwi�zanych z biotechnologi� 

i naukami o �yciu. U�atwia dotarcie do wiedzy potrzebnej 

w pracach projektowych, badawczych i legislacyjnych, 

szczególnie w kontaktach mi�dzynarodowych.




