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Адаптації в протистів

Поміркуйте

Які органели, не потрібні клітинам багатоклітинних організмів, повинен 

мати одноклітинний еукаріот?

Згадайте

Протисти

Паразитизм

Амеби

Джгутиконосці

Мутуалізм



Особливості адаптацій протистів

Спеціалізовані органели протистів:
а — аксостиль, органелла опори у трихомонади, 

б — цитостом, органела живлення у гоніомонади, 

в — скоротливі вакуолі, органели виділення у хламідомонади, 

г — трихоцисти, органели захисту в інфузорії (у вивільненому стані)

Протисти, або нижчі еукаріоти, — умовна група еукаріотичних організмів, яких об'єднує

відсутність глибокої диференціації клітин та переважно одноклітинний рівень організації.

Аксостиль

-
осьовий шип 

Рух, (джугутики,

аксоподії,псевдоподії)

Живлення ( цитостом-

клітинний рот )

Активний

захист
(жалкі ампули —

трихоцисти)

Екскреція 
(скоротливі 

вакуолі )

Фоторецепція
(стигма –

світлочутливе

вічко)

Спеціалізовані органели протистів:
а — стигма, органела світлочутливості у

варновії (ліворуч — загальний вигляд клітини,

праворуч — поперечний переріз стигми)



Ругуляція життєвого циклу залежно від умов

 нижчі еукаріоти в несприятливих умовах переходять до

анабіозу, утворюючи цисти.

 після потрапляння у сприятливі умови цисти

проростають.

 у деяких паразитичних протистів (споровики,

мікроспоридії) одна вегетативна клітина здатна утворювати

численні стадії спокою, які призначені для поширення і

зараження нових господарів.

Зверніть увагу, що значення понять «спора» і «циста» стосовно про- та еукаріотів суттєво різняться.



Пристосування паразитичних та мутуалістичних

одноклітинних до співіснування з організмом хазяїна
У багатьох гетеротрофних протистів поширений паразитичний спосіб життя. Вони можуть мешкати в порожнинах

травної системи тварин (лямблії), у м'яких тканинах (лейшманії), у крові (трипаносома, дизентерійна амеба) або

навіть усередині клітин хазяїна (малярійний плазмодій).

ундулююча мембрана у трипаносоми

— пристосування до руху у в'язкому

середовищі апікальний комплекс у малярійного

плазмодія — пристосування до 

проникнення у клітину господаря

гачки у грегарини — пристосування до 

закріплення в тілі господаря



Взаємовигідний симбіоз

Наприклад, головною особливістю гіпермастигін,

що живуть у кишечнику термітів і допомагають їм

розщеплювати целюлозу, є величезна кількість

джгутиків, потрібних для пересування у в'язкому

середовищі.



Ключова ідея уроку

Протисти, або нижчі еукаріоти, мають численні пристосування до самостійного життя: органели

опори, руху, живлення, екскреції, активного захисту, фоторецепції тощо. Щоб пережити

несприятливі умови, протисти вдаються до інцистування. Паразитичні види протистів мають

пристосування до прикріплення, занурення в субстрат і пересування у в'язкому середовищі.


