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План лекції

1. Exсavata

2. Fornicata

3. Parabasalia

4. Preaxostyla
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1. Exсavata
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Загальна характеристика 
1. Мають цитостом специфічної будови «excavatа»-типу: підвіска з 

Каверною (пазом) для живлення, який у багатьох видів був втрачений

Протягом еволюційного процесу.

2. У більшості видів відсутні мітохондрії, а замість них гідрогеносоми або

мітосоми.

3. У мітохондріальних видів дисковидні або трубчасті кристи.

4. Від двох до чотирьох джгутиків.

5. Паразити, симбіонти або вільноіснуючі організми.



Metamonada – група першого рангу

Aнаеробні або мікроаерофіли, мтохондрії без крист 

та без геному (гідрогеносоми або мітосоми); клітини 

із джгутиками, звичайно з 4 кінетосомами в одній 

кінетиді; деякі вільноїснуючі, більшість ендобіотичні 

або паразити.
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2. Fornicata

Відсутні типові мітохондрії.

1) Проста кінетида та ядро, або пара ядер та кінетид.

2) Дві або чотири кінетосоми (базальні тільця).
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Retortomonadida
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Chilomastix 

Retortomonadida

1) Чотири кінетосоми.

2) Два або чотири джгутика

3) Ендосимбіонти або рідше вільноіснуючі.
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Chilomastix mesnili, C. bettencourti, 

C. caprae, C. cuniculi, C. equi, C. 

gallinarum, C. intestinalis, C. 

wenrichi – непатогенні протісти, з 

сліпої кішки, головним чином, 

гризунів, кіз, кроликів, коней, кур, 

індюків та морских свинок. 



06.04.2020 12

Diplomonadida
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Diplomonadida

Мають подвійний набір органоїдів: 2 ядра та 

8 джугиків.

1859 – відкрив професор 

Харьківського 

университету Душан 

Федорович Лямбль 

(1824—1895) 

1888 - французький 

вчений Бланхард 

запропонував назвати цих 

найпростіших на честь 

Лябля - Lamblia 

intestinalis (Lamble, 1859). 

Трофозоїти Giardia прикріплені до епітелію
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Лямбліоз (гіардіоз)

Показано: адгезивний диск, 

вентолатеральний гребінь, 

вентральний джгутик

протозойное заболевание, протекающие как в виде 

латентного паразитоносительства, так и в мани-

фестных формах с преимущественным поражени-

ем средних отделов желудочно-кишечного тракта. 
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Enteromonas hominis 

Живе у тонкому кишковику людини і 

багатьох видів ссавців, патогенність не 

встановлена

Enteromonas caviae – морскі свинки; 

Enteromonas hominis – людина, мавпи; 

Enteromonas intestinalis – кролики; 

Enteromonas ratti – пацюки; 

Enteromonas suis – свиня; 

Enteromonas wenyoni - опосум Didelphis 

aurita 
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3. Parabasalia
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1) Джгутики розташовані в одному або більшій 

кількості кластерів біля передньої частини клітини.

2) Базальні тільця пов’язані з парабазальнми мікротрубочками, які 

прикріплюються до апарату Гольджі (парабазальні тільця).

3) Не містять мітохондрії, замість них гідрогеносоми.
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Гідрогеносоми – круглясті мікротельця з щільною мембраною та 

дрібнозернистим матриксом та ущільненою центральною 

частиною. Здатні ділитися з утворенням 2х дочірніх органел. 

•Дві мембрани, але немає внутрішніх цист. 

•Одна група знаходится біля увігнутої поверхні кости. 

•Друга – біля аксостилю. 

•Тісно пов’язані з ЕПС та іншими органелами за допомогою 

транспортних пузирьків.

•Немає геному. 

•Немає циклу трикарбонових кислот. Продукує молекулярний 

водень у якості кінцевого продукту ферментативного 

розщеплення вуглеводнів. 

• Анаэробный метаболизм. 
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Trichomonadida
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Trichomonadea – група третього рангу
•4 джгутика: 3 направлені уперед, 1- назад и може утворювати 

ундулюючу мембрану. Число джгутиків може бути 4-6. 

•Кінетосоми 3х джгутиків розташовани паралельно друг другу , одна 

направлена під кутом. 

•Корінцева система: 3 коротких фібрилярных корішків, 2 поперечно 

поштриховані парабазальні фібрили, коста.

•Коста - поперечно поштрихована фібрила, розташована паралельно 

рекурентному джгутику, лежить у середині клітини. 

•Пельта та аксостиль. 

• Представники: 
Trichomonas vaginalis, паразит статевої системи людини. 

Dientamoeba fragilis, амебоїдний паразит людини. 

Histomonas meleagridis, паразит, що викликає захворювання «чорна голова» у 

домашньої птиці. 

Mixotricha paradoxa, симбіонт термітов, має ендосимбіонтів. 
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Trichomonas vaginalis, що 

прикріплюється до 

епітеліальних клітин вагіни. 

Прикріплені форми 

набувають амебоїдної 

форми.
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Honigbergiellida 

Hexamastix termitis

(за Gerbod et al., 2000, 

scale 20 мкм)
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Нypotrichomonadida 
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Tritrichomonadida 

Tritrichomonas foetus

Спричиняє розлади у роботі 

кишкового тракту рогатої 

худоби. Діарея у котів.



Мешкають в кишковиках термітів та тараканів.

Симбіонти.
27

Cristamonadida 

Joenia annectens

(за Gerbod et al., 2000, 

scale 20 мкм)
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Spirotrichonymphida

Spironympha kofoidi
Reticulitermes sp.
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Lophomonadida

Lophomonas
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Trichonimphida 

Trichonimphida
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4. Preaxostyla

Гетеротрофи з 4-ма джгутиками та кінетосомою в 

одній кінетиді, класичні мітохондрії відсутні.
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Oxymonadida

•Невелика група, біля 80 видів 

•Симбіонти кишковика тварин, 

головним чином, у деревоядних 

термітів та тараканів, а також живуть в 

амфібіях, рептіліях та ссавцях. 

•Мастигонт з 2 парами джгутиків, 

тенденція до полікаріомастигонтної 

організації. 

•Преаксостиль та аксостиль. 
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Trimastigidae 

Trimastix 

marina 
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Paratrimastigidae 

Paratrimaxis pyriformis  
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Леонтьєв Д. В. Система органічного світу. Історія та сучасність. — Харків : 

Вид. група «Основа», 2018. — 112 с.
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Питання для самостійної роботи:
1. Підгрунття для виділення супер-групи Excavata.

2. Особливості положення в системах Adl et al., 2005, Adl et al., 2019. 

3. Характеристика Excavata.

4. Характеристика Metamonada, як групи першого рангу та положення

представників групи Metamonada в класичних таксономічних системах.

5. Коротка характtристика Fornicata як групи другого рангу.

6. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Retortomonadida 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. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Diplomonadida 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.



06.04.2020 42

8. Гідрогеносоми та мітосоми як редуковані мітохондрії.

9. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Trichomonadida 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 Honigbergiellida 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.

11. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного 

представника Tritrichomonadida 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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12. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Cristamonadida 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.

13. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Spirotrichonymphida 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.

14. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного

представника Lophomonadida 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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15. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного представника

Trichonimphida 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.

16. Коротка характеристика Preaxostila і іх місце в класичних системах 

органічного світу.

17. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного представника

Oximonadida 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.

18. Знайти оригінальні відомості в інтернет просторі про одного представника

Trimastigidae або Paratrimastigidae 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.


