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1. Загальна характеристика
Opistoconta – супер група, з джгутиком без 

мастигонем, присутній у життєвому циклі 

багатьох груп, або вторинно відсутній Single 

posterior cilium without mastigonemes; з 

центріолями або кінетосомами; 

мітохондріальні кристи платівчасті в 

одноклітинних стадіях.
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Holozoa – клада, яка містить Homo sapiens Linnaeus 1758

(Metazoa), але не містить Neurospora crassa Shear & Dodge 1927

(Fungi).



21.04.2020 6



21.04.2020 7



21.04.2020 8

2. Filasterea

Голі, одноклітинні, аеробні з платівчастими кристами в мітохондріях,

довгі щупальця, що підтримуються мікрофіламентами, фаготрофи.
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Filasterea Shalchian-

Tabrizi et al. 2008 –

група другого рангу.

Сapsaspora owczarzaki.

Описаний яка 

амебоїдний симбіонт у 

прісноводних молюсків 

Biomphalaria glabrata. 

Цей організм був 

виявлений у гемолимфі 

цього молюска. 

Останній відомий з 

Пуерто-Ріко. 
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Одноклітинні, з гіфальними, багатоядерними філаментами,

платівчасті або, рідше, трубчасті, мітохондріальні кристи; без

альвеол, деякі клітини представлені лише амебоїдною

стадією, більшість клітинних паразитів, вільно-існуючі або

сапротрофи.

3. Ichthyosporea
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Ichthyophonus – рід 

одноклітинних 

евкаріотів, що 

паразитують в рибах 

Колись їх відносили до 

грибів, але зараз, завдяки 

молекулярним методам 

показаний їх зв’язок як з 

грибами, так і 

тваринами 

(найпростішими), але 

все ж вони еволюційно 

ближчі до тварин. 

Вузли в нирках, що викликані Ichthyophonus.

Ichthyophonus hoferi
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Сферичні клітини, 4.5–20.0 мкм у діаметрі, бінарно 

пов’язані, утворюють витягнуті амебоїднні клітини, 

морський сапротроф

4. Corallochitrium
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Corallochytrium limacisporum

Живе в коралових ріфах (Індійський океан)
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5. Choanoflagellata



21.04.2020 16

Фаготрофні клітини з воротничком навколо джгутика, 

радіальна симетрія, платівчасті кристи в мітохондріях, 

центральний філамент в кінетосомі.
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Acanthoecida – група третього рангу

Клітини, оточені кошикоподібною лорікою із

кремнеземних лусочок, що містять реберні смуги та

частково або повністю органічний матрикс на внутрішній

поверхні.
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Acanthoeca spectabilis Stephanoeca diplocostata
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Позаклітинний глікокалікс або тека, повністю складається з

органічних речовин, не виступає над переднім кінцем

розширеної клітини, що захоплює їжу; вегетативна стадія, як

правило, малорухлива, на стебельках; короткий рухлива стадія

для розселення.

Craspipedia – група третього рангу
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Desmarella moniliformis
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6. Metazoa
**Metazoa Haeckel 1874 – група другого рангу
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Розмноження статевим шляхом, яйцеклітина + сперматозоїд;

ембріональний розвиток: бластула, гаструла, яка починає

диференціється на ентодерму, ектодерму, мезодерму та

нейродерму; тканини організовані в органи, деякі вторинно

зменшуються до невеликої кількості клітин; координація клітин

і тканин мембранними рецепторами,; базальна пластинка і

позаклітинний матрикс з колагеном та іншими волокнистими

білками (ламінін, нідоген, перлекан); гетеротрофне живлення із

секрецією травних ферментів і осмотрофія через травний

тракт; без клітинної стінки; ектодерма повністю оточуючого

тіла, і ентодерма, що оточує травний тракт; сенсорні клітини в

епітелії; нервова тканина в організованій мережі;

Скорочувальні клітини на основі актину та міозину; деякі

тканини з фаготрофними клітинами.
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Філогенія Меtazoa (= Animalia)
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Porifera – група третього рангу
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Тип нараховує близько 8000 видів. Губки не мають справжніх

органів та тканин, ріхзні функції виконують різні клітини та

клітинні рласти. Живлення багатьох видів відбувається

шляхом фільтрації води. Всередині частину водоносної

системи вистілають спеціалізовані клітини – хоаноцити, які

утворюють хоанодерму. . Зовнішні покрови та хоанодерма

утворює пінакодерму. Між пінакодермою та хоанодермою

розташований мезохіл – шар позаклітинного матриксу.

Розмножуються статевим та безстатевим шляхом.

Spongilla lacustrisМорські губки
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Cnetophora – група третього ранга

Mnemiopsis leidyi Beroe ovata
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Trichoplax – група третього рангу 

Два шари епітеліальних клітин із середнім шаром

синтетичних фіброзних клітин та недиференційованими

клітинами; без ентодерми, ектодерми, мезодерми або

нервових клітин; яйцеклітина і неклітинна сперма в

середньому шарі; можливий безстатевий бінарний поділ

тіла.
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Trichoplax adhaerens
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Сnidaria – група третього рангу
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Bilateria - група третього рангу
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Питання для самостійної роботи:

1. Підстави для виділення Opistoconta і місце цієї групи першого рангу 

серед Eukaria.

2. Характеристика Holozoa, як групи рангу та положення представників

групи в класичних таксономічних системах.

3. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Filastera на основі публікацій з урахуванням молекулярних 

даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: морфологічний

тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, екологічні

особливості, місце в системі та реальне або ймовірне використання.

4. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Ichthyosporea на основі публікацій з урахуванням 

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: 

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, 

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне

використання.
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Питання для самостійної роботи:
5. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Corallochitrium на основі публікацій з урахуванням

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала:

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості,

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне

використання.

6. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Choanophlagellata на основі публікацій з урахуванням

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала:

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості,

екологічні особливості, місце в системі та реальне або ймовірне

використання.

7. Характеристика та обсяг Metazoa.

8. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Porifera на основі публікацій з урахуванням молекулярних

даних. Надати коротку характеристику, яка б включала: морфологічний

тип, специфічні морфологічні або біохімічні особливості, екологічні

особливості, місце в системі та реальне або ймовірне використання.
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9. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Cnetophora на основі публікацій з урахуванням

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала:

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні

особливості, екологічні особливості, місце в системі та реальне або

ймовірне використання.

10. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Cnidaria на основі публікацій з урахуванням

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала:

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні

особливості, екологічні особливості, місце в системі та реальне або

ймовірне використання.

12. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Bilatera на основі публікацій з урахуванням

молекулярних даних. Надати коротку характеристику, яка б включала:

морфологічний тип, специфічні морфологічні або біохімічні

особливості, екологічні особливості, місце в системі та реальне або

ймовірне використання.


