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Predhovor
Potreba napísania učebných textov sa ukázala ako veľmi aktuálna najmä po
zavedení základnej prednášky Protistologia pre poslucháčov štúdijného programu
Systematická biológia. Nájde však svoje uplatnenie aj pre iné štúdijné programy v rámci
štúdijného odboru Biológia a Environmentalistika, ako aj pre pedagogické kombinácie
v kombinácii s biológiou. Predložený učebný text je členený do 3 základných častí –
v prvej oboznamuje poslucháčov so základnými charakteristikami jednobunkovcov ich
rozšírením a základnými evolučnými smermi, v 2. časti rozoberá systematické členenie
zohľadňujúce súčasné trendy v systematike eukaryotických organizmov. Jednotlivé
skupiny (vývojové línie) sú podrobnejšie spracované až na úroveň významných druhov
či už z hľadiska praktického alebo fylogenetického. Záverečná 3. časť sa stučne venuje
ekológii a špecifickému rozšíreniu v jednotlivých biotopoch, ako aj základným metódam
odberu a spracovania protistologického materiálu (uvedené sú jednoduché metódy
kultivácie a špecifické metódy fixácií a farbenia jednobunkovcov).
Učebný text je doplnený veľkým počtov, väčšinou prebratých obrázkov (viaceré
nie sú autorizované, za čo sa autorom ospravedlňujem). V úvode obsahuje tiež
doporučenú literatúru pre študentov s hlbším záujmom u túto problematiku.
Učebný text neprešiel jazykovou kontrolou, bol písaný a skladaný v časovej
tiesni, aby bol k dispozícii študentom v čo najkratšom čase. Niektoré kapitoly sú
citované priamo zo separátov a nie sú štylisticky dokonale upravené. Z toho dôvodu sa
ospravedlňujem za možné spomínané nedostatky.

V Bratislave 3.11.2010

Eva Tirjaková
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Predmet štúdia
Jednobunkovce, Monocytozoa, Protista – vymädzenie pojmu a základná
charakteristika organizmov, patriacich do tohto zoskupenia je veľmi obtiažna a na rozdiel od
minulosti je dnes jasné, že tieto organizmy predstavujú polyfyletickú skupinu. Problémom
zostáva presná definícia jednobunkovca, nakoľko len jednobunkovosť na definíciu nepostačuje,
vzhľadom na prítomnosť rôznych zoskupení ako sú kolónie, rôzne agregáty, plazmódiá a pod..
Nepostačujúcou na definíciu je aj veľkosť, pretože mnohé jednobunkovce dosahujú veľkosť
niekoľkých cm (napr. Foraminifera), dokonca niekoľko metrov (niektoré riasy). Pre úvodnú
potrebu postačuje hrubá definícia podľa ktorej predmetom štúdia tohto predmetu budú
eukaryotické organizmy na úrovni bunky, väčšinou mikroskopických rozmerov,
prekonávajúcich špecifický životný cyklus v priebehu ktorého sa vyživovacie štádium
(trofozoid, vegetatívna bunka) môže meniť na bunku pohlavnú (generatívnu). Okrem toho
v bunkách prvokov sa často môžu vyskytovať špecifické bunkové organely, ktoré sa v bunkách
mnohobunkovcov zvyčajne nevyskytujú (napr. cytostóm, pulzujúce vakuoly, extruzómy,
kinetoplast, apikoplast a pod.). Jednobunkovce v súčasnosti chápeme ako umelú skupinu
(stupeň organizácie), nie taxón a sú zastúpené vo všetkých fylogenetických líniách
eukaryotických organizmov.
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Význam protista
Napriek svojim väčšinou malým rozmerom majú tieto organizmy veľký význam, ktorý možno
zhrnúť do nasledovných bodov:
• parazitické prvoky spôsobujú závažné ochorenia človeka a hospodársky významných i
voľne žijúcich zvierat - spavá nemoc, dyzentéria, malária, balantidióza, encefalitída
(PAM, GAE), toxoplazmóza, trichomonóza, meňavková keratitída, žardióza, kokcidióza,
sarcocystóza a pod.
• voľne žijúce protista tvoria základný článok potravných reťazcov - fotosyntetizujúce
bičíkovce (riasy)- primárne producenty - z anorganických látok tvoria organické, na ne
nadväzujú všetky heterotrofné reťazce ( potrava pre vodné bezstavovce rybí plôdik a iné
vodné živočíchy)
• základ vývoja rastlinnej aj živočíšnej ríše
• podieľajú sa na tvorbe hornín ( Foraminifera, Radiolaria - schránky, vytvárajú vrstvy na
dne morí a oceánov)
• v paleontológii sa niektoré skupiny využívajú na odhad veku hornín ale aj na indikáciu a
charakterizáciu hornín, ropných vrstiev a pod.)
• sedimenty obsahujúce schránky mrežovcov (spravidla aj rozsievok) sa používajú v
priemysle na leštenie kovových a sklených výrobkov a k príprave jemného brúsiaceho
papiera
• mnohé prvoky slúžia ako modelové objekty pre vedecký výskum (vyhovujú lepšie
Metazoa - rýchle reprodukčné cykly, jednoduchá kultivácia -Tetrahymena atď...)

ako

• v medicíne a potravinárstve sa využívajú na citlivé biologické testy
• sú významné indikátory rôznych, najmä antropogénnych vplyvov, z ktorých
najvýznamnejšie sú indikátory znečistenia vôd (rozkladné procesy, významná zložka
samočistiacich procesov vo vodách - podieľajú sa na odbúravaní organického odpadu,
regulácii počtu baktérií a pod.) s čím súvisí nasledujúci bod
• využívajú sa pri umelom čistení miestnych a priemyselných splaškov (sú nevyhnutnou
súčasťou aktivovaného kalu v čistiarňach odpadových vôd)
• druhy prvokov vyskytujúcich sa v pôde sa podieľajú na regulácii počtu baktérií,
a rozkladných procesoch v pôde čím
ovplyvňujú jej úrodnosť (indikátory úrodnosti,
vodného režimu, obsahu humusu a pod.)
• v poľnohospodárstve našli uplatnenie ako stimulátory rastu hospodársky dôležitých rastlín
• druhy živiace sa plesňami obmedzujú rozširovanie plesňových ochorení rastlín (zemiaky)
• v biologickom boji sa javí perspektívne ich využitie pri tlmení malárie ničením lariev
komárov (Lambornella clarki) i iných najmä poľnohospodárskych škodcov
• uplatnenie našli v kozmickej biológii, genetike, fyziológii, biochémii a pod.
• využitie nachádzajú aj v kriminalistike a pod.
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V súčasnosti sa počet pomenovaných druhov patriacich do skupiny Protista odhaduje
od 120 do 200 000, pričom sa predpokladá, že je to menšia časť skutočne existujúcich druhov
tejto skupiny v biosfére. Tento odhad je veľmi hrubý, nakoľko dodnes nepoznáme množstvo
druhov v rámci jednotlivých skupín napr. u Microsporidií je dodnes opísaných len niekoľko
stoviek druhov pričom sa predpokladá, že každý druh v rámci hmyzu alebo iných článkonožcov
má svoj špecifický druh parazita zo skupiny Microsporidií ( z tohto dôvodu už u hmyzu by sa
mohlo vyskytovať okolo milióna dodnes neznámych druhov atď.). Podobné výsledky boli
zistené pri výskume parazitických nálevníkov žijúcich v obrúčkavcoch (Annelida) a pod.
Podobná situácia je aj v rámci voľne žijúcich jednobunkovcov. Mnohé biotopy neboli dodnes
spoľahlivo preskúmané, a doterajšie výsledky jasne potvrdzujú obmezdenú distribúciu a
endemizmus niektorých druhov. Prudké zmeny nastali aj v taxonómii zavedením nových
techník fixácií a farbení, metodík molekulárnej biológie a genetiky čím došlo k výrazným
taxonomickým zmenám nielen na druhovej ale aj rodovej úrovni. Z tohoto hľadiska sú mnohé
staršie opisy druhov takmer nepoužiteľné v determinácii, čo v budúcnosti vyžaduje klásť veľký
dôraz najmä na alfa-taxonómiu. Z tohoto hľadiska je odhad diverzity prvokov pri súčasnom
poznaní takmer nemožný. Problémy odhadu súvisia aj s problematickým systematickým
zaradením jednotlivých druhov prípadne celých skupín v súčasnosti a s ich nejednotnosťou.
Z vyššie uvedeného hrubého odhadu sa predpokladá že vyše polovica druhov je fosílnych a asi
10 000 parazitických. Z recentných potvrdených druhov vo významných systematických
skupinách sa predpokladá, že k meňavkovitým formám (v starom ponímaní Sarcodina) patrí asi
250 parazitických a 11 300 voľne žijúcich, k bičíkatým formám (v starom ponímaní
Mastigophora) - 1 800 parazitických 5 100 voľne žijúcich, k Sporozoa (Apicomplexa) do 5
000, Microspora (do 800), Ascetospora (30), Ciliophora cez 8500 (2 500 parazitických, 6 000
voľne žijúcich) druhov.

História a základná terminológia
Výskum jednobunkovcov, nakoľko ide väčšinou o organizmy mikroskopických
rozmerov, bol závislý od zostrojenia mikroskopu a ďalšieho zdokonaľovania mikroskopickej
techniky. Prvý jednoduchý mikroskop pozostávajúci z objektívu a okuláru bol zhotovený
okolo r. 1590 (bratia Janssenovci). Za počiatočný údaj bádania v protistologii však možno
považovať až rok 1676 keď Anthony van Leeuwenhoek po prvý raz objavil početné
"animacula" v kvapke dažďovej vody, nielenže ich pozoroval, ale aj nakreslil a opísal (najmä
nálevníky). Tieto objavy potvrdil o 2 roky neskôr holandský fyzik Christian Huygens (1678).
Potom pokračovalo obdobie ďalších výskumov, ktoré končili opismi nových druhov z
ktorých mnohé sú použiteľné do dnešnej doby. Leibniz (1714) zaviedol termín monády
(prebral ho z matematických a filozofických teórií) a slúžil na označenie najmenších,
nedelitelných, nezploditelných a večných jednotiek, ktoré tvorili základ všetkého tvorstva
(tento termín bol aj neskôr prebratý a používa sa dodnes na označenie bunkovej stavby typu
bičíkovcov (ako monadálne – recentný rod Monas, prípadne Diplomonadida, Prasimonadida
atď,).
Od r. 1760 sa termín Animacula (Animacula Infusoria) „malé zvieratká“ – používal
na označenie zvieratiek z nálevov, organizmov schopných vytvárať štádia odolné vysychaniu.
Okrem nálevníkov zahrňoval aj vírniky a iné mikroskopické organizmy.
Wriesberg 1765 zaviedol termím "Infusoria" pre
nálevoch rastlinného pôvodu.

všetky organizmy nájdené v
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Veľmi odlišné a nejednotné boli i názory pôvodu a vzniku jednobunkovcov.
Leeuwenhoek i Huygens sa domnievali, že infusoria vznikajú zo "vzdušných zárodkov".
Niektorí autori ich považovali za larválne štádiá hmyzu. Väčšina bádateľov sa pripojila k
Buffonovej a Needhamovej (1750) teórii spontánneho plodenia, ktorá pripúšťa, že Infusoria
mohli vzniknúť kedykoľvek z rozkladajúceho sa materiálu. Táto teória bola vyvrátená
Spallanzanim (1776) podľa ktorého infusoria môžu vzniknúť v sterilizovaných fľašiach iba
vtedy ak boli exponované na vzduchu.
V roku 1805 bol zavedený nemecký termín Urtiere – ktorý slúžil spočiatku ako
synonymum pre nálevníky a neskôr tiež na oddelenie jednobunkovcov od vyšších rastlín a
mnohobunkových živočíchov.
V r. 1818 Goldfuss zaviedol pojem "Protozoa", ale zaraďoval k nim aj niektoré
drobné mnohobunkové skupiny (niektoré pŕhlivce, huby a machovky). Ehrenberg (1838)
predpokladal, že všetky živočíchy musia mať identickú stavbu tela ( alimentárny trakt, gonády,
a iné orgány - čo platilo i pre prvoky). Naproti tomu Dujardin (1841), zastával názor o veľmi
primitívnej organizácii tela prvokov, pričom uvažoval o jednotnej substancii schopnej pohybu a
nazval ju “Sarcoda”.
Nadväzujúc na bunkovú teóriu (Schleiden a Schwan 1838-39), až von Siebold (1845)
navrhol prvú vedecky zdôvodnenú definíciu Protozoa ako "živočíchy bez vyhraneného
oddelenia rôznych orgánových systémov, ktorých variabilná forma a jednoduchá organizácia
môže byť redukovaná na jednu bunku". Podobným spôsobom boli označené jednobunkové
rastliny ako "Protofyta".
V r. 1852 Perty zaviedol termín Archaeozoa ktorý bol spočiatku používaný jako
synonymum pre protozoa ( v súčasnosti sa používa na označenie pôvodne heterotrofných
eukaryotických organizmov bez mitochondrií – upravený na Archezoa).
Termín Protoctista zaviedol Hogg (1861) ktorým oddelil jednobunkovce od ríše
rastlín, živočíchov a plesní (Neskôr – 1959, tento termín prebral Whittaker čím ale doplnil
členenie na 5 ríš a to 4 eukaryotické – Plantae, Animalia, Fungi, Protoctista a ríšu Procaryota
(resp. Monera).
Haeckel (1866) navrhol zjednotiť Protofyta a Protozoa ako Protista (ako 3 ríšu k
Metafyta a Metazoa). Ďalšie výskumy ukázali, že koncepcia "Protofyta" je taxonomicky
nepoužiteľná. Preto sa začalo používať klasifikovanie všetkých bičíkovcov nedbajúc na
autotrofnú výživu ako Protozoa v zoologických systémoch a ako primitívne riasy (Algae) v
botanickej taxonómii. Vzhľadom na neustále pribúdajúce nové poznatky sa členenie na
protozoa a algae (protofyta) sa zdá neudržatelným najmä z hľadiska fylogenetických súvislostí
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a preto sa v súčasnosti čoraz častejšie vraciame k termínu Protista ktorý v súčasnosti zahrňuje
klasické protozoa, jednobunkové autotrofné organizmy označované ako „nižšie rastliny“
(riasy z nich veľkú skupinu tvoria rozsievky) a nižšie jednobunkové huby. V súčasnosti
však vzhľadom na nové poznatky z elektrónovej mikroskopie a molekulárnej biológie
a genetiky nastali ďalekosiahle zmeny v systematike aj na úrovcni vyšších taxónov. Preto
v súčasnosti treba chápať zaraďovanie týchto organizmov veľmi plasticky, nakoľko je
nejednotné a je možné v budúcnosti očakávať ďalšie zmeny.

Postavenie Protista - k vírusom, baktériám, mnohobunkovcom
Na rozdiel od vírusov, kt. nemajú vlastný metabolizmus a sú úplne závislé na
kostiteľskej bunke, predstavujú baktérie pravé bunky, ktorých zložky sú podmienené stálej
metabolickej obnove. V porovnaní s Protista (Monocytozoa) a Polycytozoa organizácia
bakteriálnej bunky je oveľa jednoduchšia (napr. ribozómy sú voľne uložené v cytoplazme,
mitochondrie a Golgiho komplexy nie sú rozoznateľné, ak sú prítomné bičíky - skladajú sa z
niekoľkých bielkovinových filamentov, nie podľa vzoru 9+2, protoplazmatické prúdenie sa
nevyskytuje, jadro nie je oddelené od cytoplazmy membránou). Podobnosti s baktériami sinice (Cyanophycae) - obe skupiny sú považované za príbuzné a zaradené do skupiny
Prokaryota. Baktérie a sinice sa stávajú prostredníctvom endosymbiózy súčasťou organizácie
bunky „Protista“. I v tomto prípade nemožno Protista brať izolovane, pretože u mnohých
skupín sa nevyskytujú napr. mitochondrie, aj stavba pohybových organel môže byť odlišná
a pod.
Na rozdiel od Proaryota všetky ostatné organizmy či už jednobunkové alebo
mnohobunkové majú pravé jadrá (ohraničené membránou) a aj na základe mnohých ďalších
znakov (napr. rozdelenie bunky prostredníctvom membrán na špecifické celky) ich zaraďujeme
do skupiny Eukaryota. Dodnes nie je jasné, či pochádzajú z Prokaryota alebo sa vyvíjali
nezávisle z pôvodných primordiálnych jednobunkových organizmov.

Jednobunkovosť - mnohobunkovosť
Je veľmi problematické dávať ostrú líniu medzi jednobunkové a mnohobunkové
formy. Hoci jednobunkovosť je určite dominujúcim znakom protista, mnohobunkové kolónie
sú tak často frekventované, že jednobunkovosť ako taká nie je dostatočná na definíciu
skupiny.
Pre Polycytozoa je charakteristická skutočnosť, že reprodukcia je vo väčšine
prípadov viazaná na špeciálne bunky. Tieto generatívne bunky sú odlíšené od množstva
somatických buniek (ktoré i keď pochádzajú zo zárodočnej línie) sú skôr alebo neskôr
diferencované na špeciálnu reprodukčnú funkciu. Väčšina jednobunkovcov má neobmedzenú
kapacitu pre reprodukciu za vhodných podmienok. Preto sa používa výraz "potenciálna
nesmrtelnosť prvokov". Napr. meňavka ktorá sa delí na 2 bunky, prestáva existovať ako
indivíduum, ale celá jej žijúca substancia je odovzdaná dcérskym bunkám. Smrť nastáva iba
prostredníctvom vonkajších vplyvov - smrť spôsobená „katastrofou“. Členenie na somatické a
generatívne bunky nie je výsadou len mnohobunkových živočíchov. S prechodnými formami sa
však stretávame i u „jednobunkovcov“.
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Diferenciácia na úrovni buniek
Zaujímavý prípad diferenciácie medzi zárodočnou líniou (generatívne bunky) a
somou (somatické bunky) u jednobunkovcov môžeme sledovať u meňaviek označovaných ako
"kolektívne meňavky" (Acrasina), ktoré sú schopné vytvárať mnohobunkové spóry určitého
tvaru a veľkosti. V spórach, ktoré zodpovedajú cystám iných meňaviek sú schopné pretrvať
obdobie hladu a sucha. Najviac študovaná je meňavka Dictyostelium discoideum – na začiatku
cyklu je spóra. Ak sa spóry stretnú s vhodným substrárom (napr. plôškou pokrytou baktériami)
začínajú "klíčiť". Akonáhle sa vytvoria meňavky, ktoré sú veľmi žravé (za minútu 2-3 baktérie)
môžu sa neobmedzene množiť (multiplikácia). Ich solitárna fáza končí, ak sú potravné
zásoby vyčerpané. Po zdanlivej nečinnosti začnú do prostredia vylučovať látku
(adenozínmonofosfát), ktorý funguje ako prostriedok medzibunkovej komunikácie a spôsobí,
že jednotlivé meňavky sa začnú koncentrovať (agregácia). Bez toho aby meňavky fúzovali,
vytvárajú agregáty a pohybujú sa v radiálne orientovaných lúčoch smerom k spoločnému
stredu a tvoria tzv. vertikálny konus. Tento komplex, ktorý môže obsahovať niekoľko tisíc
meňaviek sa tiež nazýva pseudoplazmódium (bunky si zachovávajú samostatnosť). Nakoniec
sa prevráti a môže sa plaziť po určitú dobu ako jediný celok (migračná fáza). V kľude sa
znovu dvíha nahor (kulminácia) a transformuje sa do sporofóru. Sporofor sa skladá zo stopky
so širokou bázou a terminálnou masou spór. Iba niektoré z meňaviek tzv. "spórové bunky" sú
transformované do spór. Obklopia sa tenkým pevným obalom, sú charakterizované hustou
cytoplazmou. Ostatné meňavky tvoria stopku. Pretože iba spórové bunky zabezpečujú
kontinuitu druhu môžu byť považované za "generatívne bunky", bunky stopky stratili
schopnosť reprodukcie - hynú po diseminácii spór možno ich považovať za "somatické
bunky". Celý cyklus je veľmi rýchly a trvá len 24 hodín.

Obr. 1: Dictiostelium discoideum - vývojový cyklus (podla Gerish, 1964).
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Zatiaľ čo u "kolektívnych meňaviek" jedince vytvárajú agregát po multiplikačnej
fáze, u iných jednobunkovcov dcérske bunky vzniknuté delením zostávajú spojené a vytvoria
kolóniu. V najjednoduchšom prípade predstavuje kolónia akumuláciu voľne spojených buniek
alebo reťazce buniek.
U čeľade Volvocidae (Chlorophyta) (obr.2)- jednotlivé bunky ležia v spoločnej
želatíne - usporiadané charakteriaticky pre jednotlivé druhy. Sférické kolónie sú polarizované
(pohyb dopredu). U najjednoduchších napr. Eudorina elegans sú schopné reprodukcie všetky
bunky, u ďalších dochádza k diferenciácii somatických a generatívnych buniek (P. californica
obsahuje 128 buniek - pomer medzi somatickými a generatívnymi bunkami je 3:5 - somatické
bunky majú očnú škvrnu, sú citlivé na svetlo, lokalizované sú v hornej časti kolónie. Najvyšší
stupeň somatizácie pozorujeme u Volvox globator - takmer všetky z 10 000 buniek sú
somatické, iba na zadnej polovici tela je roztrúsených niekoľko generatívnych buniek, ktoré
dávajú vznik pri nepohlavnom rozmnožovaní dcérskym kolóniám a pohlavným bunkám ktoré
pri pohlavnom rozmnožovaní (kopulácia) dávajú vznik opäť novým kolóniám.

Obr. 2: Diferenciácia generatívnych a somatických buniek u koloniálnych Phytomastigophorea (Volvocida)
(podľa viacerých autorov, Grell, 1973)

Ciliophora - formácia kolónie je najčastejšia u podtriedy Peritrichia. Obyčajne
všetky jedince kolónie sú identické, všetky sa môžu oddeliť a opakovaným delením dávajú
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vznik novej kolónii. U druhov rodu Zoothamnium boli zistené 2 bunkové typy - početné, malé
mikrozoidy a veľké makrozoidy (usporiadané v miestach vetvenia). I keď sú mikrozooidy
ešte schopné delenia, nemôžu sa oddeliť a vytvoriť novú kolóniu. Nová kolónia vzniká iba z
makrozoidov (obr. 3).
Všetky
spomenuté
prípady
diferenciácie medzi
somatickými a
generatívnymi elementami boli na bunkovej
úrovni. U iných jednobunkovcov je zistená
zodpovedajúca
diferenciácia na úrovni
jadier.

Obr. 3: Zoothamnium alternans (Ciliophora –
Peritrichia). Diferenciácia na mikro a makrozoidy
(upravené podľa Summers, 1938)

Heterokaryotické Foraminiferida
a všetky Ciliophora majú generatívne jadrá
schopné neobmedzenej reprodukcie pri
pohlavnom rozmnožovaní a somatické jadrá
(vegetatívne),
ktoré
pri
pohlavnom
rozmnožovaní zanikajú a nové sa vytvárajú
skôr, alebo
neskôr z potomkov
generatívnych jadier. Somatické jadrá sú
schpné
len
delenia
(nepohlavné
rozmnožovanie).

Ak definujeme Ptotista ako eukaryotické jednobunkové organizmy alebo bunkové
kolónie, kde nie je potvrdená somatická diferenciácia, dostaneme sa k ďalšiemu problému spóry Myxozoa - sú výsledkom deliaceho procesu, ktorý je aspoň po určitý stupeň spojený so
somatickou diferenciáciou - z toho môže vyplývať názor niektorých autorov o pôvode týchto
skupín z predkov Metazoa, čo potvrdzuje ich relatívne jednoduchá organizácia spôsobená
parazitizmom. V súčasnosti je už všeobecne akceptovaný názor na zaradenie Myxozoa
v mnohobumkovcoch (v kmeni Cnidaria).
Ako vidieť, viesť presnú hranicu medzi jednobunkovcami a mnohobunkovcami je
veľmi problematické. Ak už chceme organizmy umelo rozdeliť na „jednobunkové
a mnohobunkové“ existuje jedno kritérium, ktoré zjednocuje takmer všetky Metazoa (s
výnimkou niektorých špecializovaných najmä parazitických skupín napr. Mesozoa, Myxozoa):
sú to 2 odlíšené vrstvy (epitely - ekto a endoderm). Dokonca aj Trichoplax adherens
(Placozoa) má dorzálny epitel, ktorý môže zodpovedať ektodermu a ventrálny epitel
porovnateľný s endodermom (každá bunka oboch epitelov má 1 bičík, čo naznačuje, že ho
môžeme odvodiť z koloniálneho heterotrofného bičíkovca). Problémom sú aj hubky (Porifera)
ktoré sa nepovažujú za tkanivové (ale 2 vrstvy i keď s veľkými medzibunkovými priestormi sa
zachovávajú a embryonálne sa zakladajú aj zárodočné listy).
S prihliadnutím na nové systémy, kde vo všetkých fylogenetických líniách základ
tvoria jednobunkové organizmy existuje tendencia vytvárať mnohobunkové štádiá (agregáty,
kolónie). Dnes je už jasné, že mnohobunkovosť vznikala viackrát a nezávisle.
Mnohobunkovosť predstavuje fylogenetickú výhodu a preto takmer vo všetkých
fylogenetických líniách nachádzame aj tendenciu k „mnohobunkovosti“. Výnimku tvorí
skupina Rhizaria, kde dodnes takéto formy zistené neboli
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Obr.4 Diagram zobrazujúci vytváranie mnohobunkovej organizácie u jednotlivých skupín (mnohobunkové
formy sú vyznačené červeno)

Najmenej 2 možnosti

Zhromažďovanie buniek
- agregáty
(meňavky, hlenky....)

Pri delení nedôjde
k úplnému oddeleniu
(cytokinéza) –
zostanú spolu (Volvox,
Peritrichia...)

Obr.5: Predpokladané možnosti vzniku mnohobunkovej organizácie (orig.)
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Organizácia bunky prvoka
Bunka prvoka predstavuje celistvý organizmus, ktorý musí vykonávať všetky životné
funkcie potrebné na prežitie druhu. Určité funkcie sú často prevádzané špeciálnymi
bunkovými organelami, čím často dosahujú prvoky vyšší stupeň diferenciácie než tkanivové
bunky Metazoa, ktoré sú prispôsobené pre vykonávanie časti funkcií v organizme. Základná
stavba bunky zodpovedá stavbe typickej eukaryotickej bunke (jadro, cytoplazma, ribozómy,
Golgiho komplex, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, lysozomy, peroxizomy).
Spomenieme niektoré, ktoré sa odlišujú od bežných pravidiel bunky mnohobunkového
organizmu (pelikula, fibrily, extruzómy, kinetoplast, plastidy, jadro). Pri charakteristike sa
nebudeme pridržiavať systematiky, ale väčšinou budeme vychádzať z tzv. morfotypov bežne
zaužívaných (skupiny bičíkovce, meňavky, nálevníky a pod.)

Bunkové membrány (povrch, pelikula, kortex)
Každá eukaryotická bunka, teda aj bunka jednobunkovca je oddelená od vonkajšieho
prostredia bunkovým obalom. Ten poskytuje nielen ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ale
sprostredkuje výmenu látok s prostredím, vnímanie mechanických a chemických stimulov a
založenie kontaktu s inými bunkami. Zabezpečuje tiež udržiavanie charakteristického tvaru
bunky.V najjednoduchšom prípade je bunkový obal tvorený jednotkovou membránou tzv.
plazmalemou. Je zložená z 3 vrstiev (glykoproteínový chrakter). Na povrchu je plazmatická
membrána (plazmalema) pokrytá mukoidnou vrstvou glykokalyx. Glykokalyx je súčasťou
informačného systému bunky, nachádzajú sa tu molekuly receptorov. Táto vrstva tiež
umožňuje selektívne absorbovať rozpustené látky z prostredia. Na glykokalyxe sa môžu ešte
nachádzať rôzne šupinky, fibrilárne štruktúry a pod..
Povrchové štruktúry sa podieľajú na udržiavaní tvaru tela a vytvárajú intracelulárny
alebo extracelulárny skelet. Slelet jednobunkovcov tvoria látky organického i anorganického
pôvodu. Okrem bunkovej membrány sú jeho súčasťou vakuoly, mikrotubuly a mikrofilamenty.
Cytoskelet sa vyskytuje u viacerých skupín jednobunkovcov a má u jednotlivých skupín
špecifickú štruktúru.
Najjednoduchšie bunkové povrchy sa vyskytujú u meňavkovitých foriem. Často sú
tvorené len jednotkovou membránou. Ak je meňavka prerezaná na polovicu, okamžite sa tvorí
nová membrána, dokonca aj v bezjadernom fragmente. Rovnako ľahko môže byť resorbovaná
napr. pri splývaní pseudopodií. Pri pinocytóze a fagocytóze (spôsob výživy meňaviek) musí
prebiehať stála membránová premenlivosť. U niektorých meňaviek (Amoeba proteus,
Vannella simplex ...) je plazmalema pokrytá
glykokalyxom (základná zložka
mukopolysacharidy) ktorá umožňuje lepšiu adhéziu meňavky na substrát. U Testacea
(Testacealobosea i Ttestaceafilosea a ďalších jednobunkovcov so schránkou) sa plazmalema
podiela na tvorbe schránky.
Bičíkaté formy – povrchové štruktúry môžu byť veľmi rôznorodé, u niektorých sú
tvorené jednotkovou membránou u iných môže byť plazmalema pokrytá rôznymi štruktúrami
(šupinkami, kt. môžu obaľovať aj bičík, homogennou vrstvou obsahujúcou pektín atď.)
u niektorých bičíkatých foriem sa môže vytvárať zložitý kortex (Dinozoa – Alveolata). U
Euglenida - sa v nej nachádzajú špirálne prúžky mikrotubulov ktoré umožňujú zmenu tvaru
(metaboliu).
U skupiny Alveolata (Ciliophora, Apicomplexa, Dinozoa) – sa vyskytuje najzložitejší
systém povrchových štruktúr vytvárajúci zložitý cytoskelet. Základom je jednotková
membrána, ktorá s kortikálnou cytoplazmou a fibrilárnymi štruktúrami, ktoré sa v nej
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vyskytujú vytvára tzv. kortex, ktorý je veľmi zložitý a druhovo špecifický. Kortex teda
pozostáva z pelikuly a pod pelikulou ležiacich mikrotubulárnych a fibrilárnych štruktúr
(infraciliatúra viditelná aj v svetelnom mikroskope po použití špecifických impregnačných
metód na báze striebra). Bunka je teda pokrytá jednotkovou membránou, pod ktorou sa
nachádza systém sploštených mechúrikov (alveol), ktoré sú mozajkovite usporiadané. Steny
týchto alveol sú opäť obalené jednotkovou membránou. Tak sa pod sebou nachádzajú 3 vrstvy
jednotkových membrán. Uloženie alveol je druhovo špecifické napr. u nálevníkov rodu
Paramecium ktoré sú obrvené rovnako po celom tele (v pásoch - kinetách), je pelikula
rozdelená do malých morfologických podjednotiek, ktoré nazývame "ciliárne políčka".
Elektronmikroskopické štúdiá ukázali, že pod každým ciliárnym políčkom sú 2 membránové
vačky ktoré sa dotýkajú. Každé cílium alebo pár je takto obklopený 2 ľadvinovitými
alveolami, medzi nimi sú zakotvené trichocysty (v pelikule sú teda 3 pod sebou ležiace
membrány. V alveolách sa môžu nachádzať zvápenatelé polysacharidové platničky (Coleps),
ktoré spevňujú kortikálnu vrstvu a vytvárajú dojem panciera. Tesne pri cíliách sú ešte
usporiadané vliačeniny plasmalemy (parasomálne vačky), čo sú miesta pinocytózovej aktivity.
Infraciliatúra je tiež pomerne zložitá. Stred každého políčka nesie 1 alebo 2 cílie. V
strede, kde sa 2 ciliárne políčka stýkajú je zakotvená v pelikule trichocysta (cílie a
trichocysty sú takto usporiadané pravidelne po celom tele). Ak obsahuje ciliárne políčko 1
brvu, vychádzajú z jej bazálneho telieska tzv. kinetodezmálne fibrily (ak sú 2 brvy,
vychádzajú zo zadného bazálneho telieska).

Obr. 6: Stavba kortexu u rodu Paramecium (A-alveola, C brva, T-trichocysta, K-kinetodezmálne fibrily, Pparazomálny vačok)

Kinetodezmálne fibrily takto prebiehajú anteriórne (dopredu) a doprava, spájajú sa a tvoria
zväzok "kinetodezmu". Okrem kinetodezmálnych fibríl môžu vychádzať z bazálnych teliesok
i nematodezmálne (postciliárne), dozadu bežiace fibrily a priečne fibrily ktoré sú špecifické
pre jednotlivé skupiny nálevníkov a vytvarajú veľmi zložitý cytoskelet.
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Na povrchu tela niektorých nálevníkov (Hypotrichia, Tintinnida) sa nachádza perilema
(membránová štruktúra) ktorá predstavuje vonkajší obal nejasnej funkcie.

Obr.7: Zložitá stavba kortexu u Tetrahymena pyriformis (podľa Allen, 1967): 1-brva, 2-vyústenie extruzómov, 3pozdĺžne mikrotubuly, 4-ransverzálne mikrotubuly, 5-priečne a dozadu bežiace postciliárne mikrotubuly, 6-šikmé
a dopredu bežiace kinetodezmálne mikrotubuly, 7-mitochondria, 8-pelikulárne alveoly, 9-mikrotubul, 10endoplazmatické retikulum

Výrazné kortikálne štruktúry vrátane alveol sa vyskytujú aj u ďalších skupín jednobunkovcov –
Apicomplexa, Dinozoa (viď systém) a slúžili na zaraďenie týchto jednobunkovcov do spoločnej
skupiny (podríše) Alveolata.

Šupinky, schránky, pancieriky
Šupinky na povrchu glykokalyxu sa vyskytujú najmä u bičíkatých a meňavkovitých
foriem ale vyskytujú sa aj u iných skupín jednobunkovcov. Tvoria sa v Golgiho aparáte a
dostávajú sa na povrch exocytózou. Majú väčšinou ochrannú funkciu a sú zložené
z polysacharidov (chitín, celulóza) niekedy môžu byť inkrustované vápnikom. Šupinky
u niektorých druhov sú pravidelne usporiadané, čo je možné docieliť pomocou špecifických
pohybov jednobunkovca.

Obr. 11: Príklady schránok u meňavkovcov (orig.)(Testacealobosia – Centropyxis sp. a Arcella sp.)

Schránky a pancieriky sa vyskytujú takmer u všetkých skupín jednobunkovcov a sú
druhovo špecifické. Zloženie je rôznorodé, obyčajne majú organickú matrix, ktorá môže byť
inkrustovaná CaCO3 alebo SiO2 alebo je chitinózna respektíve pseudochitinózna. Na schránku
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môžu byť priliepané aj cudzorodé telieska (xenozómy), štruktúry schránky ktoré vytvorila
vlastná bunka nazývame idiozómy. Bunkové telo je buď úplne oddelené od vonkajšieho obalu
(schránky), alebo je s ním spojené na určitých miestach (epipodie). Spojenie s okolitým
prostredím umožňujú špeciálne otvory. Niektoré prvoky môžu schránku opustiť
a nasyntetizovať novú.

Cysty
Vyskytujú sa u väčšiny prvokov a majú viacero funkcií:
- nevyhnutná etapa v životnom cykle - cysty rozmnožovacie - ( Colpodea, Plasmodium a
iné Apicomplexa a niektoré bičíkovce)
- u parazitických druhov slúžia na prenos na iného hostiteľa (parazitické meňavky Entamoeba, niektoré diplomonády - Giardia, a mnohé Apicomplexa) a označujeme ich ako
spóry (môže v nich dochádzať aj k množeniu, rozpadu). Vyznačujú sa spravidla hrubými
a veľmi odolnými stenami. Väčšinou bývajú infekčnými štádiami.
- cysty v ktorých prebiehajú jadrové procesy napr. autogamia u slncoviek (Heliozoea Actinophrys )
- najznámejšie sú cysty ktoré vznikajú ako reakcia na zhoršenie podmienok prostredia
(vyčerpanie potravy, zmeny teploty, pH, nahromadenie odpadných produktov metabolizmu
pod.) sú to tzv. kľudové (rezistentné) cysty s veľmi odolnými stenami. Okrem toho tieto cysty
slúžia na prenos - roznášanie vetrom, vtákmi a pod. Životaschopnosť týchto cýst môže byť 1015 rokov i viac. Sú veľmi odolné na rôzne na rôzne vplyvy prostredia – chemizmus, teplotu
a pod. Excystácia (opúšťanie cysty) je rôzna u jednotlivých skupín a je závislá od viacerých
faktorov. Veľmi rýchlo encystujú a excystujú najmä pôdne prvoky (r-selektívne druhy napr.
zástupcovia triedy Colpodea - Ciliophora už po 1-2 hodinách po zaliatí). Naopak druhy žijúce
v relatívne stabilných podmienkach (napr. stojaté vody a pod.) encystujú a excystujú oveľa
pomalšie ( u niektorých druhov tvorba cyty trvá i niekoľko týždňov - napr. nálevník rodu
Condylostoma a pod.) Prítomnosť vody nemusí byť vždy limitujúcim faktorom na spustenie
encystácie prípadne excystácie. Rozhodujúcou podmienkou je vždy ponuka potravy a jej
dostatok v prostredí.

Obr. 12: Príklad rezistentných cýst u meňaviek rodu Acanthamoeba a spóra u rodu Eimeria

Zloženie cysty je rôzne u jednotlivých skupín. Obyčajne má cysta niekoľko vrstiev
(ektocysta a endocysta) a väčšinou je opatrená špeciálnym pórom cez ktorý sa za priaznivých
podmienok bunka dostane von. Môže obsahovať tiež niekoľko chlopní, ktoré sa otvárajú za
určitých podmienok napr. spóra u Apicomplexa pod vplyvom tráviacich enzýmov hostiteľa.
Stena cysty obsahuje väčšinou chitín, zriedkavejšie je jej súčasťou celulóza a kremičité
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doštičky. Niektoré prvoky vytvárajú cystám podobné útvary napr. palmelové štádiá
fotosyntetizujúcich bičíkovcov (resorbujú bičíky a obklopujú sa hrubou vrstvou hlenu) ale
vyskytujú sa aj u niektorých nálevníkov.

Prichytávací aparát
Niektoré prvoky sú schopné prichytávať sa o podklad dočasne alebo trvale. Väčšinou
sa prichytávajú v prostredí s dostatkom potravy (napr. vírivé štádiá u nálevníkov) alebo sa
upevňujú na hostiteľa alebo v hostiteľovi (napr. Gregariny a pod.), prípadne sa dočasne
prichytávajú za účelom transportu. Pripevnenie k podkladu sa môže uskutočňovať rôznym
spôsobom:
-

prostredníctvom vylučovania slizovitej hmoty (Stentor - Ciliophora)

prostredníctvom stopiek (Carchesium, Vorticella - Ciliophora). Stopky bývajú často
dočasné a sú vytvárané rôznym spôsobom. U prisadnutých nálevníkov sa vylučuje materiál na
stavbu stopky z organely ktorú nazývame skopula, ktorá obyčajne obsahuje parasomálne
vačky, ktoré vylučujú materiál na stavbu stopky. Podobne aj cicavky (Suctoria) prisedajú
stopkami, ktoré však nie sú homologické so stopkami peritrichických nálevníkov. Vylučované
sú z oblasti, ktorú nazývame skopuloid. Stopky vytvárajú aj niektoré slncovky
(Desmothoracida).
-

prostredníctvom prstovitých výrastkov tela s “ prísavkovitými” štruktúrami (Trichodina –
Ciliophora - umožňujú nálevníkovi veľmi rýchle prisadnutie i uvoľnenie zo substrátu
a preto sa vyskytujú najmä u parazitických alebo epizoických nálevníkov).

-

parazitické organizmy majú "špeciálne prísavky" alebo špeciálne časti na tele (Gregariny –
epimerit sa vnorí do steny čreva, Giardia intestinalis – pomocou prísavných plôšok)

-

u niektorých meňaviek (Leptomyxa) – uroid slúži na adhéziu k podkladu

Obr.13: Príklady prichytávacích zariadení (Vorticella – stopka, Stentor – sliz, Vahlkampfia – uroid)

Fibrily (mikrofilamenty, mikrotubuly)
Mikrofilamenty predstavujú dutú trubicu v priemere 4-10nm zloženú z globulárnych
subjednotiek. Jednotlivé mikrofilamenty môžu byť spojené tenkými niťovitými mostíkmi.
Mikrofilamenty boli zistené v cytoplazme mnohých prvokov, často sa spájajú do väčších
komplexov. Podieľajú sa na kontrakcii bunky, na pohybe, zohrávajú významnú úlohu pri
delení. Napr. u meňavkovitých foriem predstavujú mikrofilamenty aktinomyozínové komplexy
ktoré zabezpečujú amébovitý pohyb, u nálevníkov zohrávajú významnú úlohu pri delení bunky
(podielajú sa na zaškrcovaní bunky a oddelení jedincov).
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Mikrotubuly sa podieľajú na udržiavaní určitého tvaru bunky (napr. Entodiniomorpha Ciliophora - bachorovce z bachora prežúvavcov tvoria akúsi vnútornú kostru), stabilizujú
určité typy panôžok, sú súčasťou pohybových organel (bičíkov, bŕv), vystužujú orálny aparát
mnohých bičíkovcov a nálevníkov, sú súčasťou deliaceho vretienka a pod..
Pre niektoré endozoické
bičíkovce (napr. Trichomonády, Oxymonády) sú
charakteristické axostyly. Sú zložené z väčšieho počtu mikrotubolov a tvoria vnútornú
„kostru“ bunky. U rodu Trichomonas je axostyl pružný a schopný ohybu, pripisuje sa mu
okrem opornej aj vedľajšia pohybová funkcia, podobne u Giardia intestinalis. U niektorých
bičíkatých foriem s axostylom a undulujúcou membránou sa vyskytuje tyčinkovitá organela –
kosta, ktorá vzniká z kinetozómu vlečného bičíka a tiahne sa k zadnému pólu bunky. Má
opornú a vystužujúcu funkciu.
K fibrilárnym štruktúram patria aj axonémy. Sú to vystužujúce „tyčinky“ panôžok
(axopódie), zložené z väčšieho počtu mikrotubulov. Vyskytujú sa napr. u slncoviek
(Actinophrya – Heliozoa), mrežovcov (Radiolaria) a pod. Podliehajú neustálej metabolickej
aktivite syntézy a odbúravania.
Sústava mikrotubulov vytvára aj tzv. cytofaryngeálny kôš u niektorých nálevníkov
(napr. Gymnostomata). Skladá sa z kruhu „tyčiniek“ a zohráva významnú úlohu pri prijímaní
potravy.

a

b

c

Obr.14: Príklady mikrotubulárnych aparátov : a - cytopharynx u niektorých nálevníkov (podľa Tucker, 1968), b axostyl u rodu Trichomonas, c - panôžky – axopódie u slncoviek)

Extruzómy
Sú to štruktúry, nachádzajúce sa v základnej cytoplazme, ktoré môžu byť úplne alebo
čiastočne vystreľované v reakcii na rôzne stimuly mechanické, chemické a pod. (podráždenie,
potrava...). Sú lokalizované obyčajne v kortikálnej cytoplazme pod pelikulou ale môžu byť aj
rozptýlené v cytoplazme.V súčasnosti je známych asi 12 typov extruzómov, ktoré sa vyskytujú
u bičíkatých, meňavkovitých foriem a u nálevníkov. Sú druhovo špecifické, a niektoré typy sa
využívajú v systematike a toxonómii na odlíšenie druhov. U Apicomplexa - rhoptrie možno
tiež považovať za špecifické extruzómy. Extruzómy sú oddelené od základnej cytoplazmy
vlastnou membránou.
Trichocysty - známe napr. u rodu Paramecium (Ciliophora). Sú lokalizované pravidelne pod
celým povrchom bunky ako tyčinkovité (vretenovité) elementy v miestach kde sa stretajú 2
ciliárne políčka (dĺžka trichocýst až 7µm). Ich apikálne časti majú priamy kontakt s
cytoplazmatickou membránou. Skladajú sa z pozdĺžneho tela a špičky. Ich explózia
(vystrelenie) môže byť spustená mechanickou, chemickou alebo elektrickou stimuláciou
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(rýchlosť niekoľko milisekúnd). V explodovanom stave zväčšujú svoju pôvodnú dĺžku až 10násobne. Základom je proteín "trichinín". Predpokladá sa, že vznikajú z vačkov cytoplazmy
alebo odškrcovaním z Golgiho komplexu (podobné zloženie u Mastigophora). Funkcia nie je
dostatočne známa. Predpokladá sa ochranná funkcia ( pri vystrelení sa vytvorí bariéra, ktorá
môže poskytovať ochranu pred nepriaznivými vplyvmi alebo pri odpudzovaní predátorov).
Po vystrelení sú rýchle kondenzované a regenerované. Napr. Paramecium môže
znovu nasyntetizovať svojich 5 000 - 8 000 trichocýst v priebehu 5 - 8 hodín.

Obr.15: Vystrelené trichocysty u črievičky (Paramecium)(orig.)

Toxicysty - nachádzajú sa obyčajne v blízkosti cytostomu (obsahujú toxín, kt. paralyzuje
korisť). Môžu sa nachádzať aj v cytoplazme, ich štruktúra je však značne odlišná od trichocýst
(v trubicovtej kapsule je stočené vlákno - ktoré býva vymrštené). Vyskytujú sa hlavne u
dravých druhov najmä u nálevníkov (napr. zástupcovia podtriedy Haptoria) ale aj u niektorých
bičíkovcov. Toxicysty pripomínajú knidoblasty u Cnidaria (tam je však vystrelená celá
bunka). Majú jasne ochrannú funkciu voči predátorom a výrazne sa podieľajú na love koristi.
Pexicysty - prichytávacie tyčinky, ktoré umožňujú kontakt s korisťou (charakteristické sú
najmä pre niektoré nálevníky – napr. Didinium).
Haptocysty - funkčne podobné toxicystám. Nachádzajú sa na tyčinkovitých vyvýšeninách
cicaviek (Suctoria). Sú oveľa menšie (0,3-0,4 µm) ako tichocysty alebo toxicysty, majú však
komplikovanejšiu štruktúru, sú zložené z 3 častí. Okrem toxického pôsobenia sa podieľajú na
splynutí bunkových membrán koristi a cicavky.
Mukocysty - vreckovité extruzómy pod pelikulou s mukoidným obsahom (u nálevníkov
Tetrahymena, Colpidium,
Holophrya, Balantidium, Didinium) ale aj u bičíkovcov a
Actinopoda . Podobajú sa na trichocysty, na rozdiel od nich však pri vymrštení sa rozlievajú
všetkými smermi, čím sa vytvorí ochranný pokryv okolo tela. Podieľajú sa na formovaní cýst.
U Euglena sa predpokladá, že sa podieľajú na pohybe vylučovaním mukoidného obsahu.
Diskobolocysty – guľovitý tvar s polarizovanou štruktúrou (časť priliehajúca k bunkovej
membráne obsahuje útvar podobný diaku). Pri vymrštení sa uvoľňuje len obsah, disky
zostávajú nezmenené. Vyskytujú sa len u niektorých bičíkovcov. Úloha je neobjasnená.
Ďalšie extruzómy s nejasnou funkciou ejektizómy (Cryptomonadida), epixenozómy (u
niektorých nálevníkov), rhabdocysty, nematocysty (Dinoflagellata - Nematodinium),
kinetocysty (zistené v axopódiách niektorých Heliozoa - Rhaphidiophrys, Clatrulina, keďže
sú pohyblivé - pohybujú sa hore-dolu v axopódiách, dostali názov kinetocysty).
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Pulzujúce vakuoly
Vyskytujú sa u väčšiny voľne žijúcich jednobunkovcov. Periodicky sa napĺňajú
tekutinou čím sa zväčšujú (diastola) a periodicky sa vyprázdňujú do vonkajšieho prostredia
(systola). Elektrónová mikroskopia dokazuje, že sú ohraničené semipermeabilnou membránou.
Na pulzujúcu vakuolu sa pripájajú ďalšie štruktúry a preto je vhodnejšie používať termín
komplex pulzujúcej vakuoly. Tento komplex pozostáva z vlastnej vakuoly (spongiom)
a póru, cez ktorý je tektina vylučovaná do prostredia. Vakuola môže byť napĺňaná lúčovite
usporiadanými ampulami alebo prívodným kanálom. Celý komplex je podopretý v cytoplazme
mikrotubulami. Rytmické objavovanie sa a miznutie musí byť teda spojené so súvislým
budovaním a rozkladaním membrán. U meňavkovitých foriem sa pulzujúce vakuoly
vyskytujú len u niektorých na konštantnom mieste. U bičíkatých foriem a nálevníkov majú
pulzujúce vakuoly určitý stály počet a polohu (systematický znak). Pulzácia vakuol závisí od
viacerých faktorov, najmä však od teploty a salinity prostredia a pohybuje sa od niekoľkých
sekúnd až po hodiny. Pulzujúce vakuoly sú viditeľné v svetelnom mikroskope (sú vždy
priehľadné) a menia svoj objem, resp. po vytlačení obsahu miznú a postupne sa opäť napĺňajú
a stávajú sa viditeľnými.

Obr.16: Pulzujúce vakuoly u Paramecium

Obr.17: Komplex pulzujúcej vakuoly

Funkcia: osmoregulácia - koncentrácia solí v bunke je vyššia ako v prostredí , voda
prechádza súvisle do vnútra bunky cez semipermeabilnú membránu. Aby bunka nepraskla,
prebytočná voda je nasávaná do vakuol a pravidelne odvádzaná z bunky. Morské a parazitické
druhy pulzujúce vakuoly často nemajú, ak ich majú ich pulzácia je závislá od koncentrácie solí
v prostredí a pri vysokej salinite je veľmi pomalá (môže trvať aj niekoľko hodín). Predpokladá
sa aj funkcia sekrečná - nie je dokázané.

Pusuly
Majú podobnú funkciu ako pulzujúce vakuoly. Vyskytujú sa u panciernatiek
(Dinozoa), ktorým pulzujúce vakuoly chýbajú. Sú zvyčajne umiestnené na báze bičíka
a predstavujú trubicovito rozvetvené vchlípeniny bunkovej membrány. Na rozdiel od
pulzujúcich vakuol sú trvale otvorené do vonkajšieho prostredia.
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Kinetoplast (blepharoblast)
Charakteristická „organela“ vyskytujúca sa u zástupcov radu Kinetoplastida
(Bodonida, Trypanosomida). Nie je pravou bukovou organelou ale úsekom ich jedinej
mitochondrie, kde je lokalizovaná tzv. kinetoplastová DNA. Pri použití jadrových farbív sa
teda farbí podobne výrazne ako jadro. Kinetoplast dostal názov podľa lokalizácie - tesne pri
bazálnom teliesku (kinetozóm) bičíka. Sú to autoreduplikujúce telieska, ich delenie predchádza
deleniu jadra (syntetizujú vlastnú DNA).

Obr.18: Pozícia kinetoplastu v blízkosti kinetozómu (bazálneho telieska bičíka)

Plastidy
Vyskytujú sa vo funkčnom stave väčšinou u bičíkatých foriem, ktoré sú schopné
fotosyntézy. Na základe obsahu farbiva sa delia na viacero typov (chloroplasty, chromoplasty,
leukoplasty). Veľkosť a množstvo plastidov je variabilné (Euglena gracilis obsahuje napr. 10
chloroplastov). Plastidy sú oddelené od okolitej cytoplazmy trojitou membránou (vznik
sekundárnou endosymbiózou), vo vnútri sa nachádzajú tylakoidy. Membrány tylakoidov
obsahujú proteíny, lipidy a chlorofyl (alebo iné farbivá). Pri umiestnení v tme lamely
chloroplastu miznú, ak sú bunky znovu vystavené na svetlo prebehne najskôr syntéza
chlorofylu a potom formácia lamiel. Väčšinou sa plastidy zachovávajú vo forme proplastidov
(malých mechúrikov v cytoplazme bez lamiel a chlorofylu) po umiestnení na svetle sa ich
činnosť a stavba obnovuje. Bezfarebné heterotrofné formy vyskytujúce sa medzi
Cryptomonadidea, Euglenida sú morfologicky podobné zeleným formám, nie sú však schopné
fotosyntézy a obsahujú väčšinou škrobové granule – označujeme ich ako leukoplasty. Je
dokazateľné, že leukoplast vznikol z chloroplasu (zmena funkcie na zásobnú - napr.
Chilomonas paramecium). Predpokladá sa tiež, že očná škvrna (stigma) vznikla tiež
diferenciáciou plastidov.

Apikoplast
Špecifická organela, vyskytujúca sa u skupiny Apicomplexa. Predstavuje pozostatok
plastidu získaného sekundárnou endosymbiózou červenej riasy (nie je schopný fotosyntézy). Je
ohraničený 4 membránami. Syntetizuje pre bunku mastné kyseliny a komponenty bunkových
membrán.

Glykozómy
Vyskytujú sa napr. u zástupcov radu Trypanosomatida. Sú to mechúrikové útvary,
v bunke sa ich môže vyskytovať veľký počet (aj stovky). Nachádzajú sa v nich glykolytické
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enzýmy – glykolýza v nich prebieha oveľa účinnejšie jako v ostatných eukaryotických
bunkách.

Hydrogenozómy
Organely, ktoré u prvokov žijúcich v anaeróbnom prostredí nahrádzajú mitochondrie.
Sú považované za redukované mitochondrie. Majú oveľa nižšiu produkciu ATP ako pôvodné
mitochondrie.

Mitozómy
Sú „malé organely“ v bunke amitochondriálnych jednobunkovcov (Mikrospora,
Archamoebae, Metamonada). Predpokladá sa, že sú pozostatkami mitochondrií. Chýba im
genóm (transportovaný do jadra bunky) a kristy, ich funkcia nie je jasná.

Jadro
Každá bunka prvoka má aspoň 1 jadro. Veľa prvokov je mnohojadrových. Ak sú tieto
jadrá identické, takéto prvoky označujeme ako homokaryotické napr. Diplomonada,
Opalina, niektoré meňavkovce (Entamoebida, Leptomyxida), Caryoblastea, Actinophrya a pod.
Niektoré prvoky so zložitými vývojovými cyklami vytvárajú jednojadrové aj mnohojadrové
vývojové štádiá s identickými jadrami (Radiolaria, niektoré Foraminifera, Apicomplexa).
Jadrá však môžu byť fyziologicky (aj morfologicky) odlišné, vtedy hovoríme
o heterokaryotických jednobunkovcoch (Ciliophora, niektoré Foraminifera – jadrový
dualizmus viď nižšie).
U prvokov s 1 jadrom má jeho odstránenie katastrofálne následky (i keď určitý čas
prežíva, jeho funkcie sú znížené, nie je schopný sa rozmnožovať, hynie). Napr. Amoeba
proteus po odstránení jadra prežíva asi týždeň. i keď sú jej pohyby nekoordinované, reaguje na
rôzne stimuly, potravu ktorú prijíma už však nie je schopná tráviť, nie je schopná sa rozdeliť a
hynie. U mnohojaderných foriem býva chýbajúce jadro väčšinou nahradené.
Tvar jadra u jednotlivých skupín prvokov je rôzny. Hovoríme o jadrovom
dimorfizme. Najväčšiu tvarovú variabilitu má makronukleus u nálevníkov. Môže byť oválny,
tyčinkovitý, klobásovitý, pátričkovitý a pod. (viď obr.19) Tento dimorfizmus je spôsobený
rôznym zvinutím chromozómov v kľudovom jadre a rôznymi proporciami rôznych
štrukturálnych zložiek (počet chromozómov, jadrová substancia, karyoplazma, jadrový obal).
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Obr. 19: Jadrový dimorfizmus makronukleusa nálevníkov : a-Paramecium, b-Stylonychia mytilus, c-Vorticella, dStentor roeselii, e-Spirochona gemmipara, f-Ephelota gemmipara, g-Metaphrya sagittae, h-Spirostomum
ambiguum, i-Ophryodendron porcelanum, f-Conchophtyrius caryoclada

U všetkých druhov študovaných prvokov bolo dokázané, že počet chromozómov je
konštantný. (Tab. 1- uvádza v prehľade počty chromozómov u niektorých druhov prvokov).
Polyploidia sa vyskytuje veľmi často, najmä u Hypermastigida a tiež makronukleus u väčšiny
nálevníkov je polyploidný (polygenomický).
Napr. Holomastigotiodes psammotermitides (Hypermastigida) iba 0,5% v tej istej
populácii malo základný počet (n=2). Väčšina mala tetra alebo oktoploidné chromozómové
sady. Mnohé prejavovali heteroploidiu s 3,5 alebo 7 chromozómami.
Veľkosť chromozómov prvokov je rôzna. Veľmi malé chromozómy majú napr.
Cryptomonadida a niektoré Sarcodina, veľmi veľké chromozómy majú napr. Hypermastigida
a Radiolaria.
Jadro je oddelené od cytoplazmy membránou, ktorá obsahuje póry. Vonkajšia aj
vnútorná membrána je podopretá vrstvou filamentov. Karyoplazma obsahuje chromatín, ktorý
má vzhľad jemných fibríl. V jadre sa nachádza 1 alebo niekoľko „hustejších“ zhlukov –
jadierka (nukleoly – sídlo syntézy ribozomálnych subjednotiek – chýbajú v mikronukleusoch
nálevníkov).
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Tab.1: Počet chromozómov u niektorých prvokov (podľa Grell, 1973)

Jadrový dualizmus
– fyziologické a často aj morfologické odlíšenie jadier (prvoky heterokaryotické)
- u týchto prokov rozlišujeme 2 typy jadier:
makronukleus – somatické (vegetatívne) jadro, riadiace životné pochody bunky,
neschopné reprodukcie, alebo schopné reprodukcie iba obmedzený čas - podieľa sa len na
nepohlavnom rozmnožovaní (delení). U väčšiny nálevníkov sa nové makronukleusy tvoria po
konjugácii z mikronukleusov (polyploidizáciou). Tento proces je však pomerne zložitý
a dodnes presne neobjasnený. Makronukleus je vo väčšine prípadov polyploidný
(polygenomický), len u heterokaryotických Foraminifera a nálevníkov z triedy Karyorelictea je
diploidný, čo sa považuje za fylogeneticky primitívny znak (viď nižšie).
mikronukleus - generatívne jadro podieľajúce sa najmä na pohlavnej reprodukcii.
V poslednom období sa mu pripisuje aj význam pri niektorých špecifických procesoch napr. pri
stomatogenéze (formovanie orálneho aparátu pri binárnom delení) u nálevníkov. Pri pokusoch
po odstránení mikronuklea dochádzalo po delení k vzniku nálevníkov s abnormálnym ústnym
aparátom. Mikronukleusov môže byť v bunke viac. Pri konjugácii do prvých fáz delenia
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vstupujú všetky mikronukleusy (ak ich je v bunke viac). Jadrový dualizmus bol zistený len v
2 skupinách jednobunkovcov (niektoré Foraminifera a všetky Ciliophora).
Jadrový dualizmus u Foraminifera môže byť pochopený iba na základe ich
heterofázického životného cyklu s pravidelným striedaním haploidnej a diploidnej generácie.
Haploidná generácia (gamont) sa reprodukuje sexuálne, diploidná generácia (agamont)
asexuálne. Gamont, ktorý má len 1 jadro vytvára iba gaméty ktoré splývajú v pároch a tvoria
zygoty. Prostredníctvom tzv. metagonických delení sa agamonty stávajú mnohojaderné. U
homokaryotických Foraminifera (monotalamické) sú jadrá agamontov všetky rovnaké, všetky
sa zúčastňujú meiózy. U heterokaryotických sú jadrá agamontov diferencované do 2 rôznych
typov: iba generatívne jadrá sa zúčastňujú meiózy, kým somatické jadrá nie sú schopné delenia
a nakoniec sa rozpadnú.

Obr. 20 Príklad jednoduchého vývojového cyklu monotalamných (jednokomôrkových) Foraminiferida. Obe
generácie sú homokaryotické (morfologicky totožné, s jedným jadrom) – Iridia lucida (podľa Le Calvey, 1938)

Príklad: Rotaliella heterocaryotica (obr.21) - pohlavné rozmnožovanie (začínajúce meiózou)
vedie k formácii ameboidných gamét (gamogónia), ktoré splývajú v pároch v schránke
gamonta a tvoria zygoty (autogamia). Prvá fáza asexuálnej reprodukcie (agamogónia) prebieha
v schránke gamonta. Skladá sa z 2 metagonických delení - vzniknuté agamonty majú takto 4
jadrá - 3 generatívne a 1 somatické. Kým generatívne jadrá zostanú malé, somatické sa
zväčšuje a vytvára jadierko. Ako agamont rastie - 3 generatívne jadrá zostávajú v iniciálnej
komôrke, zatiaľ čo somatické jadro sa pohybuje do mladších komôrok. Po určitom čase dôjde
k redukčnému deleniu (generatívne jadrá), somatické jadro zaniká.
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Obr. 21 : Rotaliella heterocaryotica – cyklus (podľa Grell, 1954) 1 gamont, 2 posledná mitóza (gamogónia), 3
autogamia, 4 zygoty, 5 dvojjaderný agamont, 6 agamont so 4 jadrami, 7 dospelý agamont, 8 prvé meiotické
delenie, 9 končiace sekundárne meiotické delenie, 10 agamety (mladé gamonty).

Jadrový dualizmus sa vyskytuje u všetkých Ciliophora, pričom rozlišujeme 2 základné typy
makronukleusov:
- primárny typ
- sekundárny typ
a/ Primárny typ - u väčšiny „holotrichických“ nálevníkov (tr. Karyorelictea) - je
jadrový dualizmus podobný heterokaryotickým dierkavcom (Foraminifera). Makronukleusy
(Ma) sú diploidné (nie
sú schopné delenia, vytvárajú sa "de novo" z potomkov
mikronukleusov). Napr.: Loxodes rostrum (obr. ) - má 2 Ma a 1 Mi. Každé binárne delenie
(nepohlavné rozmnožovanie) je spojené s 2 deleniami Mi. Každá dcérska bunka dostane 1 Ma
a 2 Mi z ktorých 1 sa modifikuje na nový makronukleus. U druhov s nízkym počtom jadier je
ich počet konštantný. Táto stálosť je spôsobená synchróniou jadrových delení. U druhov s
početnými makro a mikronukleusmi, delenia prebiehajú viac menej asynchrónne. Všeobecne sú
tieto makronukleusy menšie (v porovnaní s nasledujúcim typom), väčšinou uniformne oválne,
bez výrazného dimorfizmu.
U jednotlivých druhov sa môžu vyskytovať rôzne odchýlky (charakteristické je - že
makronukleus nie je schopný delenia a vzniká vždy z potomkov mikronukleusov).
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Obr.22: Loxodes rostrum (a) a Loxodes striatus (b). Delenie a diferenciácia jadier pri binárnom štiepení (podľa
Raikov, 1957).

b/ Sekundárny typ – vyskytuje sa u väčšiny nálevníkov. Makronukleus je
polyploidný (polygenomický) a je schopný delenia (nezúčastňuje sa len pohlavného procesu konjugácie, autogamie) a je znovu vytvorený z potomstva synkarionu. Napriek schopnosti
delenia je oprávnené považovať ho za somatické jadro.
V porovaní s Ma primárneho typu - má sekundárny typ veľkú variabilitu foriem
(oválne, kvapkovité, klobásovité, pátričkovité a pod.). Pretože Ma vzniká po konjugácii alebo
autogamii z diploidného jadra, polyploidizácia nastáva endomitózou alebo autonómnymi
chromozomálnymi deleniami. Delenie Ma prebieha ekválne - pretiahne sa do určitej dĺžky,
potom sa zaškrtí a rozdelí. Ak sa skladá z niekoľkých dielikov (guličiek) fúzuje do spoločnej
masy, rozdelí sa do dvoch dcérskych a potom sa opäť segmentuje (u všetkých, ktoré majú viac
makronukleusov). Delenie makronukleusa sa často označuje ako amitóza (neobjavuje sa
deliace vretienko a zvyčajne ani chromozómy). Je však málo pravdepodobné, že by sa
genetický materiál delil náhodne. Pravdepodobne sa na tom zúčastňujú mikrotubuly
vyskytujúce sa v jadre.
Makronukleus je jediným typom jadra so schopnosťou regenerácie. Ak je napr.
Stentor prerezaný do niekoľkých kúskov, každý kúsok môže regenerovať ak obsahuje
fragment starého Ma. Kúsky bez Ma hynú.
Mitóza u protista
Jadrá behom bunkového cyklu prekonávajú niekoľko fáz. Syntéza DNA sa môže
uskutočňovať behom vegetatávneho rastu bunky, alebo priamo pred jadrovým delením alebo
po ňom. U mnohých mnohojadrových homokaryotických prvokov prebieha replikácia
genetického materiálu v každom jadre nezávisle. Zdvojený genetický materiál sa delí do dvoch
dcérskych jadier v priebehu mitózy. Mitóza u jednobunkovcov nie je jednotná a u jednotlivých
skupín sa odlišuje najmä umiestnením, symetriou a morfológiou deliaceho vretienka
a zotrvaním, respektíve rozrušením jadrovej membrány.
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Priebeh mitotického delenia u Protista sa v poslednom čase stáva významnou charakteristikou
v systematickom zaraďovaní. Poznáme viacero typov mitóz:
•

Otvorená mitóza
Otvorená orthomitóza – jadrový obal kompletne praská, vretienko je symetrické
a bipolárne. Vzniká ekvatoriálna rovina.

•

Polootvorená mitóza
Polootvorená orthomitóza – jadrový obal sa zachováva s výnimkou malých okienok,
cez ktoré vretienkové mikrotubuly prenikajú jadrom. Vretienko je symetrické
a bipolárne, vzniká ekvatoriálna rovina
Polootvorená pleuromitóza – jadový obal sa zachováva s výnimkou malých okienok
cez ktoré vretienkové mikrotubuly prenikajú jadrom. Vretienko je asymetrické,
ekvatoriálna rovina sa nevytvára

•

Uzavretá mitóza s vnútrojadrovým vretienkom
Vnútrojadrová orthomitóza – jadrový obal sa zachováva počas mitózy, vretienko je
symetrické, bipolárne a formuje sa vo vnútri jadra, ekvatoriálna rovina sa obyčajne
vytvára.
Vnútrojadrová pleuromitóza – jadrový obal sa zachováva, vretienko je asymetrické
a tvorí sa vo vnútri jadra, ekvatoriálna rovina sa nevytvára

•

Uzavretá mitóza s mimojadrovým vretienkom
Mimojadrová pleuromitóza – jadrový obal sa zachováva, vretienko je asymetrické
a tvorí sa mimo jadra, ekvatoriálna rovina sa nevytvára

Pohyb – mobilita
Pohyb je všeobecnou vlastnosťou protoplazmy - intracelulárne cytoplazmatické
prúdenie je zistené u všetkých jednobunkovcov. Prúdiaca cytoplazma často sleduje určitú
dráhu.
Pohyb býva spravidla umožnený špeciálnymi organelami - ktoré môžu byť dočasné
(pseudopódie) alebo trvalé (bičíky, cílie). Niektoré prvoky vykonávajú kĺzavý pohyb bez
pomoci pohybových organel.
Pseudopódie (panôžky)
- vyliačeniny bunky, ktoré sa formujú buď na ktoromkoľvek mieste alebo v určitej
oblasti a kedykoľvek môžu byť znova resorbované. Sú charakteristické pre skupinu Sarcodina,
ale môžu sa objaviť aj u niektorých bičíkatých foriem (Cercomonas, Chromulina).
Rozlišujeme niekoľko typov panôžok:
a/ lobopódie - charakteristické pre väčšinu Lobosea (Euamoebida). Obyčajne sa
môže naraz vytvoriť niekoľko lobopódii, iba u "limax" meňaviek je telo tvorené jedinou
lobopódiou. Aj niektoré typické polypodiálne druhy môžu za určitých podmienok vytvoriť
monopodiálnu formu (napr. Amoeba proteus - negatívna fototaxia).
b/ filopódie - niťovité, vláknité, niekedy môžu
neanastomozujúce panôžky ( Filosea aj niektoré Actinopoda).

byť rozvetvené, nikdy však
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c/ axopódie - (Heliozoa, Radiolaria) - vybiehajú vo všetkých smeroch. Skladajú sa z
pevnej axonémy (výstuže zloženej z mikrotubulov), ktorá je pokrytá cytoplazmou aj
s bunkovými inklúziami. Sú dočasné a vyznačujú sa vysokou matabolickou aktivitou. Pod
vplyvom vonkajších podmienok (napr. po umiestnení do chladničky) sa môžu veľmi rýchle
resorbovať a naopak v priaznivých podmienkach opäť nasyntetizovať. Môžu sa hýbať nabok,
v mieste ukotvenia, nemôžu sa ohýbať. Slúžia hlavne na vznášanie a zachytávanie potravy.
Axonémy pseudopódii sú predĺžené dovnútra bunky, kde buď končia voľne v
cytoplazme (Actinospherium), pri bunkovom jadre (Actinophorys) alebo na tzv. centrálnej
granule (Acanthocystis).
d/ acanthopodie – tenké, zašpicatené panôžky, charakteristické pre skupinu meňaviek
Acanthamoebia
e/ lamellipodie – rozšírené, vejárovité panôžky charakteristické pre skupinu meňaviek
Vannellia (aj Thecamoebia a cochliopodia)
f/ reticulopódie, rhizopódie - najmä Foraminifera ale aj Granuloreticulosea rozvetvené pseudopodie pospájané anastomózami. Niektoré s obmedzenou pohyblivosťou
vytvárajú hustú sieťovinu za
účelom zachytávania potravy (rôzne organizmy). Ak
Foraminiferia oddelíme od substrátu, rhizopódie sa stiahnu.

Obr.23: Príklady pseudopodií (lobopodie, filopodie, axopodie, acanthopodie)

Mnohé meňavky vykazujú polaritu v pohybe. Mnohé druhy napr. rodu Amoeba,
Trichamoeba majú chvostikovitý, rôzne formovaný, väčšinou zvrásnený prívesok na ktorom
sa môžu vyskytovať tenké vlákna alebo papily alebo „zvyšky“ panôžok. Tomuto útvaru
hovoríme uroid. Neustále v ňom prebieha pinocytóza a tiež neustála premena ektoplazmy
v endoplazmu pri pohybe meňavky. Uroid môže mať aj taxonomický význam (je druhovo
špecifický). Rozoznávame niekoľko typov uroidov (bulbózny, morulátny, globulárny,
papilátny, vilózny, filamentózny)
Mechanizmus meňavkovitého pohybu je pomerne zložitý a je založený na prúdení
a zmenách stavu sol-gel. Pri naťahovaní pseudopodie prúdi cytoplazma v jej centrálnej časti
dopredu ako zrnitá tekutina (endoplazma v stave sol). V kortikálnej oblasti je cytoplatma
stacionárna ektoplazma v stave gel). Akonáhle endoplazmový sol dosiahne vrchol panôžky,
prúdi ako fontána do prilahlých kortikálnych častí, kde prechádza v gel a stáva sa súčasťou
ektoplazmy – príklad pohybu Amoeba proteus). Meňavkovitý pohyb vo všeobecnosti vzniká
premenou ektoplazmy na endoplazmu a naopak. Podieľjú sa na ňom proteíny (aktín-myozín).
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Obr.24: Schematické znázornenie meňavkovitého pohybu

Bičíky /flagella/ a brvy /cilia/
Sú vláknité útvary upevnené pomocou bazálneho telieska /kinetozómu/ v kortikálnej
plazme bunky. Bičíky i brvy sú pokryté plazmatickou membránou a u všetkých eukaryot sú
vnútrobunkovými štruktúrami na rozdiel od povrchových štruktúr prokaryot.
Základná štruktúra bičíka všetkých eukaryot je rovnaká. Základnou zložkou je
zväzok fibríl, ktorý zahŕňa bazálne teliesko /kinetozóm/ a lúč, ktorý sa ťahá od bunky. Lúč je
obklopený membránou, ktorá je pokračovaním bunkového obalu. Pod ním sa nachádzajú
mikrotubuly, ktorých počet je takmer u všetkých konštantný (9 párov mikrotubulov + 2
centrálne umiestnené v spoločnej pošve). Bazálne teliesko obsahuje len okrajové mikrotubuly
(vo forme tripletov). Elektrónmikroskopické štúdie ukazujú, že vnútro bazálneho telieska je
oddelené jemnou septou od lúča. Centrálne fibrily končia na špeciálnej štruktúre tzv.
axozóme. Brvy aj cílie vždy pochádzajú z bazálneho telieska („rastie“ na svojom distálnom
konci, kde vytvára lúč). Napr. ak Naegleria gruberi je vystavená podmienkam, ktoré indukujú
transformáciu do voľne plávajúceho štádia, objavujú sa prvé bazálne telieska asi o 55 minút
(niekedy i skôr). O niekoľko minút vyženú fibrilárne lúče, ktoré "vyťahujú" bunkový obal. U
niektorých prvokov sa bazálne telieska tvoria "de novo" u iných napr. u Hypermastigida, ktoré
majú veľký počet bičíkov sa v bunke nachádza až pol milióna voľných bazálnych teliesok v
anteriórnej cytoplazme – dodnes neobjasnené. Ak je bičík odstránený (teplom, chemicky)
bazálne teliesko ho v krátkom čase regeneruje.
Aj keď je štruktúra bičíkov veľmi konzervatívna, zistili sa niektoré odlišnosti (nemusí
to byť štandardná stavba mikrotubulov 9+2). Napr. u gamét Gregarinida konfigurácia varíruje:
9 + 5, 9 + 0, 6 + 0, 3 + 0, pričom sa pohyblivosť bičíkov zachováva i keď pohyb zďaleka nie je
taký aktívny ako pri klasickej konfigurácii. Podobne meňavka Pelomyxa palustris –
mikrotubuly sú nepravidelne rozmiestnené (pohyblivosť bičíkov je obmedzená – rudimenty).
Podobná situácia platí aj pre brvy. U niektorých skupín sa môže dokonca vyskytovať viacero
typov súčasne.
Pohyb bičíkov a bŕv je pomerne zložitý a špecifický. Centrálnym mikrotubulom sa
pripisuje regulačná funkcia čo bolo dokázané napr. u črievičiek (centrálne mikrotubuly rotujú),
niektorí autori však tvrdia, že tieto mikrotubuly dodávajú pevnosť a odolnosť. Brvy a bičíky sa
pohybujú vzájomným posúvaním mikrotubulov bez ich skracovania. Bičíky sa pohybujú
väčšinou pomocou úderov v jednej rovine alebo v závitnici. U bŕv môže byť pohyb rozdelený
na 2 etapy – účinný úder a spätný náraz. U celobrvých nálevníkov je pohyb koordinovaný (v
metachrónnych vlnách).
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Obr. 25: Základná stavba bičíka a brvy – pozdĺžne a priečne rezy (A-bazálne teliesko-mikrotubuly, B-bazálne
teliesko (kinetozóm), PF-periférne fibrily, CF-centrálne fibrily, Ax-axozoma, S-septum, Chr-chromozómy)
(kombinované podľa viacerých autorov, grell, 1973)

a

b

Obr.26: Schematické znázornenie pohybu bŕv (a) a bičíkov (b) (internet)
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a/ Bičíky /flagellum/
Sú rovnako dlhé alebo dlhšie ako
telo jednobunkovca, sú obyčajne prítomné v
malom množstve. Sú charakteristické pre
„bičíkovce", ale v určitých vývojových
štádiách sa objavujú tiež u meňavkovcov
(napr. gamety mnohých Foraminiferia, u
niektorých Heterolobosea - (Naegleria)
zvýhodnenie pohybu - expanzia do nových
priestorov) aj u parazitických Coccidia
mikrogaméty obsahujú bičíky. Morfologicky
sú bičíky veľmi rôzne (hrubá báza, hore sa
zužuje, ale môžu byť i rovnako hrubé,
niektoré môžu mať na povrchu bičíka
„chĺpky“ - mastigonemy (napr. obr.27 Ochromonas danica - Chrysomonadida). U
bičíkovcov s niekoľkými bičíkmi - sa môžu
bičíky líšiť veľkosťou polohou i tvarom.
Napr. vedľa 1 dlhého bičíka môže byť jeden i
viac kratších (Monas). Niektoré bičíky sú pri
pohybe orientované dozadu - rekurentné
(vlečné) bičíky (Dinozoa - 1 bičík vždy
vlečný). Bičík môže vybiehať buď priamo z
bunkového povrchu alebo zo špeciálnej
depresie na prednom konci - paraflagelárny
vak (napr. väčšina Euglenida).
Obr.:

27:
stavba
bičíka
u bičíkovca
Ochromonas danica (podľa Bouck,
1971)

U niektorých jednobunkovcov (napr. Trypanosoma, Trichomonas) došlo v priebehu
fylogenézy k pripevneniu bičíka k povrchu tela, čím sa vytvorila undulujúca membrána.
Slúži pravdepodobne na pohyb v hustejšom prostredí (krv, sliz a pod.).
Niektoré bičíkovce (Chrysochromulina, Prymnesiomonadidea – z kmeňa Chromista)
majú okrem obyčajných bičíkov aj tzv. haptonemy. Podobajú sa bičíku, ale ich vnútorná
štruktúra je odlišná (nie 9+2). Umiestnené sú medzi bičíkmi ako výbežok bunkového
povrchu. Haptonéma vylučuje lepivý sekrét a slúži na pripevnenie k substrátu. Podieľa sa aj
na chytaní potravy. Haptonémy sú pohyblivé.

Obr.28: haptonema a jej prierez (Primnesiomonada)
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Spôsob bičíkatého pohybu môže byť veľmi rozdielny:
- väčšinou vykonávajú bičíky vlnivé (undulačné) pohyby, buď v jednej rovine, alebo
vo forme závitnice
- u niektorých napr. Volvocida sa vyskytuje periodické tepanie - vyvoláva rotáciu v
smere hodinových ručičiek
- veľká diverzita pohybov je u skupín s mnohými bičíkmi (Hypermastigida)
b/ brvy /cílie/
Z fylogenetického hľadiska môžu byť cílie považované za špecializované bičíky,
ktoré v súvislosti s veľkým počtom a vyšším stupňom funkčnej diferenciácie sa stali kratšie
než bičíky bičíkovcov. Podobne ako bičíky i brvy môžu byť využité rôznymi spôsobmi na
prijímanie a uchopovanie potravy a na pohyb.
Bazálne telieska bŕv slúžia tiež na upevnenie (miesta začiatku) určitých fibríl –
kinetodezmálne fibrily (vychádzajú z bazálneho telieska smerom dopredu), postciliárne
(smerom dozadu) a transverzálne (zboku, priečne spájajú susediace bazálne telieska) a sú
súčasťou kortexu nálevníkov. Sú zoradené väčšinou v pásoch. Ich funkcia je nejasná predpokladá sa že sa podieľajú na udržiavaní tvaru tela, alebo môžu predstavovať kontraktilné
elementy (bunka môže meniť tvar). Predpokladalo sa tiež, že sa podieľajú na intracelulárnom
vedení impulzov pri pohybe – nepravdepodobné (pri pokusoch po porušení týchto fibríl
nedochádzalo k zmenám koordinácie v pohybe).
Tepanie cílií u holotrichických /celobrvých/ nálevníkov je jasne polarizované, má
učitý smer a zahrňuje rytmické opakovania rýchleho účinného úderu a pomalého opätovného
úderu, ktorý uvádza brvu do pozície pre ďalší účinný úder (bunka je poháňaná v opačnom
smere). U jednotlivých cílií sa vyskytuje rytmická sukcesia pohybov - metachrónia. Napr. u
Paramecium pri pohybe dopredu prechádzajú metachrónne vlny od zadného konca dopredu a
spôsobujú pohyb v ľavotočivej závitnici. Pri pohybe dozadu dochádza k zmene roviny tepania
(odklonením úderu doprava).
Okrem telového obrvenia dochádza k transformácii skupín cílií vo funkčné jednotky
ako membrány a membranelly. Membranely sú rady tesne zoskupených cílíí v podobe
platničiek. U Spirotrichea (najmä u radu Hypotrichida) dochádza k vytvoreniu tzv. adoralnej
zóny membranell (AZM), ktorá pozostáva z veľkého počtu membranel umiestnevých
v blízkosti cytostómu a ktorá primárne slúži na vytváranie vodného prúdu, ktorý prináša
potravu k cytostómu, ale môže sa tiež podieľať na pohybe. Jednotlivé membranelly AZM tepú
tiež metachrónne. Undulujúce membrány vznikajú splynutím bŕv jednej kinety jedného
obrveného pásu alebo jeho časti.
U niektorých nálevníkov najmä z triedy Spirotrichea - telové obrvenie na dorzálnej
strane redukuje na krátke štetiny (nadobúdajú zmyslovú funkciu - pravdepodobne vnímanie
prúdenia). Na ventrálnej strane sa vytvárajú tzv. cirry - komplexy početných "dlhých" cílií
tesne zoskupených vedľa seba (niekedy úplne splynutých) - ich konce sú zašpicatené (niekedy
rozstrapkané). Vždy sa nachádzajú v skupinách o relatívne stálom počte a pozícii (dôležitý
určovací znak). Na základe toho rozlišujeme frontálne, ventrálne, transverzálne, marginálne,
kaudálne, dorzálne a bukálne skupiny cirrov. Oproti cíliám a membranellám, cirry neprejavujú
jednotnú aktivitu tepania. Sú používané na "lezenie, kráčanie" po substráte, často vykazujú
trhaný pohyb. Skupiny cirrov i jednotlivé cirry sa môžu pohybovať nezávisle.
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a

b

Obr. 29: a - Nálevník rodu Euplotes (zreteľne viditeľné cirry a adorálnu zónu membranell - orig.), b – celobrvý
nálevník (Paramecium)

Ciliárne tepanie reprezentuje nazávislý proces. Ukázalo sa, že smer ciliárneho tepania
závisí na vnútornej koncentrácii iónov Ca++ (ak je koncentrácia menšia než určitá hodnota
10-6 molu/liter, tepú v normálnom smere, keď je zvýšená nad túto hodnotu, tepú obrátene. Pri
koncentrácii 10-6 sa točili na mieste.
Existuje teória, že každá membranella (cília) má určitý stupeň spontánnej excitácie.
Je dosiahnutá impulzom, ktorý indukuje úder. Pretože jej excitácia prekračuje určitý prah,
predáva impulz susednej cílii. Tým je reakcia každej nasledovnej cílie oneskorená metachrónne tepanie. Je nepravdepodobné, že sa na tom podieľajú fibrilárne systémy
(kinetodezmálne fibrily) ktoré spájajú cílie toho istého radu, pričom metachrónne vlny môžu
prechádzať v každom smere po celej bunke.
Absencia lokomočných orgánov ("kĺzanie")
Je charakteristická najmä pre parazitickú skupinu Apicomplexa. Zatiaľ čo sa môžu
ich mikrogaméty pohybovať pomocou bičíkov, sporozoity nemajú
žiadne navonok
rozpoznateľné organelly pohybu. Napriek tomu sú schopné opustiť spóru a nájsť vhodné
miesto pre parazitický spôsob života. Môžu prechádzať cez tkanivá napr. cez črevnú stenu.
Ookinet - zygota Hemosporídií - tiež prechádza peritrofickou membránou do črevného
epitelu. Rastúce gamonty Eugregarinida sa tiež pohybujú v tekutine svojho hostiteľa, dokonca
ešte aj po zlúčení v syzygium. Ak črevný obsah zriedime fyziologickým roztokom, pohyb je
obmedzený na jednotvárne kĺzanie s periódami "kľudu" ktoré sú často spojené so zmenou
smeru. Pohyby jasne dokazujú, že lokomócia nie je v korelácii s cytoplazmatickým prúdením.
Tento spôsob pohybu bol donedávna spájaný s vylučovaním slizu a kĺzaním v ňom.
Rastrovacia elektrónová mikroskopia
ukazuje, že pelikula mnohých eugregarín je
diferencovaná do systému pozdĺžnych záhybov a je veľmi prevdepodobné, že typ pohybu,
známy ako "kĺzanie" je vyvolaný unduláciami týchto záhybov. Gregariny, ktoré sa nekĺžu
(napr. Nematocystis) buď nemajú tieto záhyby alebo sú na koncoch spojené a nie sú schopné
undulovať. Či sa podieľajú na tomto pohybe mikrotubulárne fibrily "myonemy" nie je jasné.
Vznášanie – je charakteristické pre pelagické skupiny ako napr slncovky (Actinophrya),
mrežovce (Radiolaia) a pod. Tieto jednobunkovce môžu klesať alebo stúpať vo vode
regulovaním plynného CO2 vo svojej vakuolizovanej ektoplazme. Planktonické vznášanie
uľahčuje aj vytváranie rôznych výrastkov, čím sa zväčšuje trecia plocha (napr. Ceratium
hirudinella) a pod.
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Zmeny tvaru (kontraktilita)
Odhliadnuc od meňaviek, ktoré menia svoj tvar neustále následkom formovania
pseudopódií, väčšina iných jednobunkovcov má určitý tvar, ktorý môže v určitých dimenziách
meniť. Takéto zmeny tvaru sú možné pre prítomnosť kontraktilných fibríl, ktoré sú niekedy
usporiadané vo zväzkoch a nazývame ich myonemy. Nachádzajú sa v kortexe pod cíliami vo
forme mikrotubulov, ktoré sú často umiestnené v niekoľkých vrstvách a vytvárajú tak lamely,
ktoré sa ťahajú odpredu smerom dozadu a sú navzájom pospájané. Kontrakcia nezávisí od
ATP - ale je závislá od obsahu Ca2+ (mechanizmus podobný ako vo svale).
Kontraktilita stopky
- mnohé nálevníky (z Peritrichida) sú pripevnené k podkladu pomocou stopky. V
stopke Vorticellidae sa nachádza zväzok filamentov - spazmonema ("stopkový sval"). Stopka
sa skracuje buď do špirály (Vorticella) alebo cik - cakovite (Zoothamnium). Filamenty zo
stopky pokračujú aj do tela a spôsobujú jeho kontrakciu. U Epistillidae - stopka nie je
kontraktilná, "stopkový sval " chýba. Okrem toho majú mnohé Peritrichida "retraktor" na
stiahnutie peristomálneho disku.

Príjem potravy (spôsoby príjmu, defekácia)
V rámci jednobunkovcov sa stretávame takmer so všetkými známymi spôsobmi
prijímania a spracovania potravy.
autotrofná - z anorganických látok za pomoci chemickej (chemoautotrofia) alebo
žiarivej (fotoautotrofia) energie sa syntetizujú látky organické. Chemoautotrofiu využívajú len
niektoré baktérie, všetky autotrofné protista využívajú slenečnú energiu sú teda fotoautotrofné.
Autotrofiu zabezpečuje prítomnosť fotosyntetických pigmentov. Základným pigmentom je
chlorofyl a, ktorý majú všetky autotrofné ptrotista. Ostatné fotosyntetické pigmenty sú
chlorofyly b až e, žlté a červené karotenoidy , modrý fykocyanín a karmínový fytoerytrín. Tieto
pigmenty majú pravdepodobne iba úlohu optických filtrov. Na fotosyntézu sa využíva svetlo
v celom rozsahu tzv. fotosynteticky aktívnej radiácie t.j. v rozmädzí vlnových dĺžok 380740nm.
heterotrofná - protista úplne závislé na organických živinách, neschopné fotosyntézy
mixotrofná - organizmy závislé na určitých organických zlúčeninách bez ohľadu na
fotosyntézu (často sa mixotrofiou označuje aj tzv. amfitrofná výživa - prvoky vyživujúce sa za
prítomnosti svetla autotrofne, pri nedostatku svetla heterotrofne)
Spôsoby výživy
permeácia - prechod rozpustených látok do bunky cez membránu (selektívny prechod, aktívny
transport spojený s výdajom energie pomocou tzv. permeáz, čo sú integrálne a penetrujúce
proteíny v cytoplazmatickej membráne - zopakovať)
pinocytóza - (doslovné preloženie - bunkové pitie) - príjem tekutín - odškrcovanie vačkov do
vnútra bunky - hlavne u meňaviek. Pinocytózová aktivita je regulovaná samotnou bunkou (po
aktivite - prijímaní nastáva určitá pauza napr. u Amoeba proteus ďalšia pinocytóza nastáva až
o 3-4 hodiny, z čoho vyplýva, že pinocytolytická aktivita je regulovaná samotnou bunkou).
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fagocytóza - (prijímanie tuhých látok) - ostré odlíšenie od pinocytózy nie je možné. Mnohé
prvoky nemajú špeciálne organely na príjem potravy. Meňavky bez určitej polarity môžu
prijímať potravu na ktoromkoľvek mieste - obklopia ju a vytvoria potravnú vakuolu do ktorej
sú prostredníctvom lyzozómov vpúšťané enzýmy, ktoré trávia obsah vakuoly - vstrebávanie vakuola sa zmenšuje až zostane nastrávený zbytok, ktorý je exocytózou vylúčený do
prostredia.
U heterotrofných bičíkatých foriem je príjem potravy obmedzený na určitú oblasť
povrchu, v niektorých prípadoch sa vytvára i cytostóm.
Bunkové ústa (cytostóm) sú charakteristické najmä pre Ciliophora ( 1 skupina Astomatida - ústa druhotne stratili, modifikácia aj u Suctoria - savé trubičky). Bunkové ústa v
pravom slova zmysle nie sú otvorom ale kortikálnou oblasťou pelikuly špecializovanou na
príjem potravy. Cytostóm pokračuje bunkovým hltanom (cytopharynx) ktorý je vyplnený
cytoplazmou. Môže byť zosilnený tyčinkovitými alebo vláknitými trichitmi (mikrotubuly).
Umiestnenie je veľmi rôzne, v najjednoduchšom prípade sú umiestnené terminálne na
povrchu. U väčšiny nálevníkov je cytostóm presunutý nabok (subterminálne) alebo je uložený
hlboko do "ústnej" - bukálnej dutiny (vestibulum). Niektoré jednobunkovce (napr. Dinozoa,
Foraminifera) trávia extracelulárne, potravu nevťahujú do bunky.
So zreteľom na spôsob prijímania potravy môžeme rozlíšiť 2 základné skupiny
jednobunkovcov:
- pohlcovače a filtrovače (vírivce)
Pohlcovače - živia sa obyčajne „veľkou“ potravou. Cytostóm sa nachádza väčšinou na
prednom konci alebo je posunutý nabok. Vytvárajú obyčajne tzv. cytopharyngeálny kôš,
tvorený z tyčiniek - trichitov, ktorý sa podieľa na prijímaní a posune potravy (obr. 11). Najmä
u dravých druhov sa pri ústach nachádzajú toxicysty a pexicysty, ktoré korisť omračujú a
prilepujú. Niektoré druhy sú schopné požierať väčšiu korisť ako sú samé ( napr. nálevník
Didinium požiera Paramecium ktoré je až trojnásobne väčšie a pritom do seba vtiahne a strávi
celú črievičku obr. 13).

Obr. 30: Cytopharyngeálny kôš a spôsob prijímania potravy u rodu Nassula (Ciliophora) (podľa Tucker,
1968)
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Obr. 31: spôsoby prijímania potravy u nálevníkov. Podľa viacerých autorov (Grell, 1973).

Dileptus anser má laterálny cytostóm, nad ktorým sa nachádza pohyblivý chobot
(proboscis), ktorý obsahuje početné toxicysty, ktoré sú ihneď vystrelované po dotyku
s korisťou, ktorou je iný nálevník napr. Colpidium. Zásoba toxicýst môže zabiť až 70 jedincov
rodu Colpidium. Pri vystrelení všetkých toxicýst je schopný behom 2 hodín ich všetky opäť
nasyntetizovať. V procese pohlcovania je korisť prijímaná do veľkej potravnej vakuoly (obr. ).
Cytostomálny aparát môže byť i rôznym spôsobom modifikovaný v závislosti od typu
prijímanej potravy. U hore spomenutých druhov je cytostóm veľmi pružný, čo umožňuje
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prijímať pelatívne veľkú potravu. U niektorých druhov (mykofágnych) dochádza k vytvoreniu
trubicovitej organely pomocou ktorej vysyje cytoplazmu koristi.
Filtrovače (vírivce) - vytvárajú vodný prúd, ktorý priháňa potravu do cytostómu. Cytostóm
je preto vždy ohraničený tzv. bukálnym poľom alebo peristómom. Peristóm sa často zužuje a
vytvára tzv. orálnu nálevku, dutinu alebo vestibulum. Cílie peristómu sú räzne modifikované a
sú využívané hlavne na vytváranie prúdu, ktorý vedie potravné častice k cytostómu. U
niektorých nálevníkov (napr. Pleuronema, Cyclidium...) sa vytvára undulujúca membrána,
ktorá má tvar plachtičky a podieľa sa na priháňaní potravy. U Spirotricha (Hypotrichida) sa
vytvára adorálna zóna membranell (AZM), ktorá ohraničuje celý peristóm a pozostáva z
väčšieho počtu membranel, ktoré vznikli priblížením až splynutím viacerých bŕv. Okrem
priháňania potravy slúži AZM aj na pohyb (na väčšie vzdialenosti).
U jednej skupiny nálevníkov (Suctoria) sa nachádzajú na tele rozptýlene alebo v
skupinách tentakuly, ktoré sa podieľajú na zachytávaní alebo prijímaní potravy (alebo aj to aj
to). Vo väčšine prípadov rozlišujeme 2 typy: dlhé prichytávacie alebo lepivé tentakuly a
krátke potravné, cicavé tentakuly.
Po prijatí potravy sa tvorí vakuola (fagozóm), ktorá sa označuje ako "prijímacia" - je
obyčajne tvorená machanickým dotykom na cytostóme a nie chemickým stimulom. Keď sa
prijímacia vakuola naplní do určitého stupňa, oddeluje sa od cytostomu a cestuje po
cytoplazme ako "potravná vakuola". U väčšiny druhov sleduje určitú dráhu determinovanú
cytoplazmatickým prúdením, pričom sú do nej vylučované tráviace enzýmy. V priebehu tejto
cesty "cyklóza" nastáva trávenie - mení sa pH od kyslého po zásadité (analógia s tráviacim
systémom). V niektorých prípadoch potravná vakuola vytvára záhyby ktoré zväčšujú tráviacu
plochu. Nestrávené zvyšky sú u nálevníkov vyvrhované cez bunkový konečník "cytopyge" je lokalizovaný často v blízkosti peristómu alebo v ňom. Rozoznateľný je väčšinou len v
priebehu defekácie.
U mnohých jednobunkovcov sa v cytoplazme nachádzajú svetlolomné kryštály,
viditelné aj v svetelnom mikroskope. Vždy sú uzavreté v jednotkovej membráne a ich tvar
a veľkosť je väčšinou závislá od typu potravy. Zvyčajne obsahujú soli vápnika a fosforu ale aj
iné látky. Tieto kryštály sa v minulostu považovali za produkt metabolizmu, dnes sa považujú
za zdroj iónov, ktoré sú potrebné pre niektoré metabolické pochody, prípadne sa zúčastňujú
regulácie hladiny niektorých iónov v bunke.
Výber potravy - prevažná väčšina prvokov si potravu vyberá. Existujú druhy monofágne,
živiace sa len riasami alebo baktériami resp. určitým druhom. Dravce sa špecializujú iba na
určitý druh koristi - napr. Didinium - na Paramecium, pritom črievičku aktívne nevyhľadáva,
ale po vystrelení toxicýst sa nabodne na tú, ktorá ho v podstate zrazí. Výber potravy je závislý
aj od usporiadania ústnej oblasti (prichytávacie zariadenia, toxicysty). Prvoky prijímajú aj
nestráviteľné látky ktoré sú podobné ich prirodzenej potrave (karmín, sadze, škrobové zrná a
pod.). Bolo zistené, že obsah takýchto vakuol je veľmi rýchle vyprázdňovaný. Stretávame sa aj
s kanibalizmom, ale je pomerne zriedkavý napr. Stentor coeruleus.
Hladovanie - experimentálne bolo zistené, že hladovaním nastávajú v tele prvoka
ďalekosiahle zmeny: najprv miznú potravné vakuoly, v plazme sa objavia vakuoly naplnené
vodnatou tekutinou." Prebytočné ústroje" sa resorbujú napr. brvy, trichocysty....Makronukleus
sa zo začiatku zväčšuje, nadobúda nepravidelný tvar a nakoniec sa rozpadá. Mikronukleus sa
zachováva. Niektoré nálevníky dokážu hladovať niekoľko týždňov - značne sa zmenší ich
veľkosť napr. Stylonychia zmenší svoj objem o dve tretiny a hynie po l4-2O dňoch. Ak sa
obnoví potrava, telo zregeneruje. V prirodzených podmienkach väčšina prvokov reaguje na
nedostatok potravy tvorbou cýst.
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Správanie
Prvoky prijímajú podráždenia z vonkajšieho prostredia a reagujú na ne. Spôsoby
prijímania podráždenia a vyvolania vzruchu skoro v žiadnom prípade nie sú jasné. Odpoveď
na podráždenie je vo väčšine prípadov vo forme taxie (priestorové premiestnenie). Ak
berieme ako kritérium pôsobenia charakter podráždenia, môžeme uviesť nasledovné taxie:
Fototaxia - vyskytuje sa u mnohých voľne žijúcich prvokov. U autotrofných foriem
je pozitívna pri malej intenzite osvetlenia a negatívna pri vysokej. U heterotrofných
jednobunkovcov sa najčastejšie vyskytuje negatívna fototaxia. Je zaujímavé, že rozhodujúcu
úlohu vo fototaxii nie vždy zohráva červená oblasť spektra, ale často aj krátkovlnná modrá.
Bolo dokázané, že protista sú schopné vnímať nielen intenzitu osvetlenia, ale aj vlnovú dĺžku
(čiže farbu). Pokiaľ ide o fotoreceptory - je ešte veľa nejasností. Ak sledujeme fototaxickú
aktivitu mnohých heterotrofných jednobunkovcov nemajúcich stigmy je potrebné pripustiť, že
funkcia stigmy ako fotorecepčného zariadenia nebude zrejme hlavná i keď funkcia
"fotorecepčnej organely" je nepopierateľná. Napr. očná škvrna je nevyhnutná pre fototaxiu u
koloniálnych Chlopophyta (iba somatické bunky, ktoré majú stigmu môžu reagovať na svetlo,
u generatívnych buniek, ktoré ju nemajú sa nedokázala žiadna reakcia na svetlo.
U rodu Euglena sa stigme pripisuje "tieniaca funkcia", svetelná absorpcia sa
uskutočňuje na tzv. flagelárnom teliesku umiestnenom v paraflagellárnom vaku.
Úroveň "fotorecepčných" zariadení u
prvokov je veľmi
rôzna. U niektorých
morských Dinozoa (Warnoviaceae) sa
dokonca
formujú špeciálne organely
"oceloidy" u ktorých sa
vytvára akýsi
"dioptrický aparát" s veľmi zložitou
ultraštruktúrou.
Zaujímavým fenoménom sa ukazuje
pozitívna fototaxia
nálevníkov so
symbiotickými
riasami
vo
vnútri
(zoochlorelly,
zooxantelly
napr.
u
Paramecium bursaria).
Tento jav však
nemožno
zovšeobecňovať,
pretože
v
mnohých
ďalších prípadoch nálevníky
obsahujúce symbionty majú
obyčajnú
negatívnu fototaxiu. Pre heterotrofné
jednobunkovce sú
svetelné stimuly
všeobecne málo dôležité.
Obr. 32: Oceloid u druhu Erythropis pavilardi (Ttentakula, P-pigment, L-„šošovka“) (podľa Kofoid
a Schwezy, 1921)

Chemotaxia - chemorecepcia sa uskutočňuje u Protista v niekoľkých formách.
Okrem už spomínaného príjmu potravy bez chemickej stimulácie existujú aj prípady
chemických stimulov pri príjme potravy. Napr. nálevník Pseudomicrothorax - skôr ako začne
požierať vláknitú riasu pláva určitý čas okolo nej v kruhu, neskôr v špirále a ústami ju
kontaktuje, až po určitom čase nastáva fagocytóza. Známe sú prípady, v ktorých spoločne s
kvalitou chemickej látky pre chemotaxiu má veľký význam hodnota pH. Chemorecepcia má
veľký význam v prírodných podmienkach. Systém chemického podráždenia však dodnes nie
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je dokonale rozpracovaný. Výnimku tvoria procesy konjugácie u nálevníkov. V tomto prípade
je jasné, že určité chemické látky (kt. vylučujú gamonty) fungujúce už pri veľmi nízkych
koncentráciách, umožňujú komplementárnym partnerom v konjugácii nájsť jeden druhého.
Podobný prípad chemotaxie nastáva pri tvorbe agregátov u „kolektívnych meňaviek“
(Dyctiostelium). Druhá varianta jasnej chemotaxie je predstavovaná organotropiou u
parazitických prvokov.
Mechanotaxia - rozdeľujeme ju na tigmotaxiu a reotaxiu. Tigmotaxiou rozumieme
kladnú alebo zápornú reakciu prvokov na pevný substrát. Ako príklad zápornej tigmotaxie
môže slúžiť reakcia – „úteku“ u Paramecium, keď tento nálevník narazí na prekážku, dostanúc
mechanické podráždenie. Kladná tigmotaxia je vlastná mnohým prvokom žijúcim v nárastoch
a tiež mnohým ektoparazitickým a ektokomenzálnym formám (napr. nálevníky radu
Thigmotrichida), ktoré sa kĺžu po povrchu neživých alebo zodpovedajúcich živých substrátov).
Ak prvoky javia pozitívnu alebo negatívnu topotaxiu vo vzťahu k prietoku okolitej
tekutiny, hovoríme o reotaxii. Pre mnohé nálevníky je charakteristická pozitívna reotaxia, t.j.
vždy plávajú proti prúdu. Treba povedať, že brvy sú štruktúrami prijímajúcimi mechanické
podráždenie. Hlavným dôkazom tejto hypotézy je spoločne s ďalšími údajmi objasnenie
"komplexov dorzálnych cirrov (štetov)" u Hypotrichida (sú nepohyblivé). Ide o krátke brvy
umiestnené v smere pozdĺžnych radov na dorzálnej strane nálevníkov. Ich bazálne telieska sú
obklopené ampulami v tvare hviezdice a sú citlivé na zmeny prúdenia na ktoré reagujú
zodpovedajúcimi pohybmi. U Paramecium caudatum
"chvostové brvy" majú tiež
pravdepodobne funkciu mechanoreceptorov.
Geotaxia - predpokladá sa, že prvoky zemskú príťažlivosť registrujú pomocou tlaku
potravných vakuol na cytoplazmu, alebo pomocou vakuol s kryštalickými inklúziami.
Predpokladá sa, že i tzv. "Millerove telieska" u Loxodidae (nálevníky) zohrávajú analogickú
úlohu ako statolity u Metazoa.
Termotaxia - špeciálne termoreceptory neboli doteraz zistené, sú však pravdepodobné,
nakoľko pri pokusoch sa prvoky zhromažďujú v oblastiach optimálnej teploty, ktorá je pre
jednotlivé druhy rôzna napr. Paramecium 24-28 oC.
Galvanotaxia - rôzna u rôznych druhov, väčšina sa pohybuje ku katóde. Opalina a
Chilomonas k anóde, Spirostomum a Climacostomum zostávajú v strede poľa.
"Spontánne správanie"
Aj u prvokov existuje správanie, ktoré nie je reakciou len na vonajšie vplyvy. Hlavne
nálevníky vykazujú správanie, ktoré je spôsobené vnútornými okolnosťami a označujeme ho
preto ako správanie "spontánne". Napr. niektoré schránkaté druhy nálevníkov po opustení
materskej schránky plávajú určitý čas volne, kým si "vyhliadnu" určité miesto, prichytia sa a
vytvoria si novú schránku.
- tiež konjugácii predchádza určitá "páriaca hra". Jedince rotujú okolo seba, až po
určitom čase sa bunky spájajú.
- ak Stentora (nálevník), dráždime vodným prúdom – stiahne sa, nakoľko je silne
kontraktílny, a po určitom čase ak faktor prestane pôsobiť sa opäť roztiahne. Ak to opakujeme
niekoľko krát, nereaguje už na tento stimul.
-

príčiny týchto reakcií nie sú objasnené napr. aj v akváriu sa zoraďujú nálevníky do
určitých obrazcov, skupín, visia v chumáčoch a pod..
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Reprodukcia
Jednou zo základných charakteristík živých systémov je schopnosť rozmnožovať sa.
U Protista sa stretávame s pohlavným aj nepohlavným spôsobom rozmnožovania, pričom
existujú skupiny ktoré sa rozmnožujú len pohlavne (niektoré dierkavce Foraminifera) iné len
nepohlavne napr. mnohé meňavky. Najčastejšie však dochádza k striedaniu pohlavného
a nepohlavného rozmnožovania (metagenéza).
Reprodukcia u prvokov sa uskutočňuje:
1/ nepohlavne, jednoduchým delením, pričom dcérske bunky môžu byť rovnakej
alebo nerovnakej veľkosti (ekválne, inekválne). Množstvo dcérskych buniek po delení je buď
2 - binárne delenie, alebo veľa - mnohonásobné delenie. Variantom inekválneho delenia je
pučanie.
Reprodukcia tohto typu u prvokov je zahájená v určitom "štádiu rastu". Ak napr.
odstránime časť meňavky, reprodukcia môže byť úplne potlačená, kým meňavka opäť
dosiahne veľkostný limit (musí narásť do určitého štádia). Niektoré meňavky v kultúrach môžu
narásť do gigantických rozmerov. Prijímajú potravu ale nedelia sa. Vplyvom umelých
podmienok môže dochádzať k potlačeniu reprodukcie.
2/ pohlavne, bunky sú schopné kopulácie - potom hovoríme o sexuálnej reprodukcii.
Môže dochádzať k splývaniu celých buniek alebo jen jadier.

Nepohlavné rozmnožovanie
Je výhodné, ak sú jedince dobre adaptované relatívne stabilnému prostrediu. Tvoria sa
jedince identického genotypu s rodičovskými. Ak je populácia odvodená z jednej rodičovskej
bunky jedince sa označujú ako klony.
Binárne delenie
Je najjenoduchšia a najčastejšia forma delenia. Delenie môže byť ekválne (vznikajú jedinci
rovnakej veľkosti) a inekválne (vzniknuté jedince sú rôznej veľkosti).
-

V najjednoduchšom prípade sa vyskytuje binárne delenie u meňaviek (Sarcodina). Napr.
Amoeba proteus - na začiatku delenia sú pseudopodia vtiahnuté, mizne pulzujúca vakuola,
vzniká tzv. sférické štádium. Po začatí telofázy sa meňavka natiahne a zúži v strednej
časti. Obe vznikajúce indivíduá sa odťahujú v opačných smeroch. Podobne prebieha
delenie u Heliozoea.
Väčšina prvokov má heteropolárnu štruktúru. Ich telá sú pretiahnuté v smere longitudinálnej
osi. Smer delenia má určitý vzťah k telovej osi. U schránkatých meňaviek (Testacea), je
polarita determinovaná otvorom schránky z ktorej sa vysúvajú pseudopódie. Spôsob delenia
závisí na rigidite (pevnosti) schránky. Ak je mäkkej konzistencie (obr.33), delenie je
longitudinálne (pozdĺžne). Ak je schránka pevná, časť sa vyťahuje z otvoru a po oddelení
vylúči novú schránku (obr. 34).
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Obr.33:Binárne delenie u druhu Pamphagus hyalinus (Arcellida) (podľa Belar, 1921)

Obr. 34: Euglypha alveolata - rezervné štítky "idiozómy" sú uložené pred delením v cytoplazme, po delení sa
usporiadajú a vytvoria novú schránku (podľa Schewiakoff, 1887 v Grell, 1973)

Bičíkaté formy
- ktoré sú vždy heteropolárne (pretiahle) je delenie obyčajne longitudinálne
(pozdĺžne). Priebeh závisí od počtu a usporiadania bičíkov. Deleniu obyčajne predchádza
multiplikácia bazálnych teliesok, nakoľko bičíky samé nie sú schopné delenia.
U druhov s asymetrickým pancierom môže byť rovina delenia šikmá, pretože sleduje
sutúry (švy) panciera (niektoré Dinozoa). Vzniknuté dcérske bunky sú preto nerovnaké a
vytvárajú chýbajúce časti rôznym spôsobom, napr. u Ceratium (obr. 18) dcérske bunky môžu
zostať po delení spojené, čo vedie k vytváraniu rťazcov, alebo sa oddelia priamo po binárnom
delení a chýbajúce časti dorastú.
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Obr. 35: binárne delenie u druhu Ceratium

hirudinella

(Dinozoa) (podľa Kühn, 1921)

U rodu Trypanosoma, (obr.19) ktoré majú undulujúcu membránu - z novo vytvoreného
bazálneho telieska rastie bičík, ktorý vytvára lem novej undulujúcej membrány. Až potom
nastáva delenie bunky od konca tela.

Obr. 36: binárne delenie u rodu Trypanosoma (Kinetoplastida) (podľa Mackinnon a Fawes, 1961).
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Je tiež časté, že niektoré organely (napr. axostyly) sa počas delenia rozpadnú a
vytvoria sa znovu v novom jedincovi. Pomerne zložité delenie je u Hypermastigida (veľa
bičíkov - v konečnom dôsledku môže byť až priečne čo pripomína nálevníky).

Nálevníky - Ciliophora
- delenie je väčšinou priečne s výnimkou Peritrichia, ktoré sa delia longitudinálne adaptácia k prisadlému spôsobu života (chrbtová strana - spodná, brušná - horná).
V najjednoduchšom prípade priečne delenie začína objavením sa ekvatoriálnej
brázdy. Toto zúženie je pravdepodobne spojené s kontrakciou a vedie k oddeleniu sa 2
jedincov. Obnova ciliatúry začína zvýšením počtu bazálnych teliesok. Diferenciácia postupuje
z určitej oblasti bunkového kortexu tzv. primordiálneho zárodočného poľa a vedie k tvorbe
úst a ústneho obrvenia (stomatogenéza). Ak napr. črievičke vyrežeme ústnu oblasť, nie je viac
schopná vytvorenia nových úst. U jednotlivých skupín sledujeme rôzne modifikácie napr. u
Hypotrichida pred štiepením prebieha zmnoženie cílií v "pásovej" zóne, ktorá ohraničuje
budúcu deliacu brázdu. Potom sa diferencuje peristóm - tvorí sa pod pelikulou, až počas
oddelenia sa otvára navonok.
Podľa výsledkov (Foissner, 1997) rozlišujeme u nálevníkov 3 základné typy
bunkového delenia - homotetogenické (homopolárne), enantiotropické a paralelné. Ďalej
môže byť delenie monotomické alebo polytomické. Monotomický spôsob je typický pre
väčšinu nálevníkov a jeho výsledkom sú 2 filiárne produkty proter (anteriórny jedinec) a
opister (posteriórny jedinec). Polytomické delenie (polytomia, strobilácia, pučanie) je bežné v
skupinách Astomatida, Apostomatida a Suctoria.
Väčšina nálevníkov sa delí homotetogenicky t.j. osi protera a opistera majú rovnakú
orientáciu ( inými slovami - posteriórny koniec protera je v kontakte s anteriórnym koncom
opistera. Výsledkom toho je priečna brázda a priečne rozdelenie somatických kinet obr. 20).

Obr. 37: priebeh delenia (morfogenézy) u rodu Trithigmostoma
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Enantiotropicky sa delia nálevníky so skupiny Oligotrichida. Majú obrátenú
homogenitu a posunuté telesné osi a výrazné morfogenické zmeny počas stomatogenézy
(vývoja obústneho obrvenia). To spôsobuje protiľahlosť osí protera a opista aspoň o 90o, tým
filiálne produkty adherujú posteriórnym koncom. Enantiotropické delenie sa vyskytuje tiež u
niektorých Prostomatida a v modifikovanej forme u Peritrichida, kde vlastne dochádza až
takmer k pozdĺžnemu deleniu v smere orálno-aborálnej osi - adaptácia na prisadlý spôsob
života a výsledné produkty vlastne ležia vedľa seba (paralelné delenie).
Spôsoby delenia - delenie u nálevníkov môže prebiehať v aktívnom a cystickom
stave. Najbežnejším spôsobom delenia je delenie v aktívnom stave a väčšinou býva indukované
veľkosťou. Pri delení v cystickom stave sa bunka najskôr zaguľacuje, vylučuje špeciálnu
membránu (tenká na rozdiel od rezistentných cýst) a prestáva plávať a prijímať potravu.
Binárne a mnohonásobné delenie v reprodukčných cystách je charakteristické pre tie nálevníky,
ktoré sa potrebujú rýchlo namnožiť v priaznivých podmienkach, ktoré väčšinou trvajú krátko.
Tento spôsob delenia je preto charateristický najmä pre r-selektívne skupiny a druhy
nálevníkov (napr. Colpodida, niektoré Hypotrichida a pre parazity Astomatida, Suctoria).
Z hľadiska ontogenézy, fylogenézy a taxonómie nálevníkov sa stretávame s pojmom
stomatogenéza (vznik a vývoj ústneho obrvenia počas delenia). Je totiž veľmi dôležité, z
ktorých častí obrvenia sa formuje obústna ciliatúra (orálny terčík, primordiálne zárodočné
pole). Na základe toho v súčasnosti rozlišujeme 5 základných typov stomatogenézy:
telokinetálna, apokinetálna , parakinetálna, buccokinetálna, mixokinetálna
Priebeh stomatogenézy je veľmi zložitý a všetky základné typy majú ešte niekoľko
podtypov. Ústna ciliatúra predného jedinca (protera) sa nemení, dochádza len k formovaniu
ústnej ciliatúry zadného jedinca (opistera). V nasledujúcom texte je veľmi stručne uvedených
5 základných typov stomatogenézy:
Telokinetálna stomatogenéza – orálny terčík vzniká z fragmentov určitých somatických
kinet (charakteristické pre nálevníky, kde sa ústne obrvenie výrazne nelíši od telového) napr.
Colpodea, Balantidium a pod.
Apokinetálna stomatogenéza - orálny zárodočný terčík (primordium) nemá zjavné
predpojenie so somatickými kinetami alebo parentálnym bukálnym aparátom, bol spočiatku
známy ako “de novo kinetozomálny spôsob stomatogenézy”(mnohé Hypotrichida, Halteria,
Strobilidium)
Parakinetálna stomatogenéza – orálne primordium je odvodené priamo od jedného alebo
viacerých postorálnych somatických kinet na úrovni, ktorá je mierne posteriórna pre
eventuálnu deliacu brázdu. (Charakteristická napr. pre rody Blepharisma, Stentor).
Buccokinetálna stomatogenéza – orálne primordium opistera vzniká z bazálnych teliesok
orálnej infraciliatúry (bukálneho poľa – parorálnej membrány a pod.)(napr. Frontonia,
Paramecium).
Mixokinetálna stomatogenéza – na formácii orálnej infraciliatúry opistera sa podieľajú
súčasne somatické kinety i parentálny orálny aparát (napr. Nassulida, Microthoracida,
Apostomata)
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Mnohonásobné delenie (schizogónia, merogónia, sporogónia, gamogónia)
Pri tomto spôsobe delenia sa jediná materská bunka delí a vytvára väčšinou veľký
počet dcérskych buniek (prípadne jadier). Deleniu obyčajne predchádza jadrové znásobenie v
materskej bunke, ktorá sa potom rýchle rozpadne do zodpovedajúceho počtu dcérskych buniek
(simultánne mnohonásobné delenie).
Niekedy sa mnohonásobné delenie označuje všeobecným termínom chizogónia (merogónia,
sporogónia, a gamogónia sa považujú za jej modifikácie z hľadiska vývinových štádií v ktorých
prebieha. (merogónia – rozpad za vzniku merozoitov, gamogónia – rozpad za vzniku gamét
alebo gemetických jadier, sporogónia - rozpad v spóre za vzniku sporozoitov)
U bičíkatých foriem - bol tento typ zistený u niekoľkých druhov napr. Trypanosoma lewisi
okrem binárneho sa vyskytuje i mnohonásobné delenie, podobne Noctiluca miliaris.
U meňavkovcov - niektoré parazitické maňavky napr. Entamoeba histolytica - toto delenie
prebieha vo vnútri cysty. Mnohonásobné štiepenie sa vyskytuje aj u niektorých Actinophria,
Radiolaria, i heterokaryotických Foraminifera.
U Apicomplexa – je to najčastejší spôsob delenia. Dochádza k nemu vždy vtedy, ak bunky
dosiahnu určitú veľkosť.
U niektorých prvokov sa mnohonásobné delenie podobá totálnemu brázdeniu vajíčok
Metazoa. Materská bunka je delená do menších a menších dcérskych buniek bez rastu buniek
medzi štiepením. Každému štiepeniu predchádza jadrové delenie (sukcesívne mnohonásobné
delenie).
U bičíkatých foriem sa s týmto spôsobom stretávame napr. u koloniálnych Volvocida ( buď
všetky bunky kolónie sú schopné tvorby novej kolónie - Gonium, Pandorina, pričom dcérske
bunky kolónie sú vždy menšie ako materská z ktorej vznikli. U Volvox - len generatívne
bunky sú schopné vytvárať nové kolónie.
U Ciliophora - je sukcesívne delenie predchádzané encystáciou materskej bunky. V tejto
"reproduktívnej cyste" je materská bunka rozdelená do menších jedincov. Tento typ je
charakteristický pre niektorých zástupcov triedy Colpodea. Slúži na rýchlu expanziu
v priaznivých podmienkach.
Pučanie
Každé inekválne delenie môže byť považované za pučanie. Pučanie v pravom zmysle
slova chápeme ako jav, keď materská bunka zostáva sesilná a uvoľňuje dcérsku bunku, ktorá
je pohyblivá. Dcérska bunka sa od materskej odlišuje okrem veľkosti nižším stupňom
diferenciácie, prítomnosťou špeciálnych organel pre pohyb a výber substrátu. Transformáciu
do sesilnej formy považujeme za pravú metamorfózu (sú resorbované špecifické organely
dcérskej
bunky a vytvorené organely sesilného – „dospelého“ jedinca). Pučanie a
metamorfóza sú zistené u mnohých nálevníkov. Napr. u sesilných Peritrichia - l bunka zostáva
po delení pripevnená k stopke, kým druhá vytvára špeciálny krúžok cílií na zadnom konci a
voľne pláva ako tzv. telotroch.
Zvláštny spôsob pučania pozorujeme u Suctoria (cicavky) - napr. u Paracineta
limbata môžu byť puky rovnako veľké ako materská bunka ale sú obrvené voľne plávajúce
(obrvenie strácajú a cicavé rúrky sa tvoria až po metamorfóze). U Ephelota gemmipara
materská bunka tvorí niekoľko pukov naraz (po uvoľnení sa určitý čas plazia po substráte, po
určitom čase priľnú a menia sa na "dospelú").
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Pučanie môže byť vonkajšie exogénne (Ephelota gemmipara) alebo vnúrorné
endogénne u väčšiny suktórií, keď je dcérska bunka sformovaná vo vnútri materskej.
Zaujímavý prípad tvorby vnútorných pukov sa vyskytuje u nálevníka Histriculus
vorax. Tento druh sa vyskytuje v 2 formách (väčšie l90-250 µm a menšie 70-140 µm).
Rozmnožuje sa binárnym delením ale väčšie formy tvoria aj endogénne puky. Po „dospení“ je
tento vnútorný puk vytlačený cez telesnú stenu.
Špecifickým spôsobom vnútorného pučania je endodyogénia u parazitických foriem
niektorých zástupcov Coccidia (napr. Toxoplasma). V rámci materskej bunky vznikajú 2 nové
jedince, ktoré sa uvoľňujú prasknutím materskej bunky.
Pohlavné rozmnožovanie
Oplodnenie a sexualita
Oplodnenie alebo kopulácia je fúziou 2 buniek a vytvorenie zygoty. Dôležitým
aspektom oplodnenia je
karyogamia (splynutie 2 gametických jadier a vytvorenie
synkaryonu). Ak nie sú gaméty morfologicky diferencované rozlišujeme izogaméty, ak sú
anizogaméty. Ak sa geméty odlišujú vo veľkosti rozlišujeme mikrogaméty a makrogaméty.
U jednobunkovcov sa vo väčšine prípadov všetky jedince za určitých podmienok
môžu stať gamétami. Napriek tomu sa však spravidla vytvorí štádium gamont, ktorý
produkuje gaméty ako výsledok špeciálneho reproduktívneho aktu gamogónie. Gamogónia
môže zahŕňať binárne alebo mnohonásobné delenie. U niektorých skupín prvokov nebolo
doteraz
pohlavné rozmnožovanie dokázané napr. Euglenida, Choanoflagellata,
Trichomonadida, väčšina schránkatých meňaviek Testacea, z nahých meňaviek napr.
Schizopyrenida a pod.). Niektoré druhy, ktoré boli roky kultivované v laboratóriu sa
rozmnožovali iba asexuálne (bez oplodnenia a meiózy). Ako uvádza Hartmann, nie je teda
dôvod pozerať sa na oplodnenie a sexualitu ako na základné fenomény života.
Na základe vzájomného vzťahu medzi gamétami a gamontami rozlišujeme u prvokov
3 typy oplodňovacích procesov: gametogamia, autogamia, gamontogamia.
Gametogamia
- splývanie gamét ako voľne plávajúcich buniek. Gaméty haploidných
jednobunkovcov (Volvocida, Chrysomonadida, väčšina Dinozoa, niektoré Hypermastigida,
Oxymonadida a Apicomplexa) sa diferencujú priamo z vegetatávnej bunky alebo vznikajú jej
mitotickým delením. Meióza u diploidných jednobunkovcov (nálevníky, niektoré Dinozoa,
niektoré Hypermastigida, Oxymonadida,Opalinata, niektoré slncovky, meňavkovce, zelené
riasy a rozsievky) prebieha pred vznikom gamét alebo gametických jadier.
Chlorophyta - aspoň jedna z gamét je voľne pohyblivá. Medzi nekoloniálnymi druhmi nie sú
gaméty často vytvárané špeciálnym spôsobom reprodukcie, ale vznikajú priamo z
vegetatívnych buniek (hologamia) a to vplyvom vonkajších podmienok ktoré môžu byť pre
jednotlivé druhy odlišné (napr. Chlamydomonas - nedostatok dusíka, u Dunaliella salina formáciu gamét indukuje pokles salinity). U väčšiny Chlorophyta vonkajšie faktory vedú
najskôr k formácii gamontov, ktoré potom vytvárajú gaméty mnohonásobným delením
(merogamia).
U koloniálnych bičíkovcov sa stretávame s pojmom monoekia a diekia
(jednodomosť, dvojdomosť) - čo predstavuje vytváranie kolónií jedného pohlavia alebo 2
pohlaví.
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Volvox crateri - vytvára dvojdomé kolónie (v jednej kolónii sa tvoria samčie i
samičie kolónie). Samičie kolónie obsahujú okolo 20 vajíčok, samčie približne 50 samčích
iniciálnych buniek, z každej z nich sa tvorí balík 64 alebo l28 spermií. Tento balík preniká
stenou samičej kolónie a oplodňuje vajíčka. Oplodnené vajíčka (zygoty) vstupujú do
kľudového štádia a potom dávajú vznik novej kolónii. Prvé štádium má bičíky smerom
dovnútra - počas ďalšieho vývoja sa sféra prevracia a bičíky sa dostávajú na vonkajšiu stranu vznikne nedospelá, ale úplne pohyblivá vegetatívna kolónia.
Foraminiferida - pohlavné rozmnožovanie s voľne plávajúcimi gamétami bolo zistené u málo
druhov. U heretokaryotických zástupcov dochádza k striedaniu generácií - diploidné štádium
agamonta sa rozmnožuje nepohlavne a strieda sa s haploidným štádiom gamonta, kt. sa
rozmnožuje pohlavne. Splynutím voľne plávajúcich gamét vzniká ďalšia agamontná
generácia.
Všeobecne treba venovať veľkú pozornosť bičíkatým formám v životnom cykle,
pretože nie každé bičíkaté štádium je viazané na rozmnožovanie. Napr. u niektorých
Heterolobosea (Naegleria a iné) vzniká z amoebovitého štádia bičíkaté štádium (po zriedení
média vodou). Tieto štádiá sú nepohlavné a nemožno ich zahŕňať medzi gamety. Po ukončení
plávania prisadajú a odhadzujú bičík a menia sa na meňavkovité štádia. V bičíkatom štádiu
väčšinou nie sú schopné sa rozmnožovať - slúži na rozširovanie do priestoru (len niektoré
druhy sa v tomto štadiu môžu binárne deliť)
U niektorých jednobunkovcov sa prechodne spájajú vegetatívne bunky, čo môže byť
zamenené so syngamiou. Ide o tzv. pseudokopuláciu - dočasné spojenie vegetatívnych
buniek do jednotného organizmu (napr. u niektorých meňaviek a slncoviek). Neskôr sa spojená
bunka opäť rozdelí na 2 a viac jedincov ak medzi tým prebehla mitóza. Nie je tu však zreteľná
fúzia jadier, preto to nie je druh syngamie. Podobne je to so vznikom mnohojadrových
plazmódi.
Gamontogamia
Pri tomto type rozmnožovania dochádza k spojeniu gamontov. A to buď gamonty
tvoria gaméty mnohonásobným delením, alebo gamonty priamo splývajú a vytvárajú iba
gametické jadrá.
Foraminifera - v najjednoduchšom prípade sa spárujú iba 2 gamonty. Pohybujú sa proti sebe,
dotknú sa svojimi ventrálnymi povrchmi a vylúčia substanciu, ktorá ich stmelí dohromady. V
priebehu gamogónie (vznik gamét) sa vnútorné steny gamontov rozpúšťajú a vytvárajú
spoločný priestor, v ktorom sa môžu spájať gaméty. U niektorých druhov môže splývať viac
gamontov nie iba 2. Len čo gamonty splynú, prebieha niekoľko asynchrónnych jadrových
delení. Tak každý gamont získa 2-5 jadier (závisí od veľkosti), z ktorých každé vytvorí 2
gamety, ktoré sa určitý čas pohybujú v priestore gamontov a nakoniec tvoria zygoty.
U niektorých druhov napr. Patellina corrugata - dochádza k splývaniu len 2
gamontov, pričom navzájom splývajú len gaméty + z jedného a - z druhého jedinca. Existuje
tým tzv. samosterilita, ktorá bráni splývaniu gamét toho istého gamonta. Tak môže dôjsť i k
diferenciácii jednotlivých gamontov napr. vo veľkosti a pod. Párenie tak prebieha iba medzi
gamétami rôznych gamontov, nemôžu teda splývať gamety toho istého gamontu, hoci
gamonty, ktoré tvoria pár, nemusia byť pohlavne diferencované pred párením.
Apicomplexa - gamonty Eugregarinida vznikajú priamo rastom zo sporozoitov. Gamonty sa
môžu spájať buď po dĺžke, ale väčšinou za sebou. Napr. u druhu Stylocephalus longicollis sa
gamonty spájajú svojimi protomeritmi, väčšinou sa však jeden gamont upevňuje svojim
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protomeritom k deutometitu partnera. Takto môže byť rozlíšený predný a zadný gamont
(označený ako primit a satelit). Môžu sa tiež vyskytovať celé reťazce týchto gamontov ich
osud však nie je presne známy, predpokladá sa, že kopulácie sa zúčastňuje len jeden satelit. Po
spojení sa gamonty oproti sebe sploštia, a oblopia sa spoločným cystovým obalom. Cysty
črevných parazitov takto opúšťajú svojho hostiteľa, druhy ktoré parazitujú v telovej dutine
alebo v tkanivách pokračujú vo vývoji až do sporogónie.
Zvláštnym spôsobom gamontogamie je konjugácia. Vyskytuje sa u nálevníkov.
Nálevníky sa na krátky čas spoja a spravidla si vymenia haploidné jadrá. Konjugácia vo
všeobecnosti zahŕňa 2 odlišné fenomény:
- izogamontia - oba gamonty sú morfologicky identické
- anizogamontia - gamonty sú morfologicky odlíšené buď od začiatku, alebo sa stanú
rozdielne v priebehu párenia.
Izogamontia - vyskytuje sa u väčšiny nálevníkov. Najjednoduchší typ sa vyskytuje
u druhov s 1 mikronukleusom - bunky sa spoja v prednej časti (v oblasti cytostómu),
mikronukleusy sa zväčšujú, 2 krát za sebou sa delia, z ktorých 3 zaniknú a l ktorý zostal sa
opäť delí a dáva vznik stacionárnemu a migračnému jadru. Stacionárne zostáva v tom istom
jedincovi a migračné putuje do páriaceho jedinca. Stacionárne fúzuje s migračným a vyniká
synkaryon. Bunky sa oddelia a synkaryon sa ďalej delí, pričom vznikajú 2 dcérske jadrá, z
ktorých jedno sa stane mikronukleusom a druhé makronukleusom (starý makronukleus zaniká
v priebehu konjugácie). Existujú početné odchýlky od tohto základného typu, pretože mnoho
nálevníkov má viac ako jeden mikronukleus. Vo všetkých týchto prípadoch sú meiotické
delenia zahájené všetkými mikronukleusami a sú často dokončené i keď je ich počet niekedy
veľmi vysoký napr. Bursaria truncatella až 1317. Spravidla však iba 1 z týchto
mikronukleusov prežíva po prvých 2 deleniach.

Obr. 38: Priebeh konjugácie (izogamontia) u druhu Paramecium caudatum (podľa Grell,
1973)

U Paramecium aurelia (má 2 Mi), vzniká po 2 deleniach (meióze) 8 dcérskych jadier, z
ktorých 7 zaniká a len z jedného po delení vzniká stacionárne a migračné jadro. Tieto fúzujú
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(môžu aj v tom istom jedincovi - môže dôjsť teda aj k autogamii). K autogamii teda niekedy
dochádza i v tom prípade, keď sa 2 bunky spária ako v konjugácii, hoci k výmene jadier
nedochádza. Význam nie je presne objasnený. Tak sa teda okrem konjugácie vyskytuje u
nálevníkov i autogamia (pozri ďalej). Niekedy sa jedince spoja a vôbec nedochádza
k jadrovým procesom ani k žiadnemu splývaniu jadier. Príčina nie je jasná.
Trvanie konjugácie je značne odlišné, v niektorých prípadoch prebieha i niekoľko
dní, väčšinou však 15-30 hodín.
Anizogamontia - u niektorých nálevníkov je stály rozdiel vo veľkosti partnerov,
ktorý je rozoznateľný pred párením alebo v priebehu párenia. Proces splývania môžeme
označiť ako anizogamontia a hovoriť o 2 partneroch ako o mikro a makrogamontoch.
Zvláštnosťou je, že synkaryon sa vytvára iba u makrogamonta, kým mikrogamont sa resorbuje
makrogamontom počas párenia. Tento typ rozmnožovania je charakteristicý pre nálevníky
podtriedy Peritrichia, kde mikrogamonty sú výsledkom špeciálneho reproduktívneho aktu
(diferenciálne delenie, ktoré je inekválne - väčšia bunka sa stáva makrogamontom a menšia sa
diferencuje na mikrogamont). Makrogamonty sú prichytené na stopkách, mikrogamonty sú
voľne plávajúce a prichytávajú sa v blízkosti počiatku stopky. Delenie jadra nie je jednotné,
väčšinou sa mikronukleus v makrogamonte delí 2x a v mikrogamonte 3x. 3 zo 4 dcérskych
jadier makrogamomtu a 7 z 8 jadier mikrogamontu resorbuje. Tak zostáva v každom gamonte
1 Mi, pričom jadro mikrogamontu migruje k jadru makrogamontu, splývajú a vzniká
synkaryon. Tento spôsob sa okrem sesilných Peritrichia (obr. 23) vyskytuje aj u niektorých
voľne plávajúcich rodov napr. Metopus, Urostyla.

Obr. 39: Príklad anisogamontie u nálevníkov Peritrichia (diferenciácia na mikrogamonty a makrogamonty) podľa
Grell, 1973.
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Autogamia - zabraňuje krížovému oplodneniu - gaméty alebo jadrá ktoré navzájom
splývajú pochádzajú z tej istej rodičovskej bunky. Autogamia je výhodná vo väčšine prípadov
vtedy, keď sú podmienky životného prostredia dosť stabilné a jedince sú prostrediu dobre
adaptované. V podmienkach kde sú silné selekčné tlaky a jedince nie sú dobre adaptované
prostrediu môže byť výhodnejšia gameto alebo gamontogamia. Podobne i pre priebeh
nepohlavného
rozmnožovania, pri ktorom sa tvoria jedince identického genotypu s
rodičovskými bunkami, je výhodné ak sú podmienky stabilné.
Autogamia sa vyskytuje u Actinophria, niektorých nálevníkov (Ciliophora),
dierkavcov (Foraminifera) - u ktorých vznikajú gaméty, ktoré navzájom splývajú. Gamont je
jednojadrový, prebiehajúca gamogónia sa skladá z 2 fáz a začína, keď gamont dosiahne určitú
kritickú veľkosť. Dochádza k dvojnásobnému jadrovému deleniu po ktorom sa gamont
rozštiepi do zodpovedajúceho počtu gamét, ktoré v pároch splývajú (vzniká zygota).
Napr. Actinosphaerium eichhorni (Actinophria) - bežný sladkovodný, mnohojadrový
druh , klesne na dno, zatiahne axopódie a sploští sa do nepravidelnej masy, ktorá je obklopená
želatínovým obalom.Väčšina početných (až 500) jedier degeneruje. V nasledujúcom
simultánnom delení sa cytoplazma rozdelí do toľkých buniek, koľko sa zachovalo jadier. Každá
bunka vytvorí cystu v ktorej sa delí do 2 dcérskych buniek. Dcérske bunky (gamonty)
podliehajú meióze a stávajú sa gamétami. Splývajú a následne vytvoria zygotu. Zygota je
odpočinkovým štádiom. Za vhodných podmienok dochádza k deleniu jadra - vzniká
mnohojadrové Actinosphaerium.
V druhom prípade autogamie gamont vytvára iba gametické jadrá ktoré splývajú a
tvoria synkaryon. Bunkové delenie je potlačené a prebieha iba diferenciálne jadrové delenie charakteristické napr. pre Ciliophora. Jedince sa môžu i spojiť ako v konjugácii avšak v
každom jedincovi dochádza k autogamii. Príčina nejasná.
Páriace typy
Bolo zistené, že u izogamontických nálevníkov dvaja partneri i keď nie sú rozlíšení
morfologicky a vykazujú rovnaké správenie v priebehu konjugácie nemôžu konjugovať s
akýmkoľvek iným jedincom. Dvaja partneri musia byť rozdielnymi páriacimi typmi.
Bolo to dokázané na klonoch (populácia vzniknutá z jedného jedinca). V klone sa
spravidla konjugácie nevyskytujú (ani po zhoršení podmienok). Ak sú určité klony zmiešané,
konjugácia určite prebehne. Tieto klony patria k rôznym páriacim typom. Ak sa oddelené páry
izolujú, na petriho miskách - množia sa len delením (i za nepriaznivých podmienok), ak sa
znovu zmiešajú prebehne konjugácia. Nie všetky morfologicky rovnaké jedince teda môžu
konjugovať. Tie jedince morfologicky definovaného druhu, ktoré sa skutočne krížia alebo
môžu krížiť označujeme ako syngen. Syngeny vlastne predstavujú geneticky izolované druhy.
Fenotypické odlíšenie jednotlivých syngénov je prakticky nemožné. Tak napr. syngeny
skupiny Paramecium aurelia ktoré sú morfologicky totožné boli na základe molekulárno –
biologických analýz rozdelené na 14 skutočných genetických druhov.
Fyziológia konjugácie
Konjugácia nemusí vždy prebehnúť, aj keď 2 klony patria k rôznym páriacim typom.
Okrem "komplementarity" musia byť splnené dalšie podmienky. Z vonkajších faktorov svetlo, teplota, niekedy môže zohrávať úlohu aj obdobie dňa, stav výživy, (hladujúce a príliš
„nažraté“ indivíduá nebudú konjugovať).
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Perióda zrelosti (potomkovia exkonjugantov nie sú schopní ihneď opäť konjugovať,
ale musia prejsť cez určitý počet bunkových delení. Táto perióda je rôzna u rôznych druhov (i
klonov). Napr. Paramecium aurelia - môže konjugovať hneď ako prebehne reorganizácia
jadrového aparátu (musí nastať aspoň autogamia). U Paramecium bursaria - perioda nezrelosti
trvá niekoľko týždnov (alebo aj mesiacov).
Striedanie generácií (metagenéza)
Ak sa u jedného druhu striedajú 2 alebo viac generácií s rozdielnymi spôsobmi
rozmnožovania hovoríme o metagenéze. Generácia na rozdiel od definície v genetike je tá
vývojová fáza druhu, ktorá trvá od jedného reproduktívneho aktu k ďalšiemu (v genetike je
generácia celý vývojový cyklus druhu).
Pretože formácia gamét je obyčajne spojená so špeciálnym spôsobom reprodukcie u
väčšiny prvokov dochádza k striedaniu pohlavnej a nepohlavnej reprodukcie – k metagenéze.
Nepohlavné rozmnožovanie môže byť opakované mnoho krát a iba prostredníctvom
zmeny prírodných podmienok je spustená sexuálna reprodukcia. V mnohých prípadoch k takej
zmene dochádza automaticky ak napr. 1 reprodukčný spôsob spôsobí také podmienky, ktoré
iniciujú druhý spôsob. U mnohých Apicomplexa nepohlavná reprodukcia (schizogónia) má
prirodzený limit daný napr. veľkosťou hostiteľa, infikovaného orgánu alebo tkaniva. Po
určitom počte nepohlavných reprodukčných aktov je pravidelne zahájená sexuálna
reprodukcia (gamogónia → gametogamia). Pri zmene rôznych spôsobov rozmnožovania môže
dochádzať i k striedaniu haplo a diplofázy. Ak zmena reprodukčných spôsobov nie je spojená
s redukciou chromozómov t. j. ak oba spôsoby prebiehajú v rovnakej jadrovej fáze, hovoríme
o homofázickom striedaní generácií. Ak redukcia je prechodná, t.j. ak 1 generácia je diploidná
a druhá haploidná, hovoríme o heterofázickom striedaní generácií, ktoré môže byť trojakého
typu:
1. Haplo-homofázické striedanie generácií - tu je diploidná iba zygota: všetky reproduktívne
procesy prebiehajú v haploidnej fáze (napr. Apicomplexa- sporogónia) - mnohonásobné
delenie vedie k vzniku sporozoitov, ktoré sú prenášané prostredníctvom spóry do ďalšieho
hostiteľa. Mnohé Apicomplexa majú ešte druhý spôsob mnohonásobného štiepenia schizogóniu. Tak dochádza v životnom cykle k 3 odlišným spôsobom reprodukcie schizogónia, sporogónia, gamogónia s následnou gametogamiou.
2. Diplo-homofázické striedanie generácií - gaméty predstavujú jedinú haploidnú fázu. Všetky
reprodukčné procesy prebiehajú v diploidnej fáze (Opalinata).
3. Pravé heterofázické striedanie generácii - agamont je diploidný a gamont haploidný (len u
niektorých Foraminifera).
Vysvetlivky:
- gónia - proces vzniku (schizogónia - vznik schizontov, sporogónia - vznik spór, gamogónia
- vznik gamét)
- gamia - proces splývania - gametogamia - splývanie gamét, gamontogamia - splývanie
gamontov alebo ich jadier)
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Ekológia
Jedobunkovce vo veľmi hrubých rysoch môžeme rozdeliť na 2 veľké skupiny - voľne
žijúce a parazitické.
Voľne žijúce
-

žijú všade, kde je aspoň trocha vody (všetky typy stojatých a tečúcich vôd vrátane
termálnych i extrémne vysychajúce biotopy - machy, lišajníky, pôda a pod.). Niektoré
druhy sú epizoické prípadne amfizoické – voľne žijúce, ale za určitách podmienok schopné
aj endozoického spôsobu života v telách živočíchov napr. niektoré meňavky ).
Najvhodnejšia teplota pre aktívne štádiá je l5-25oC. Zvýšenie teploty nad 40oC znáša len
málo prvokov (napr. Frontonia, Nassula, Cyclidium -Ciliophora žijúce v prameňoch boli
zistené pri teplote 49-60oC. Ďalšími limitujúcimi faktormi sú napr. extrémne hodnoty pH
(pod 3 a nad 12). Rozšírenie je všeobecne závislé na dostatku potravy. Ak organizmus
vynakladá viac energie na hľadanie a získavanie potravy ako spotrebuje - nastupuje
encystácia.

Voľne žijúce jednobunkovce môžeme ešte rozdeliť na 2 základné skupiny:
-

sladkovodné a morské, pričom existujú skupiny a druhy vyskytujúce sa iba v 1 z týchto
prostredí (Foraminifera, Radiolaria v mori), respektíve jedno z nich preferujú (nahé
meňavky sladkovodné prostredia). Existujú naopak druhy i keď vzácne, ktoré sú schopné
žiť v mori a súčasne aj v sladkovodnom (niektoré druhy nálevníkov).

Protista sladkovodné
Sladkovodné prostredie sa vyznačuje oveľa väčším kolísaním ekologických faktorov (teplota,
hustota, chemizmus a pod.) ako morské, na čo musia byť jednobunkovce morfologicky
i fyziologicky adaptované. Vzhľadom na podmienky prostredia jednotlivé skupiny resp. druhy
obývajú rôzne habitaty, v niektorých prípadoch špecifické mikrohabitaty.
- planktonické - vyskytujúce sa vo vodnom stĺpci. Tieto druhy sú prispôsobené na
vznášanie vo vode - Actinophria, niektoré bičíkovce - Ceratium) - vytvárajú rôzne adaptácie
na nadnášanie či už vo forme výbežkov - zväčšenie trecej plochy, alebo vytvárajú slizovité
obaly, prípadne ektoplazma je silne vakuolizovaná v mnohých prípadoch sú vakuoly vyplnené
plynmi resp. tukmi - Actinosphaerium a pod. Prevládajúcimi skupinami sú najmä bičíkaté
formy a nálevníky, meňavkovce sú zriedkavé s výnimkou slncoviek (Actinophria).

Vodný kvet:
Špecifickú, mimoriadne významnú skupinu tvorí fytoplanktón a jeho osobitou časťou
sú druhy tvoriace vodné kvety. Tvoria ich makroskopické kolónie alebo zhluky rias a siníc
ktoré majú aspoň istý čas hustotu menšiu ako voda a preto sa vznášajú pri hladine. Kvitnutie
vody najčastejšie spôsobujú sinice (Prokaryota – Aphanisomenon, Anabena, Microcystis).
Jedinou zelenou riasou vodných kvetov je Botrychococcus braunii, ktorého kolónie sú
nadľahčované kvapkami oleja, tento druh je však viazaný na pomerne čisté vody. Sinice tvoria
vodné kvety v znečistených alebo zámerne hnojených nádržiach, kde je dostatok živín (vysoký
obsah fosforu a dusíka). Sú málo atraktívne ako potrava pre živočíchy, mnohé produkujú
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toxické látky kt. im umožňujú ovládnuť biotop. Môžu tvoriť až niekoľko cm vrstvy na hladine,
na dne môžu zapríčiniť kyslíkový deficit čím porušujú rovnováhu vo vodnom ekosystéme a
negatívne ovplyvňujú aj spoločenstvá iných jednobunkovcov a vyšších živočíchov. Môžu
spôsobovať aj hromadné hynutie rýb. Problematika negatívneho pôsobenia vodného kvetu je
v súčasnosti veľmi aktuálna, najmä z dôvodu komerčného vzužívania vodných plôch na
rekreačné účely. Vodný kvet (najmä sinicový) môže vyvolávať rôzne alergie na pokožke ale aj
tráviace tažkosti u citlivých ľudí.
Populácie niektorých iných druhov rias netvoria vodný kvet ale tzv. vegetačný zákal
alebo vegetačné zafarbenie vody. V tomto prípade sú farebné jednobunkovce rozptýlené vo
vodnom stĺpci a nie sú viazané na vodnú hladinu. Zelené sfarbenie vody je vyvolané zelenými
bičíkovcami (najmä zo skupiny Chlorophyta), chlorokokálnymi riasami a euglénami, žlté
rozsievkami alebo žltohnedými bičíkovcami, hrdzavohnedé panciernatkami (skupina Dinozoa).
Vegetačné zafarbenie vody zvyčajne nemá toxický vplyv na vodné organizmy.
-

bentické – skupiny jednobunkovcov žijúcich na dne alebo v určitej vrstve dna - bahna) väčšinou lezúce druhy zo skupín – nahých i schránkatých meňaviek, nálevníky, niektoré
bičíkovce. Špecifickým bentickým spoločenstvom je spoločenstvo sapropelu – organizmy
rozkladajúceho sa (hnijúceho) organického materiálu, adaptované najmä na špecifický
chemizmus (nedostatok kyslíka – anoxia, prítomnosť H2S pod. Toto prostredie je
reprezentované najmä niektorými nálevníkmi – rody: Caenomorpha, Metopus, bezfareb.
bičíkovcami a niektorými meňavkami – najmä Pelomyxa palustris, ktorá sa môže
vyskytovať vo veľkých množstvách. U týchto jednobunkovcov sa vyskytujú rôzne
adaptácie, ktoré im umožňujú prežiť v extrémnych podmienkach. Sú to napr symbiotické
baktérie nahrádzajúce absenciu mitochondrií, prechod na anaerobne dýchanie a pod. (pre
niektoré druhy je dokonca voľný kyslík toxický). Tieto organizmy sa veľmi úspešne
využívajú ako indikátory. Z hľadiska adaptácií sú tieto organizmy väčšinou prispôsobené
na lezenie (nálevníky zo skupín Hypotrichida, Stichotrichia – cirry), meňavky – panôžky –
kontakt so substrátom, tvorba ťažších schránok – väčšia stabilita (Testacea – Arcellida).

-

perifyton (periliton, epipelon) – určitým spôsobom súvisí s bentosom. Jednobunkovce
vytvárajúce špecifické nárastové spoločenstvá na rôznych predmetoch alebo substrátoch
ponorených vo vode vrárane rastlín. Základnú zložku takýchto spoločenstiev tvoria trvale
alebo dočasne prisedajúce skupiny jednobunkovcov, na ktoré sú následne viazané vagilné
(voľne pohyblivé) druhy, hľadajúce tu buď potravu alebo ochranu. Z nálevníkov je tento
spôsob života charakteristický najmä pre skupinu Peritrichia. Adaptácie sa prejavujú
vytváraním rôznych prichytávacích zariadení (stopky, vylučovanie lepivých sekrétov
a pod. ktoré umožňujú dočasne alebo trvale prisadať k substrátu.
o perifyton – tvoria nárastové spoločenstvá na rastlinách ponorených vo vode
o periliton – nárastové spoločenstvá na skalnatých a štrkovitých substrátoch
o epipelon- nárastové spoločenstvá na bahnitých substrátoch
o Špecifickú kategóriu tvoria epizoity – dočasne alebo trvale pripevnené na určité
časti vo vode žijúcich živočíchov, najmä kôrovcov, hmyzu ale aj rýb a pod., pričom
jednotlivé druhy vyhľadávajú špecifické miesta na prichytenie.
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Obr. 40: Príklad lokalizácie epizoických nálevníkov na kôrovcoch

- hyporeál - podpovrchový biotop - oživený jednobunkovcemi ako z povrchových, tak
i z podzemných vôd. Sú to druhy obývajúce kapilárne póry pod riečiskom. Oživenie môže
siahať do rôznych hĺbok, je závislé od štruktúry podložia – veľkosti pôdnych pórov,
chemizmu, teploty a pod. Vyskytujú sa najmä heretotrofné bičíkovce a nálevníky. Adaptácie
sa prejavujú vytváraním červovitých tvarov tela a zaguľacovaním prierezu.
- telmy (fytotelmy, dendrotelmy, litotelmy) – vytvára sa špecifické spoločenstvo
prvokov, závislé od viacerých faktorov, najmä chemizmu danej telmy, dĺžky jej trvania,
expozácie a pod. Vyskytujú sa tu jednobunkovce z voľných vôd i pôdne a súčasne sa vyskytujú
i typické bionty, viazané resp. preferujúce toto prostredie (napr. nálevník Colpoda cavicola).
Prevládajúcimi skupinami sú bičíkovce a nálevníky. V určitých časových úsekoch sa môžu
masovo premnožiť.
- edafón - spoločenstvo organizmov v pôde (výskyt jednobunkovcov v aktívnom stave
je viazaný na dostatočnú vlhkosť v pôde). Jednobunkovce majú v pôde veľký význam
z hľadiska mineralizácie - vystupujú najmä ako požierači a regulátory počtu baktérií, uplatňujú
sa pri rôznych biochemických pochodoch v pôde a pod. čím urýchľujú mineralizáciu.
Jednobunkovce v pôde v aktívnom stave žijú vo vode pórov, vodnom filme listov, hrabanky a
pod., s výnimkou schránkatých meňaviek (Testacealobosia) je ich ťažké v pôde kvantifikovať.
Existujú 3 prírodné faktory dôležité pre rozvoj jednobunkovcov v pôde:
- veľkosť pôdnych pórov
- nedostatok vody
- dočasné kolísanie vlhkosti
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Univerzálnym adaptačným znakom je tvorba cýst. Adaptáciou na toto prostredie je aj
tvorba reproduktívnych cýst. Bolo zistené, že cysty schránkatých meňaviek (Testacealobosia)
aj pri dostatočnej vlhkosti excystovali až po niekoľkých dňoch. Obdobie času pre excystáciu
sa priamo úmerne zvyšuje k dĺžke predchádzajúcej periody sucha.
Z nálevníkov sú najrozšírenejšie v pôde najmä Colpodida,
Hypotrichida,
Prostomatida. Z hľadiska vytvárania adaptačných znakov existujú 2 tendencie: tendencia
zmenšovania veľkosti alebo tendencia predlžovania a zužovania tela (červovité formy).
Testacea podobne ako Ciliata majú tendenciu byť menšie ako ich príbuzní vo voľných
vodách. Cysty sú hladké, vo voľných vodách mávajú rôzne výbežky, ostne. Schránky sú
väčšinou ploché s menším otvorom pre panôžky (ochrana pred vysychaním). Nahé maňavky v
pôde sú obyčajne menších rozmerov ako príbuzné vo voľných vodách. Bežne sa vyskytujú i
bičíkovce Chrysomonada a Bodonida.
- machy - príbuzné druhy s pôdnymi, s rýchlou schopnosťou encystácie a excystácie,
prispôsobené častým výkyvom teploty, častým periódam sucha a pod (r-selektívne druhy). Z
prvokov najrozšírenejšie v tomto biotope sú Testacea a Ciliophora. Úlohu pri výbere fauny
nezohráva väčšinou druh machu, ale navlhčenie (rýchlosť, periody vysychania, dĺžka suchej
periody a pod.). Pri rozdelení machov do 4 vlhkostných stupňov (ponorené pod vodnú
hladinu, mokré - obmývané vodou, vlhké - lesné a suché - na výslnných skalách) môžeme
sedovať plynulý prechod of fauny vodnej k pôdnej. Machy ako mikrobiotopy zohrávajú
významnú úlohu pri prenikaní druhov z vody do pôdy.

Prvoky morské
Morské prostredie sa na rozdiel od sladkovodného vyznačuje stabilnejšími podmienkami či už
z hľadiska chemizmu, kolísania teploty a pod.
- pelagiál ( prevládajúcimi skupinami najmä Foraminifera, ktoré sa v sladkovodnom prostredí
nevyskytujú, časté sú i nálevníky a bičíkovce). Adaptácie sú podobné ako u sladkovodných
druhov. Schránky schránkatých druhov sú ľahké, mnohé druhy vytvárajú siete panôžok
(retikulopodie) do ktorých zachytávajú potravu.
- bentál -masovo sa vyskytujú najmä Radiolaria a iné skupiny jednobunkovcov tvoriacich
schránky (na rozdiel od planktonických sú schránky relatívne ťažké)
- prispôsobenia podobné ako u sladkovodných , mnohé sú schopné svetielkovať napr.
Noctiluca a pod.(mechanické podráždenie - vlnenie vody a pod.)

Parazitizmus a symbióza
O parazitizme hovoríme vtedy keď jeden organizmus žije na úkor druhého a tým ho
poškodzuje. Na rozdiel od predátora, závisí parazit dočasne alebo trvale na živote svojho
hostiteľa (smrť hostiteľa väčšinou nastáva až vtedy, keď parazit dokončí svoj vývin).
Symbióza - ak sa 2 organizmy navzájom funkčne podporujú
Komenzalizmus - organizmus žije na zbytkoch koristi alebo tele iného organizmu,
pričom mu nespôsobuje významnú újmu.
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Ostrú hranicu medzi P, K, S nie je možné viesť.
Asi l/5 všetkých prvokov je buď parazitických alebo symbiotických.
Parazity - formy parazitizmu sú veľmi rôzne (uvádzaný je len veľmi stručný prehľad
najvýznamnejších parazitických skupín a druhov bez životných cyklov, ktoré budú podrobne
uvedené v systematickej časti).
Bičíkovce v širokom zmysle slova – vyskytujú sa formy ekto i endoparazitizmu. Ektoparaziti
často vysielajú panôžkovité vychlípeniny do hostiteľského tkaniva (Apodinium). Endoparaziti
napr. Dinozoa - Blastodinium) - žijú v čreve kôrovcov (Copepoda) a vytvárajú tam veľké
zárodočné telesá (zaujímavé je, že sa u nich zachovávajú plastidy a nepochybne je funkčná i
fotosyntáza a okrem toho odoberajú látky i hostiteľovi – amfitrofná výživa). Najrozšírenejší
z bičíkovcov sú endoparaziti spôsobujúci závažné ochorenia ľudí a zvierat, najmä zástupcovia
triedy Kinetoplastidea – zástupcovia radu Trypanosomatida spôsobujú napr. spavú nemoc
(Trypanosoma b. gambiense, T.b. rhodesiense), šagasovu choroba (Trypanosoma crusi),
leischmaniózy (Leischmania tropica, L. ethiopica, L. mexicana atď.), kala-azar (Leischmania
donovani). Choroby dobytka – nagana (Trypanosoma brucei), surra (T. evansi), durina (T.
ekviperdum) a pod. Z ďalších skupín bičíkovcov sú parazitologicky významné najmä skupiy
Diplomonada (Giardia intestinalis), Trichomonadea (Trichomonas vaginalis – urogenitálna
trichomoniáza, T. foetus – sterilita dobytka a pod).
Opalinata – z podríše Stramenopiles vážne hostiteľov nepoškodzujú.
Meňavkovce so skupín najmä zo skupín Percolozoa, Amoebozoa – spôsobujú závažné
ocherenia ľudí i zvierat. K najznámejším patrí meňavka úplavičná Entamoeba histolytica
(Amoebozoa) – črevný a tkanivový parazit človeka, pôvodca tzv. amébovej dyzentérie. Z tej
istej skupiny v ústnej dutine človeka so zanedbaným chrupom žije neškodná meňavka zubná
(Entamoeba gingivalis). Neškodným komenzálom v čreve človeka je meňavka črevná
(Entamoeba coli). Z hospodárskeho hľadiska významná meňavka včelia - Malpighamoeba
mellificae - nebezpečný parazit včely medonosnej (Apis mellifera). Pre človeka sú nebezpečné
i ďalšie rody tzv amfizoických meňaviek napr. rod Acanthamoeba (Amoebozoa) – ktorého
zástupcovia žijú v rôznych typoch stojatých i tečúcich vôd, v pôde, machu a pod.. Za určitých
podmienok môžu niektoré druhy u človeka spôsobovať granulomatózny meňavkový zápal
mozgových blán (GAE) a zápal rohovky (amébová keratitída) u ľudí používajúcich kontaktné
šošovky, napr. druh Acanthamoeba culbertsoni. Aj Naegleria fowleri (Percolozoa) za určitých
podmienok vytvára patogénne formy, ktoré sa dostávajú po čuchovom nerve do mozgu ľudí,
kúpajúcich sa najmä vo vyhrievaných, resp. termálnych bazénoch, ale i v prírodných jazerách.
Spôsobujú meňavkovitý zápal mozgových blán (primárna amébová meningoencefalitída PAM) s vysokou úmrtnosťou. Z ďalších parazitických meňaviek sú schopné vyvolať PAM
Naegleria australiensis.
Apicomplexa – najpočetnejší a najrozšírenejší parazitický kmeň jednobunkovcov. Vyskytujú
sa takmer všetky formy parazitizmu od neškodných extracelulárnych parazitov až po
nebezpečné intracelulárne parazity. Gregarina – extracelulárne parazity bezstavovcov bez
väčšieho praktického významu. Coccidia – nebezpečné intracelulárne parazity takmer
všetkých skupín živočíchov vrátane človeka. Kokcidiózu spôsobuje rod Eimeria (napr. E.
stiedae), toxoplazmózu (Toxoplasma gondii) – najrozšírenejší parazit zvierat a človeka,
nebezpečný najmä pre tehotné ženy, napadajúci takmer všetky tkanivá. Z ďalších rodov sú
významné Isospora, Sarcocystis. K najnebezpečnejším parazitom s vysokou úmrtnosťou
hostiteľa patria najmä zástupcovia triedy Hematozoea – parazity krviniek najmä druhy
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spôsobujúce maláriu (Plasmodium vivax, P. ovale. P. malarie, P. falciparum). V erytrocytoch
a leucocytoch stavovcov parazitujú i zástupcovia skupiny Piroplasmida, prenášané kliešťami.
Spôsobujú často smrteľné ochorenia najmä hospodársky významných zvierat (rody: Babesia,
Babesiella, Theileria).
- Microspora (huby)– vnútrobunkové parazity najmä bezchordátov – z praktického hľadiska
významný druh spôsobujúci nosematózu u včiel (Nosema apis – hynutie včelsiev),
Encephalitozoon cuniculi – ochorenia králikov, Telohamia apodemi – v drobných zemných
cicavcoch.
- Ascetospora – vnútrobunkové parazity bezchordátov (hlavne lastúrniky a obrúčkavce, bez
väčšieho praktického významu. Napr. Marteilia refrigens spôsobuje hynutie ustríc.
- Ciliophora – parazitizmus je zriedkavý. Vyskytujú sa niektoré pravé ektoparazity
(Ichtyophtirius multifiliis) na koži rýb, podobne Chilodonella piscicola (cyprni) a niektoré
ďalšie. Pre človeka je nebezpečný jediný parazit Balantidium coli spôsobujúci v niektorých
prípadoch až smrteľné ochorenie – balantidiózu. U nálevníkov je veľmi rozšírený
komenzalizmus (ekto i endo). Ektokomenzály sú prichytené na rôzne organizmy.
Endokomenzály (symbionty ?) – napr. skupina Entodiniomorpha žijú v bachore prežúvavcov
a podieľajú sa na trávení celulózy.
Symbionty - obaja partneri sa doplňujú v metabolizme. Zvyčajne rozlišujeme endosymbionty
žijúce vo vnútri hostiteľskej bunky a ektosymbionty žijúce na povrchu bunky. Endosymbionty
nájdeme väčšinou vo vakuolách obkolesených membránou. Ektosymbionty nájdeme v rôznych
preliačeninách v povrchovej bunkovej membráne (pelikule). V poslednom období vyvolali
endosymbionty prvokov veľkú pozornosť najmä z hľadiska formovania teórií vzniku
eukaryotických buniek postredníctvom endosymbiotických vzťahov jednobunkovcov.
Symbióza vznikla ako výsledok fagocytózy buniek, ktoré sa určitým spôsobom museli vyhnúť
stráveniu a museli zakotviť vo vakuolách v cytoplazme hostiteľa. V niektorých prípadoch sú
symbionty prenášané do ďalšej generácie. V mnohých prípadoch sa endosymbionty vyskytujú
aj ako voľné formy, ktorými sa hostitelia môžu infikovať potravou.
Symbionty všeobecne klasifikujeme zvyčajne ako cyanelly (endosybiotické
cyanobaktérie – PROCARYOTA!!!!) sú zriedkavé – napr. bičíkovec Cyanophora paradoxum má 2 sinice zbavené bunkovej steny) ďalej zelené zoochlorely a žlté zooxantely. Ich hlavnou
úlohou je pravdepodobne zásobovať partnera kyslíkom uvolneným pri fotosyntéze a viazať
kyselinu uhličitú uvoľnenú hostiteľmi. Zoochlorelly patria medzi Chlorococcales (príbuzné
fytomonádam) a zdá sa, že z väčšej časti patria k voľne žijúcemu rodu Chlorella
(zriedkavejšie sú Prasimonada a Volvocida). Žijú ako intracelulárne symbionty v mnohých
sladkovodných živočíchoch (napr. v endodermálnych
bunkách nezmara Chlorohydra
viridissima). Zooxantelly sú z väčšej časti Dinoflagellata menej Chrysomonadida a
Primnesida. Niekedy je však ťažké určiť taxonomické postavenie endosymbiontov, pretože ich
morfológia môže byť značne pozmenená vzhľadom k ich voľne žijúcim príbuzným.
Endosymbionty dokonca často tvoria cysty. V hostiteľských bunkách sa rozmnožujú binárnym
alebo mnohonásobnám štiepením. Veľmi rozšírené u Polychaeta, Cnidaria - sasanky, koraly.
Je zrejmé, že zooxantely ovpyvňujú spôsob reakcie svojich hostiteľov (planula lariev ktorá
obsahuje zooxantelly reaguje pozitívne fototaxicky, kým planula bez zooxantell je
indiferentná na svetlo).
Zoochlorelly i zooxantelly môžu byť kultivované vo vhodných médiách i bez svojich
"hostiteľov".
Zvláštny spôsob symbiózy - Hypermastigidea - v
čreve termitov a švábov
Cryptocercus punctulatus. Pomáhajú tráviť celulózu. Ak sú termity zbavené bičíkovcov, hynú
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po určitom čase, ak ich včas reinfikujeme prežívajú ďalej. Pri každom zvliekaní strácajú
svojich symbiontov a preto sa reinfikujú požieraním výkalov.
Symbióza medzi fotosyntetickými a fagotrofnými organizmami je uprednostnená v
oligotrofných vodách. Toto je potvrdené aj tým, že veľké planktonické prvoky v eufotickej
zóne oceánov majú endosymbiotické riasy alebo bičíkovce. Teda Radiolaria, Acantharia a
niektoré planktonické Foraminifera majú fotosyntetické symbionty. Symbionty sa nachádzajú
vo veľkom počte v ektoplazme, kde vykazujú dvojsmernú migráciu: za svetla smerom von, za
tmy do stredu hostiteľa.
Symbióza sa znovuzakladá v každej generácii. Špecifita medzi hostiteľom a
symbiontom je prekvapivo nízka, i keď v rámci lokálnych populácií druhov väčšina jedincov
má tie isté symbionty. Schránky Foraminifera majú početné morfologické adaptácie v prospech
symbiontov (tenké, priesvitné časti schránok, kde sa symbionty vyskytujú).
U malých Foraminifera, patriacich do radu Elphidium sa vyskytuje jav tzv. “chloroplast
symbiózy”. Nie je to pravá symbióza, pretože tieto dierkavce sa živia mikroriasami na povrchu
sedimentov, najmä rozsievkami (Diatomacae). Nestravujú ich celé. Ich chloroplasy sa
zachovávajú vo funkčnom stave vo vakuolách a sú funkčné i niekoľko týždňov.
Symbióza s fotosyntetickými organizmami (zoochlorelly) je aj u mnohých druhov
Ciliophora. Klasický príklad je Paramecium bursaria s množstvom buniek rodu Chlorella v
špecifických vakuolách.
V laboratórnych podmienkach možno vytvoriť asymbiotické jedince rastom
organizmov v tme s bakteriálnou potravou. V týchto podmienkach sa bunky rias nemôžu deliť a
po určitom počte generácií miznú. Symbiotické riasy môžu rásť aj mimo hostiteľa. Reinfekcia
sa uskutoční fagocytózou. Vďaka akémusi nejasnému mechanizmu spoznávania, potravné
vakuoly s bunkami rias nefúzujú s lyzozómami. Tým sa riasy vyhnú stráveniu a zmenia sa na
perialgálne vakuoly
Tieto črievičky so symbiontami sú však schopné žiť vo vhodnom minerálnom roztoku
aj za absencie potravy, ak sú vystavené dostatočnému osvetleniu. Organické látky prenášané zo
symbionta do hostiteľa sú predovšetkým sacharidy (najmä maltóza). Za normálnych
podmienok môžu nálevníky udržiavať stály počet symbiontov nezávisle na miere rastu.
Rod Chlorella je najčastejším symbiontom u nálevníkov a vyskytuje sa pomerne často
i u ďalších zástupcov (napr. u rodov Stentor, Strombidium, Euplotes, Climacostomum).
Zaujímavý prípad fotosyntetickej endosymbiózy je u druhu Mesodinium rubrum
(Ciliophora) . Tento nálevník je častým obyvateľom planktónu takmer všetkých pobrežných
morí. Lokálne sa môže vyskytovať v extrémne vysokých počtoch a spôsobuje tzv. “červené
vlny”. V jeho bunke sa nachádzajú plastidy, ktorých štruktúra poukazuje na príbuznosť s
Cryptomonada. Skutočná štruktúra symbionta však nie je ešte presne známa. Predpokladá sa,
že obsahuje len jedno jadro, ktoré je veľmi zložito vetvené a vetvy symbionta obsahujúce iba
plastid a cytoplazmu, ktoré sú nezávislé na časti obsahujúcej jadro. Štruktúra ústneho otvoru a
neprítomnosť potravných vakuol naznačujú, že Mesodinium rubrum úplne závisí od
endosymbionta a stáva sa vlastne z neho fotosyntetizujúci nálevník. Za určitých podmienok
zohráva významnú úlohu ako primárny producent.
Pomerne časté sú i symbiotické vzťahy medzi heterotrofnými procaryotami (baktérie)
a prvokmi. Na základe mikroskopických pozorovaní sa zistilo, že mnohé prvoky nesú ektoalebo endosymbiotické baktérie .
U niektorých druhov nálevníkov napr. rodu Paramecium bola podrobnejšie študovaná
biológia endosymbiotických baktérií. Žijú v jadre i cytoplazme a sú Gram-negatívne (najmä

60

rod Caedibacter-označované aj ako “Kappa častice”). Ich prežívanie v cytoplazme črievičky
vyžaduje prítomnosť dominantnej allely K, takže len jedince s genotypom KK a Kk môžu niesť
túto baktériu. Takýto nosiči sú označovaní ako “killers”, lebo tieto baktérie produkujú telieska,
ktoré vysielajú do okolitej vody. Tieto telieska sú toxické a ak ich prehltnú iné prvoky sú
“zabité”. Podobné systémy boli zistené aj u iných nálevníkov.
Symbiotické baktérie sa často vyskytujú najmä u prvokov žijúcich v anaerobnom
prostredí. Počet baktérií na bunku je veľmi vysoký. Každý druh je asociovaný s určitým
druhom baktérie (niektoré môžu byť aj pigmentované). Ektosymbiotické baktérie môžu byť
usporiadané kolmo na povrch bunky (často umiestnené v stlačeninách bunkovej membrány)
alebo sú umiestnené paralelne s povrchom v mukóznej vrstve. Endosymbiotické baktérie sú
roztrúsené po celej cytoplazme, i keď sa sústreďujú najmä pod bunkovou membránou. Ich
funkcia nie je presne známa. Predpokladá sa, že keďže anaeróbne prvoky vyrábajú vodík vo
svojom fermentatívnom metabolizme baktérie oxidujú vodík s C02 , čo je pre prvoky výhodné.
Niektoré voľne žijúce anaeróbne nálevníky (napr. Metopus, Caenomorpha) obsahujú
fluorescentné endosymbionty, ktoré sú pravdepodobne metánové baktérie.
Predpokladá sa, že prvoky by mohli využívať baktérie aj iným spôsobom napr. že by
ich trávili, alebo využívali rozpustné organické látky z nich.
Špeciálny prípad bakteriálnej endosymbiózy je u druhu Pelomyxa palustris
(Karyoblastea). Je to veľká, monopodiálna améba žijúca v bahne niektorých rybníkov a jazier.
Nemá mitochondrie. Obsahuje 3 rôzne druhy endosymbiotických baktérií (2 z nich sú
fluorescentné - metanogénne), čo je v rozpore so zistením, že Pelomyxa je aeróbny organizmus
(pretože metanogénne baktérie sú striktne citlivé na prítomnosť kyslíka).
Parazity a symbionty prvokov.
Väčšina parazitov prvokov je jednobunková (z mnohobunkových len niektoré
Rotatoria na volvoxoch). Parazitické Dinozoa môžu infikovať Radiolaria a pod.. Stretávame
sa tiež s hyperparazitizmom (napr. opaliny môžu byť infikované meňavkami, gregarinami a
pod.).
Parazitácia nálevníkov prvokmi je pomerne vzácna. Bola zistená parazitácia
niektorými druhmi plazmodiálnych organizmov (rod Endemostraca) pôsobiacich letálne na
svojich hostiteľov a parazitácia niektorými zástupcami kmeňa Microsporidia. Napr. prof.
Foissner (1994) popisuje zaujímavého parazita napadajúceho predovšetkým Colpodické
nálevníky, vytvárajúceho na zadnom konci tela malé výbežky s cylindrickými uzávermi.
Elektrónová mikroskopia ukázala že ide o pravé Microsporidie (zatiaľ ešte bez mena).
Zaujímavý je i endoparazitizmus nálevníkov niektorými cicavkami (Suctoria) ktorý patrí
z hľadiska parazitácie nálevníkov k najčastejším. Parazitické cicavky boli zistené vo
viacerých bežne sa vyskytujúcich rodoch nálevníkov napr. Stylonychia, Urostyla,
Paramecium, Nassula a viacerí zástupcovia podtriedy Peritrichia. Parazitáciu spôsobujú
cicavky z rodu Podophrya (P. stylonychiae, P. grelli, P. sol, P. urostylae), Endosphaera (E.
engelmani, E. multifiliis, E. terebrans, E. elizabetharum) v peritrichach a iných Suctoria
a Manuelophrya (ektoparazity) v peritrichach a niektoré ďalšie. Väčšinou ide
o endoparazitizmus, zriedkavejší je ektoparazitizmus (napr. Podophrya parazitica).
Zaujímavým prípadom ektoparazitizmu (predátorstva) colpodických nálevníkov je
parazitácia dvojbičíkatým parazitom Spiromonas (Colpodella) gonderi. Zaradenie tohto
parazita bolo veľmi problematické, donedávna bol zaraďovaný medzi bičíkovce.
Elektrónmikroskopické štúdie potvrdili prítomnosť mikrotubulov a mikroném v prednej časti,
trojvrstevnú pelikulu s viacerými pórmi a niektoré ďalšie kombinácie znakov ktoré
potvrdzujú, že ide o zástupcu výtrusovcov (Apicomplexa).
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Obr. 41: Parazitácia nálevníkov rodu Colpoda parazitom Spiromonas (Colpodella) gonderi (orig.)

V prípade symbiontov je často problematické povedať do akej miery sú skutočne potrebné
pre život hostiteľov. Zoochlorelly boli zistené u niektorých Amoebozoa (Testacea),
Ciliophora. Zooxantelly u Radiolaria a Foraminifera.
Spirochety a bakterie žijú často spoločne s prvokmi. Žijú buď na povrchu alebo v
cytoplazme napr. u mnohých nálevníkov (Euplotes patella, Oxytricha bifaria, Halteria
grandinella) - aký majú vplyv nie je jasné.

ZOOGEOGRAFIA
Protista ako kozmopoliti alebo ubikvisti alebo existuje obmedzená distribúcia a
špecialisti ?
Otázka zoogeografického rozšírenia jednobunkovcov je najlepšie spracovaná v oblasti
terestrických prvokov. Pri tomto hodnotení vychádzame z definície Smitha (1978), podľa
ktorej sa kozmopoliti vyskytujú vo všetkých regiónoch sveta, nie nevyhnutne vo všetkých
typoch habitatu. Ubikvisti - vyskytujú sa vo všetkých typoch habitatu, nie nevyhnutne vo
všetkých regiónoch sveta. Ekológovia a systematici sa nezhodujú vo svojom názore na
kozmopolitizmus a ubikvistickosť pôdnych prvokov. Pre nálevníky Darbishire, 1975 a Stout,
1956 konštatujú: Ciliata sú kozmopolitne rozšírené, ale sú obmedzené na určité habitaty.
Všeobecne povedané, podobné habitaty majú podobnú faunu. Odlišný názor má Chardez a
Lambert, 1981 a Bonnet, 1973: zotrvávajú na kozmopolitnej distribúcii pôdných a machových
prvokov. Skutočne, väčšina druhov má svetové rozšírenie ak sú podmienky prostredia
priaznivé, ale v skutočnosti nie sú pravými kozmopolitmi. Existuje mnoho druhov ktorých
výskyt je obmedzený na niektoré regióny sveta (Distomatopyxidae - Arcelida).
Hoogenrad a De Groot (1979), Cailleux (1978), Bonnet (1983) preskúmali rozsiahlu
literatúru a vyvodili závery že väčšina Testacea nie sú ani kozmopolity ani ubikvisty. Ako u
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rastlín a vyšších živočíchov, existujú i tu aspoň 2 geografické zóny rozšírenia: severná zóna,
skoro identická ku geologickej Laurázii (Severná Amerika, Európa, Ázia) a južná zóna
identická
geologickej Gondvane (Južná Amerika, Afrika, Australia,
Nový Zéland,
Antarktída). Bolo zistené, že len 42% čeľadí Testacea a 6% druhov bolo popísaných zo
všetkých kontinentov. Bonnet (1983) predpokladá, že rovníkové vetry pôsobia ako bariéra pre
rozširovanie cýst, a že málo cýst, ktoré by mohli byť zaviate na severnú pologuľu založí trvalé
populácie. Jednoduchosť spoločenstiev Testacea v lesných pôdach Európy sa vysvetľuje
nestabilitou tohoto regiónu (početné zaliatia morom, glaciálna devastácia a pod. Bonnet,
1983). Ako u mnohých živočíchov (Franz, 1975, Procter, 1984) počet druhov prvokov sa
znižuje so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou, zvyšujúcou sa zemepisnou šírkou a
zmenšujúcou sa veľkosťou habitatu (Foissner, 1981, Korganova, 1985, Smith, 1982). Skupiny
pôdnych prvokov iných ako Testacea neboli doteraz dostatočne sledované aby sa mohli urobiť
jednoznačné závery o ich biogeografii. Ciliata určite nie sú ubikvisti ako naznačuje malá
podobnosť populácií rozdielnych habitatov a ani kozmopoliti ako ukazujú najnovšie výsledky
Foissner a kol. z južnej pologule (Afrika, Južná Amerika, Austrália), kde zistili množstvo
nových druhov nálevníkov, čo naznačuje zreteľnú geografickú zonálnosť. Niektoré druhy
sladkovodných a morských nálevníkov boli zistené iba v Afrike. Ich pomerne veľká veľkosť
robí nepravdepodobným, že by boli prehliadnuté na severnej ploguli. Typickými príkladmi sú
Paramecium afrikanum Dragesco, 1970, Neobursaridium gigas Balech, 1941, Puitoraciella
dibryophryis Njiné, 1979. Ešte existujú aj fyziologické rasy.
Zhrnutie: Žiadnu zo skupín prvokov nemožno považovať an blok za kozmopolitnú
alebo ubikvistickú. V každej skupine však existuje niekoľko málo euryekných druhov ktoré
by mohli byť považované za kozmopolitov prípadne ubikvistov, existuje však dodnes málo
porovnateľného materiálu z niektorých regiónov sveta najmä z južnej pologule.

Fylofenéza prvokov
Všeobecne sa uznáva, že eukaryota pochádzajú z prokaryot a mnohobunkovce z
jednobunkovcov. Otázka o vzniku jednobunkovcov = otázke o pôvode eukaryotickej bunky.
Okrem rozdielov majú pro a eukaryota mnoho spoločných znakov biochemických – napr.
genetická regulácia vnútrobunkových procesov, gény pozostávajúce z DNA, syntéza
bielkovín...Bunkovú organizáciu musíme chápať ako skladačku, pri ktorej jednotlivé organely,
gény a pod. boli opakovane získavané, modifikované a strácané. Napr. plastidy získané tzv.
primárnou endosymbiózou sú charakteristické pre skupinu zelených rias (Chlorophyta) a rastlín
(plastidy len z 2 membránami) naopak, plastidy získané sekundárnou endosymbiózou (3-4
membrány) sú charakteristické pre Euglenozoa, Dinozoa, Chromista, Alveolata a pod.,
z ktorých mnohé skupiny plastidy druhotne stratili. Existuje množstvo teórií a názorov na vznik
jednobunkovej organizácie ako takej.
V nasledovnom prehľade uvádzame niektoré z frekventovaných teórií:
Začiatok vývoja prvokov môžeme datovať do obdobia asi pred 2,5 - 3,5 miliardami
rokov.
Prvé žijúce organizmy sa živili rozpustenými organickými molekulami (pohlcovaním
- aktívnou absorpciou cez membrány alebo pinocytózou). Kyslík bol k dispozícii vtedy, keď
sa dominantnou formou výživy stala fotosyntéza (prvé eukaryota boli autotrofné).
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1. Pri vysvetľovaní fylogenetického stromu (obr.42) - musíme vychádzať z teórie
priamej filácie ( PRIAMA FILAČNÁ TEÓRIA) - všetky bunkové organelly sa vyvinuli
akumuláciou obyčajných evolučných udalostí (napr. mutácie, duplikácie a pod.). Druhým
predpokladom je, že PFT predpokladá, že autotrofia je symplesiomorfiou (spoločný homológ)
o ktorú sa rozdelili všetky autotrofné organizmy. Heterotrofia apomorfný znak (vznik
konvergenciou) u tých organizmov, ktoré sa stali požieračmi iných organizmov. Zaujímavé je
oddelenie Rhodophyta v strome - problém, pretože sú mnohobunkové ale nemajú bičíky s
usporiadaním filamentov 9+2.

Obr. 42: Fylogenetický strom zostavený na základe „Priamej filačnej teórie“
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Druhou alternatívou môže byť, že eukaryota vznikli ako neautotrofné organizmy,
ktoré dali vznik fotosyntetickým formám. Existuje množstvo modelov napr. jednoduchá
endosymbióza alebo zložitejšia seriálna endosymbiotická teória (SET) silne podporovaná
Margulisovou (obr.43).
Predpokladom tejto teórie je, že eukaryota vznikli prostredníctvom úzkych
symbiotických vzťahov
medzi rôznymi prokaryotickými bunkami. Na rozdiel od
prokaryotických buniek, všetky eukaryotické bunky obsahujú viacero organel, ktoré sú
obklopené membránami (predstavujú genetické systémy). Existujú 3 skupiny organizmov mitochondrie, cílie a bičíky a plastidy, ktoré sú považované, že raz boli voľne žijúce
prokaryota (eukaryota). Teória SET naznačuje, že prokaryotický heterotrofný organizmus
„prehltol“ iný - mitochondriám podobné prokaryota a zhruba v tom istom čase začalo
formovanie organizovaného jadra. Následne táto nepohyblivá bunka založila vzájomný
symbiotický kontakt s ďalším prokaryotom vo forme spirochaety alebo sporoplazmovej
baktérie pripojenej na povrch bunky ( dnes je už dokázané, že bičíky nemajú endosymbiotický
pôvod – v bičíkoch nie je DNA, mikrotubuly iné ako u spirochét). Nakoniec mohol byť
pohltený fotosyntetický prokaryot (eukaryot) týmto novým euekaryotickým organizmom chloroplastový prekurzor. Margulisová tvrdí, že tento fotosyntetický prokaryot by mohol
predstavovať baktériu, ktorá sa vyvinula v anaerobnom prostredí. Typ fotosyntézy
produkujúci O2 sa mohol vyvinúť neskôr a kyslík dýchajúce organizmy potom, keď sa
fotosynteticky produkovaný kyslík začal akumulovať v prostredí. Existuje veľa dôkazov pre
túto teóriu. Napr. existujú v skutočnosti prokaryotické organizmy ktoré sú veľmi podobné
tým, ktoré sme považovali za symbionty.

Obr. 43: model vzniku eukaryotických buniek symbiózou (SET). Sledujeme 3 hlavné udalosti:

- získanie heterotrofnej prokaryotickej bunky (vznik mitochondrie)
- získanie spirochétového prokaryota (vznik bičíka)
- získanie autotrofného prokaryota (vznik chloroplastu)

Endosymbiotické teórie sú veľmi aktuálne aj v súčasnosti a majú množstvo
priaznivcov. Na nasledujúcom obrázku (obr. 44) je schématicky hlbšie rozpracovaný ďalší
model seriálnej endosymbiózy:
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Obr. 44 – model seriálnej endosymbiózy

A: Primárna endosymbióza – pohltený prokaryotický endosymbiont (α-proteobaktéria,
cyanobaktéria) - plastidy majú len 2 membrány
B: Sekundárna endosymbióza – pohltený eukaryotický endosymbiont (riasa) - plastidy majú 3
a viac membrán
C: Terciárna endosymbióza - pohltenie riasy obsahujúcej sekundárny plastid (4 membrány)
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Endosymbiotické teórie majú v súčasnosti veľký úspech, pretože existuje veľa
dôkazov aj v súčasnosti prebiehajúcej endosymbiózy - evolučné relikty. Dnes je už dokázané,
že endosymbiotického pôvodu sú iba mitochondrie (hydrogenozómy) a plastidy
(chloroplasty). V rastlinnom svete sa uskutočňuje symbióza medzi bezchloroplastovými
predstaviteľmi rias Cyanophora, Glaucocystis a cyanellami a tiež medzi hubou Geosiphon a
sinicou Nostoc (sinice berú na seba funkciu fotosyntézy).
Podobné príklady u prvokov. Voľne žijúci
meňavkový organizmus Pelomyxa
palustris nemá mitochondrie ani hydrogenozómy. Ich funkciu nahrádzajú symbiotické baktérie
(grampozitívne, gramnegatívne a gramneutrálne), ktoré zabezpečujú dýchanie.
Meňavka Paulinella chromatophora ako symbionta obsahuje sinice u ktorých sa ešte
vyskytuje bunková stena i keď v rudimentárnom stave.
Hatena (morský bičíkovec) žije v symbióze so zelenou riasou Nephroselmis.
Sekundárna endosymbióza ešte nie je ukončená – životný cyklus sa skladá z 2 častí – po delení
jedna bunka zdedí symbionta a druhá sa mení na „predátora“ a musí pohltiť riasu, ktorú
nestrávi a stane tá sa stane jej symbiontom (obr. 28).

Obr. 45: Okamoto N. & Inouye I. 2005. A secondary endosymbiosis in progress? Science 310: 287.

Nálevník Euplotes eadiculatus - prejavuje silnú závislosť od určitých baktérií. Tento
nálevník, i keď obsahuje mitochondrie nemôže sa deliť bez baktérií.
U niektorých kmeňov meňaviek Amoeba proteus sa dá kultiváciami dosiahnuť
"prijatie baktérií do vnútra bunky”. Tieto meňavky následne nie sú schopné bez nich žiť.

Ďalší z modelov evolúcie zobrazuje obr. 46. Je to polyfyletický model evolúcie
prvokov. Okrem všeobecných
morfologických charakteristík, ktoré poukazujú na
príbuzenské vzťahy medzi základnými skupinami prvokov (Fytoflagellata, Zooflagellata,
Rhizopoda, Ciliophora)
sú v tejto schéme zohľadňované niektoré cytoplazmatické
charakteristiky. Napr. u prvokov existujú aspoň 2 odlišne prebiehajúce mitózy (tzv. otvorená
a uzavretá).
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Obr. 46: Fylogenetický strom zostavený na základe cytoplazmatických charakteristík (uzavretá, otvorená mitóza)

U otvorenej mitózy sa počas profázy jadrová membrána resorbuje a v telofáze sa
deliace chromozómy pohybujú k opačným pólom bunky, pričom vznikajú 2 dcérske
chromozomálne centrá, ktoré sa následne uzatvárajú do novo syntetizovaného jadrového
obalu. Táto forma je typická pre vyššie organizmy.
U zatvorenej mitózy zostáva jadrová membrána neporušená. Chromozómy sa
oddeľujú v predĺženom jadrovom obale. V posledných štádiách sa predĺžený jadrový obal zúži
(konstrikcia) v stredovej oblasti a formujú sa 2 dcérske jadrá. Pri delení chromozómov vlákna
vretienka prechádzajú cez štrbiny v jadrovom obale a pripájajú sa na chromozómy.
Podľa tejto teórie sa predpokladá, že prvoky vznikli z primitívnych protoflagellat s
hlavnou bifurkáciou pozdĺž 2 línií na základe uzavretej či otvorenej mitózy. Podľa tejto teórie
hlavná radiácia prvokov nastala viacnásobnými líniami, ktoré vznikli z flagelátnych predkov s
uzavretou mitózou. Cryptomonadida a Chrysomonadida a niektoré zooflagellata vznikli z
prekurzorov (predkov) s otvorenou mitózou. Choanoflagellida (s golierikovitými bunkami) by
mohli viesť k vzniku hubiek. Vyššie rastliny vznikli podľa tejto schémy veľkou včasnou
oddelenou cestou cez zelené riasy s celulózovou stenou.
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Základné evolučné smery (podľa Alimov a kol. 2000)
Cesty evolúcie Protista
Základy evolúcie protista položil Dogel (1929, 1951), ktorý naznačil, že progresívny
rozvoj týchto ešte primitívnych eukaryot je založený na polymerizácii (zmnožovaní) počtu
organel a iných bunkových komponentov. Táto idea bola rozpracovaná v knihách Zachvatkin
(1949), Poljanský(1969, 1981) atď.
V posledných 2 desaťročiach bolo získaných veľa nových údajov z elektrónovej
mikroskopie a molekulárnej biológie, ktoré obohatili naše znalosti o evolúcii týchto
organizmov.
Na základe týchto poznatkov možno dnes vyčleniť 6 základných ciest evolúcie
protista: eukaryotizácia, cytoidizácia, dezorganelizácia, amoeboidizácia, diploidizácia,
polycelularizácia.
1-Eukaryotizácia
- strata znakov spoločných s prokaryotickými predkami
- najvýraznejšie sa prejavuje v strate niektorých charakteristík ribozómov a osobitosti zloženia
r-RNK (medzi pro a eukaryotami). Dôležitou v rozlišovaní medzi pro a eukaryotami je
konštanta v sedimentácii molekúl
- už v 80 rokoch sa objavili práce v ktorých bolo naznačené, že u mnohých vnútrobunkových
parazitov zaraďovaných k MICROSPORIDIAM špeciálne u druhu Vairimorpha nacatrix sú
ribozómy ako u typických Prokaryota (konštanta sedimentácie 70S a majú 3 rRNK – 23S, 16S
a 5S, tak ako 5,8S rRNK ešte chýba. 16S rRNK pozostáva len z 1244 nukleotidov čo je oveľa
menší počet ako u väčšiny baktérií. Okrem toho u nej chýba rad charakteristík ktoré sú
typické pre eukaryota napr. usporiadanie nukleotidov v pozícii 180-225 a 590-650. Tento fakt
i absencia mitochondrií, bičíkov, centrioly viedlo autorov k tomu, že tieto protista vznikli dlho
pred všetkými ostatnými eukaryotami a hlavne vtedy, keď v atmosfére nebol voľný kyslík.
- v prácach iných autorov (Sogin a kol. 1989) bolo dokázané, že u Giardia lamblia sú
ribozómy bakteriálneho typu. Ďalšie znaky eukaryota však prevládajú. Na základe týchto
znakov bol skonštruovaný fylogenetický strom (podľa Sogin et al. 1989 a Schlegel 1991
upravené)
Xenopus laevis

Saccharomyces ellipsoides

(Metazoa)

(Fungi)

Zea mays
(Plantae)

Chlamydomonas reinhardtii
(Chlorophyta)

Ochromonas danica
(Chrysophyta)

Acanthamoeba castellani
(Rhizopoda, lobosea)

Oxytricha nova
(Ciliophora)

Plasmodium berghei
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Prorocentrum micans

Apicomplexa)

(Dinophyta)

Rhodophyta
Entamoeba histolitica
(Rhizopoda, Lobosea)

Dictyostellum discoideum
(Mycetozoa)

Physarum polycephalum
(Mycetozoa)

Naegleria gruberi
Euglena gracili

(Heterolobosea)

(Eugkenophyta)

Vairimorpha nacatrix

Giardia lamblia
(Diplomanada)

(Microsporidia)

Prokaryota

Na tomto strome možno sledovať niektoré osobitosti eukaryotizácie ribozómov
- u protista sa vyskytuje špeciálna 5,8S rRNK (chýba len u Microssporídií - huby)
- zvyšuje sa počet nukleotidov
- zvyšuje sa konštanta sedimentácie rRNK (z23S až na 28S)
Ako vidno, všetky molekulárno biologické analýzy sú založené na stavbe zibozómov
a sedimentácii rRNK. Treba poznamenať, že eucaryotizácia ribozómov môže prebiehať
a prebieha nezávisle a paralelne.

Záverom
- na základe uvedeného v podstate nie je principiálny rozdiel v organizácii ribozómov
Prokaryota a Eukaryota. U protista možno nájsť celý rad rRNK a u nižších Eukaryota sa môžu
zachovávať typické znaky prokaryota, z toho vyplýva, že eukaryotné protista pochádzajú od
prokaryotných v priebehu dlhej evolúcie.
2. Cytoidizácia
- evolučný proces formovania bunky a bunkám podobných útvarov (čo považovať za
jednobunkovce, stanovenie veľkostí, veľkostné rozpätie, hranice jednobunkovosti)
- v staršej literatúre sú jednobunkovce charakterizované ako principiálne jednobunkové
organizmy (Levine a kol, 1980) svojim zložením podobné jednotlivým bunkám Metazoa
- odlišnosti sú jasné len porovávaním „zložitejších“ skupín (Ciliophora- ktoré obsahujú
špecifické organely)
- Giardia (Diplomonády) – zdvojená monáda – telo pozostáva z 2 neoddelených buniek.
U radu Hypermastigida – možno sledovať proces polymerizácie (zdvojenie, strojenie,
zmnoženie všetkých častí tela okrem jadra – k rozdeleniu tela však nedochádza
- U Protista pre ktoré je carakteristická amébovitá aktivita po polymerizácii
a nedovedením delenia do konca vznikajú mnohojadrové plazmódiá. Tieto však môžu
vznikať aj iným spôsobom ako polymerizáciou. Niektoré meňavky (Euhyperamoeba
fallax – spájajú sa 2 jedince a vytvárajú plazmódium. Neskôr sa rozpadá na množstvo
jednotlivých meňaviek)
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Veľké plazmódia Mixomycét vznikajú súčtom 2 procesov – cestou spájania
oddelených jedincov a delenia jadier, ktoré nepokračuje plazmotómiou (delením
bunky). Plazmódium Fuligo septica môže dosahovať veľkosť až 1,5m a pozostáva zo
stoviek tisícov améb neoddelených od seba membránami (tr. Eumycetozoea) a možno
ho teda nazvať jednobunkovým. Morské mnohojadrové druhy Xenophyophorea môžu
dosahovať veľkosť až 25 cm. Vymreté Foraminifera do 18 cm.
Tvorba plazmodiálnych foriem je široko rozšírená u Chrysophycae a Xanthophycae (Baccer,
1989). Tieto majú pomerne zložité vonkajšie členenie tela (tzv. sifonálny typ). Riasa Caulerpa
prolifera dosahuje veľkosť viac ako 50cm. Svojim členením sa podobá vyšším rastlinám,
napriek tomu jej telo nie je členené na bunky (je v podstate jednobunková, absentujú
akékoľvek membrány). Na základe toho botanici nazývajú syfonálne riasy ako nebunkové
organizmy, pretože na základe uvedenej zložitosti, nemožno tento organizmus majúci
mnohotisíc jadier a zložité členenie tela považovať za jednobunkový. Ich telo je však pokryté
jednotnou eukaryotickou membránou, majú eukaryotické jadro (jadrá) aj cytoplazmu
eukaryontného typu- napriek tomu to už nie je jednobunkový organizmus, preto bolo
doporučené (Seravin, 1991) nazývať takéto Protista ako zložité cytoidy (nezodpovedé jednej
bunke Metazoa)
Záver
V procese evolúcie v rôznych taxónoch Protista dochádza nezávisle k silnej
morfologickej zložitosti organizmov, čím dochádza k vzniku „somatotiel“, plazmódií,
syfonálnych tiel. Obrazne povedané, protista sa snažia dosiahnuť kvalitatívne novej úrovne
organizácie nevychádzajúc za hranice bunky.
3. Dezorganelizácia
Proces redukcie a úplného stratenia (bez stopy) najvýznamnejších bunkových organel
(mitochondrií, Golgiho aparátu, bičíkov, plastidov).
V súlade s molekulárno fylogenetickým stromom najstaršími zo súčasných protista sa javia
bičíkovce (Diplomonády). Takmer vo všetkých skupinách jednobunkovcov nachádzame
bičíkaté i bezbičíkaté formy (→ označenie bičíkovce nie pre taxonomickú skupinu). Všetky
následne vzniknuté bezbičíkaté druhy stratili bičíky druhotne. Tak medzi bičíkovcami radu
Trichomonadida (tr. Parabasalia) bičíky chýbajú len u 1 druhu Dientamoeba fragilis (Came,
1974) – pohyb pomocou pseudopódií. Tento prvok si zachováva kinetozómy a s nimi
súvisiaci mikrotubulárny aparát trichomonádnej organizácie na rozdiel od predstaviteľov
kmeňov Microsporidia a Rhodophyta ktorým chýbajú nielen bičíky ale aj kinetotómy
a centrioly. Oba tieto 2 typy redukcie pohybového aparátu sú široko rozšírené u protista,
pričom strata kinetíd prechádza nezávisle v rôznych taxónoch.
V kmeni Euglenozoa v rôznych skupinách sa objavujú druhy bez bičíkov, tieto
jednobunkovce sa pohybujú po substráte pomocou metabolických zmien tela (Seravin,
Frolov, 1983).
V triede Heterolobosea – Percolomonas – typický bičíkovec a tiež Naegleria sa môže
v určitých momentoch životného cyklu pohybovať bičíkmi alebo ako meňavka.
Voľne v prostredí žijúci predstavitelia kmeňa Apicomplexa z rodu Colpodella –
typické parazitické bičíkovce, parazitické Gragariny majú bičíky len v samčích gamétach
a u krvných Sporozoa je tendencia k úplnému zmiznutiu. Z celého toho vyplýva, že u celého
radu protista kinetidy ako morfologické útvary miznú bez stopy. Z toho možno usudzovať, že
Microsporidie, Rhodophyta, a Fungi sa javia ako prvotné bezbičíkaté formy (Starobogatov.
1986) pričom však molekulárno – biologické výskumy potvrdzujú, že predkovia súčasných
protista boli bičíkovcami.
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Plastidy, ako je v súčasnosti známe, môžu v procese evolúcie miznúť u rôznych
predstavileľov vo všetkých kmeňoch rias. Zo začiatku dochádza k redukcii chlorophylu, tak
sa plastidy menia na leucoplasty a neskôr miznú aj ony. Tak môžu plastidy zmiznúť bez
stopy. Údaje mikropaleontológie podporujú tézu, že prvé eukaryota - Acritarcha žijúce na
zemi pred viac ako miliardou rokov boli planktonické a fototrofné organizmy. Najstaršie
eukaryota – Diplomonády všetky bez výnimky sú anaeróbne a preto museli stratiť plastidy,
pretože anaeróbnych fototrofov medzi eukaryotickými organizmami nepoznáme.
Donedávna sa myslelo, že u Metamonada (Diplomonady) prvotne chýba Golgiho
aparát. Nedávne elektrónmikroskopické sledovania dokázali, že u Giardia lamblia v období
tvorby cysty sa v cytoplazme objavujú typické diktiozómy (Reiner a kol. 1990). Z toho
vyplýva, že predkovia súčasných protista mali nielen bičíky ale aj plastidy a diktiozómy.
Mitochondrie nie sú nepostrádateľné organely buniek eukaryota – tieto organely
chýbajú u viac ako 2000 druhov protista patriacich k rôznym taxonomickým skupinám.
Cavalier- Smith, 1987, 89) dokonca vyčlenili taxóny nižších Protista bez mitochondrií do
samostatnej ríše Archeozoa. Sem patria všetko parazity, anaerobne protista.
Elektrónmikroskopické štúdie mnohých autorov ukázali, že i nálevníky, ktoré evolučne
nemožno považovať za primitívne, v anaerobnych podmienkach pri deficite kyslíka
v prostredí strácajú mitochondrie. U veľkého množstva z nich sa sa objavujú nové organely –
hydrogenozómy , ktoré sú schopné utilizovať piruvat s tvorbou ATP, pričom konečným
produktom je H2. Preto v cytoplazme takýchto protistov sa nezriedka vyskytujú
endosymbiotické metanogenne baktérie, ktoré utilizujú vytvárajúci sa vodík a produkujú
metán. Fenchel a Finley (1991) predpokladajú, že hydrogenozómy nálevníkov sú prestavané
mitochondrie, pretože môžu mať dvojitú vonkajšiu membránu ( aj keď väčšinou je
jednoduchá). Zistili tiež, že medzi voľne žijúcimi anaeróbnymi nálevníkmi sú druhy,
u ktorých zmizli mitochondrie bez stopy. Nemajú hydrogenozómy ani metanogenne baktérie
u niektorých (Piroplazmida) chýba aj Golgiho aparát. Takým spôsobom u rôznych Protista
môžu absentovať nielen bičíky, plastidy ale aj mitochondrie.
Cavalier Smith, 1987, 1989 považujú za najprimitívnejšie eukaryota Archamoeba –
ktoré prvotne nemajú mitochondrie, hydrogenozómy a Golgiho aparát. Všetci predstavitelia
sú anaeróbny a niektoré aj parazity. Pelomyxa palustris (ktorú zaraďujú k Archamoebam).
Elektrónmikroskopické štúdie dokázali, že má diktiozómy, hydrogenozómy aj metanogenné
endosymbiotické baktérie. U Pelomyxa sa teda vyskytujú všetky vnútrobunkové štruktúry,
charakteristické pre nálevníky, ktoré prešli na anaerobny spôsob života po strate mitochondrií.
Z toho môže vyplývať, že pelomyxa nie je archamoeba ale prvok, ktorý prejdením na
anaerobny spôsob života stratil mitochondrie – tým je potrebné Pelomyxu vyčleniť do
samostatnej skupiny mimo Archemoebae.

Záver
Všetky súčasné protista pochádzajú z tých predkov Eukaryota, ktoré mali všetky
základné organely – mitochondrie, plastidy, bičíky a diktiozómy. Prispôsobujúc sa rôznym
ekologickým podmienkam začínali strácať jednotlivé organely a prijímať nové.
4. Amoeboidizácia
Tento proces je charakteristický tým, že u jednotlivých skupín a taxónov dochádza
k amébovej aktivite. Môže byť reprezentovaná tvorbou panôžok (lobo-, fylo-, axo-,
reticulopodie) na párenie vo vode, obsadenie územia, pohyb po substráte alebo tvorbou
plazmódií. Existujú druhy ktoré prejavujú všetky spomínané formy amébovej aktivity.
Ako už bolo spomínané podľa súčasných poznatkov za najprimitívnejšie protista
považujeme bičíkovce – diplomonády. U nich nie je známa amébová aktivita. Chýba aj
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u predstaviteľov takých taxónov, akými sú Euglenophyta a Kinetoplastida. Trieda
Heterolobosea tvorí evolučný prechod od typických bičíkovcov rodu Percolomonas po
predstaviteľov radu Acrasida, ktoré nemajú bičíkatú fázu a predstavujú ameboidné
organizmy. Evolučné prechody od druhov bičíkovcov bez akejkoľvek amoeboidnej aktivity
k bičíkovcom schopným fagocytózy s pomocou jednej alebo niekoľkých pseudopódií
k druhom pohybujúcim sa po substráte amébovitým pohybom nachádzame v kmeni
Haptophyta, podkmeni Dinophyta a triedach Chrysophycae a iných. Rhizopoda, Foraminifera,
Radiolaria a iné, predstavujú makrotaxony pozostávajúce z čisto amébovitých organizmov
pochádzajúcich z bičíkatých predkov o čom nie sú pochybnosti. V niektorých názoroch boli
„améby“ považované za najprimitívnejšie protista čo už dnes nie je pravda. Ameboidnosť
vždy vzniká u protista ako výsledok dlhej evolúcie nezávisle v rôznych makrotaxónoch.
Amébovité organizmy niektorých skupín sú sú schopné vytvárať neuveriteľne zložité
nádherné schránky (Radiolaria, Foraminifera).
Ameboidizácia Protista postupuje paralelne a nezávisle v mnohých vetvách
fylogenézy eukaryot, treba však podotknúť, že v niektorých veľkých skupinách chýba
(Euglenoidea, Kinetoplastida, Ciliophora) alebo je veľmi zriedkavá (Chlorophyta).
5. Diploidizácia
Proces nezávislého vzniku jednotlivých druhov a skupín protista s pohlavným procesom
(meiózou) a prítomnosťou diploidnej fázy v životnom cykle.
6. Polycelulacia (zmnožovanie buniek)
Pre tento proces je charakteristická tvorba koloniálnych a mnohobunkových foriem v rôznych
taxónoch protista ako výsledok mechanického spojenia jedincov (napr. slizom) na základe
agregácie do jednotného mnohobunkového celku jedincami toho istého druhu ako
u predstaviteľov Dictyostelia. Tvorba kolónií je proces široko rozšírený v rámci
jednobunkovcov (Chlorophycae, Xantophycae, Haptophyta, Rhodophyta, Chlorophyta a tiež
u Ascetospora, Labyrinthomorpha, Chytridiomycota atď.) Jednobunkové améby podtr.
Dictyostelia rad Acrasida (tr. Heterolobosea) sa grupujú a vytvárajú mnohobunkové
pseudoplazmódium. Vzniká otázka, prečo tieto taxóny pozostávajúce z veľkého počtu buniek
zaraďujeme medzi protista. Je to preto, že ich „telo“ pozostáva z rovnakých vegetatívnych
buniek. Zostávajú na bunkovej úrovni organizácie, pretože ich bunky nie sú diferencované
a netvoria tkanivá. Okrem mechanického spojenia dochádza k ďalším modelom – delenie
a neoddelenie buniek (Diplomonadidea), delenie a vznik kolónií na rôsznom stupni
diferenciácie (Chlorophyta)
Záver:
Vznik Eukaryota môžeme schematicky zhrnúť do nasledovných bodov:
-

prestavba membránového systému baktérií a archeí (schopnosť fagotrofie –
fagocytóza, pinocytóza)

-

prestavba endomembránového systému bunky a jeho rozdelenie na viac
„prostredí“

-

vznik cytoskeletu

-

zásadná prestavba genetického materiálu
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Súčasná predstava o základnej fylogenéze eukaryot (zjednodušené):
Ancestrálny eukaryot bol pravdepodobne vybavený 1 bičíkom, mitochondriou s trubicovitými
kristami. Od neho smerujú 2 vetvy:
1- Vetva organizmov s bičíkom, ktorý bunku tlačí – skupina Opisthokonta (Animalia,
Fungi, Choanozoa, Mesomycetozoea). Niektorí zástupcovia bičík stratili.
2- Vetva u ktorých sa bičík zdvojil a je umiestnený tak, že bunku ťahá („Anterokonta“
všetky ostatné eukaryotické organizmy). V tejto vetve ďalej došlo k zásadným
evolučným udalostiam ako získanie plastidov primárnou endosymbiózou a to len raz
(Archaeplastida), získanie plastidov sekundárnou endosymbiózou (veľakrát) alebo
došlo k ich strate a znovu záskaniu (viackrát) – Excavata, Alveolata, Stramenopyla.
Došlo k strate resp. zmnoženiu bičíkov a pod.
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Systém
Rozvoj systematiky závisí od úrovne rozvoja vedy daného odboru. Kritériá pre
zaradenie do systému sú rôzne a neustále sa vyvíjajú, preto i vyvinuté systémy sú často
nestabilné a neustále sa menia a dopĺňajú. Vždy sú však ovplyvnené osobnosťou autora a jeho
postojom a názormi. Systémy v prvých etapách od čias Leeuwenhoeka boli založené len na
morfologických znakoch (bičíky, panôžky...), neskôr sa zohľadňovali elektrónmikroskopické
štúdie, najmä ultraštruktúra bunky (tvar mitochondriálnych kríst, priebeh mitózy a pod.), dnes
sa do popredia dostávajú výsledky molekulárnej biológie a genetiky, ktoré kombináciou
s ultraštruktúrnymi a morfologickými znakmi sa podieľajú na tvorbe nových systémov. Každý
systém je v podstate umelý i keď sa vždy snaží zohľadňovať určité príbuzenské vzťahy.
Postavenie Protista (resp. Protozoa alebo Algae) v ystémoch zastávalo rôzne pozície napr. v
starších systémoch boli zaraďované v rámci 2 ríš - prvoky v ríši živočíchov ako podríša, resp.
kmeň a rastlinné bičíkovce v rámci ríše rastlín ako jednobunkové riasy (Algae) vrátane hubám
podobných organizmov (všetko klasifikované ako nižšie rastliny). V súčasnosti systémy
klasifikujúce jednobunkovce podliehajú najväčším zmenám v zámci všetkých živých
organizmov a diametrálne sa odlišujú od zaužívaných systémov.
V prehľade uvázdame niektoré vybrané často používané základné systémy od
minulosti po dnešok, z dôvodu vytvorenia si obrazu o postavení jednotlivých skupín
jednobunkovcov v rámci rôznych systémov a ich hierarchickom postavení. Napr. veľmi
frekventovaný a dlhodobo používaný bol systém podľa Bütschlii 1881 (ktorý sa na nižších
stupňoch vzdelávania prakticky používa dodnes). V tomto systéme prvoky boli chápané ako
kmeň, ktorý sa delil na 4 triedy: Mastigophora, Sarcodina, Sporozoa, Infusoria.
Z novších systémov si pozornosť zaslúžia prepracovaný a doplnený systém Honingberg et al.
1964, v ktorom sa už zohľadňovalo prelínanie bičíkatých a meňavkovitých foriem a boli už
zaradené do spoločnej skupiny (podkmeňa) Sarcomastigophora:

kmeň

podkmeň

trieda

Sarcomastigophora

Mastigophora
Opalinata
Sarcodina

Sporozoa
Protozoa

Telesporea
Toxoplazmea

Cnidospora

Myxosporidia
Microsporidia

Ciliophora

Ciliatea
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podľa Lewine a kol. 1978:
V tomto systéme boli prvoky považované za podříšu v rámci ríše Animalia (podríše Protozoa, Metazoa) a delili sa na 7 kmeňov, ktorý sa prakticky až do roku 2004 s menšími
úpravami využíval aj vo výuke na našej fakulte :
- Sarcomastigophora
- Labyrinthomorpha
- Apicomplexa
- Microspora
- Ascetospora
- Myxozoa
- Ciliophora
V súčasnosti sú veľmi frekventované systémy zaraďujúce všetky eukaryotické
jednobunkovce do ríše Protista. Týmto vyčlenením sa síce stierajú rozdiely medzi rastlinnou a
živočíšnou ríšou v klasickom ponímaní (najmä pokiaľ ide o problematickú skupinu rastlinných
bičíkovcov, ktorá sa tradične dlhé roky vyučovala v „rastlinnom“ aj „živočíšnom“ systéme) a
tiež hubami na úrovni jednobunkovej organizácie, ale jednobunkovce jako skupina na základe
súčasných poznatkov v zmysle fylogenetickej línie neexistujú. Považujeme ich za typ
bunkovej organizácie nie taxón, ktorý sa v súčasnosti používa iba z praktického hľadiska na
vyčlenenie skupiny organizmov, ktoré sa na seba podobajú, majú teda viaceré spoločné
morfologické znaky, z ktorých najvýraznejšia je jednobunkovosť. V súčasnosti Protista
definujeme ako skupinu bližšie nepríbuzných eukaryotických organizmov
(mikroorganizmov), pre ktorú je charakteristické, že sú väčšinou jednobunkové.
V rámci prehľadu uvádzame aj makrosystém organizmov v zjednodušenej schéme
(vychádzajúci z Whittakkera a akceptovaný aj ďalšími autormi) kde sú jednobunkovce
(Protista) zaradené v rámci 6 ríš ako samostatná ríša

1. MONERA – procaryotické organizmy (baktérie, sinice, spirochéty)
2. ARCHAEBACTERIA – anaeróbne, metán produkujúce organizmy
3. PROTISTA – všetky eucaryotické jednobunkovce (prvoky, riasy,
vrátane kolóniových a húb vytvárajúcich zoospóry)
4. FUNGI – huby
5. PLANTAE – rastliny
6. ANIMALIA – živočíchy (mnohobunkovce)
Napriek tomu aj v súčasnosti viacerí autori preferujú používanie termínov Protozoa a Algae
(Chromista). Na základe týchto poznatkov boli zhotovené viaceré schémy – ako príklad
uvádzame „ fylogenetický strom“ podľa Pattersona and Sogina, 1992 (obr. 47)
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Obr. 47: „ fylogenetický strom“ podľa Pattersona and Sogina, 1992

Nadväzujúc na poznatky zo strednej školy, a akceptujúc vtedajšie fylogenetické trendy
sme v minulých rokoch vychádzali zo základného systému podľa Levine, Hausmann,
Hűlsmann (2003) s menšími úpravami podľa ktorého bola zachovaná ríša protista v rámci
nadríše Eukaryota a ďalej sa delili na (dnes zastaralé):

Nadríšu Eukaryota:
Ríša: PROTISTA (Monocytozoa) - jednobunkovce
podríša: Microspora – mikrospórovce
kmeň: MICROSPORA – mikrospóry (ríša Fungi)
trieda: Rudimicrosporea
trieda: Microsporea
podríša:Sarcomastigophora – koreňonožcobičíkovce
nadkmeň: Archamoebae
kmeň: CARYOBLASTEA - pelomyxovce
trieda: PELOBIONTA – pelomyxy
rad: Pelobiontida - pelomyxotvaré
nadkmeň: Mastigota (Dimastigota)
oddelenie: Tetramastigota
kmeň: RETORTAMONADA - retortamonády
trieda: Retortamonadidea - retortamonádotvaré
trieda: Diplomonadidea - diplomonádotvaré
rad: Enteromonadida - enteromonády
rad: Diplomonadida - diplomonády
kmeň: AXOSTYLATA – axostylovce
trieda: Oxymonadidea - oxymonádotvaré
trieda: Parabasalea - mnohobičíkovkotvaré
rad: Trichomonadida - trichomonády
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rad: Hypermastigida - mnohobičíkovky
oddelenie: Metacaryota
kmeň: EUGLENOZOA – euglenovce
trieda: Euglenidea - euglénotvaré
rad: Euglenida - euglény
rad: Hemimastigophorida - bičíkobrvce
trieda: Kinetoplastidea - bázobičíkotvaré
rad: Bodonida - bodoniny
rad: Trypanosomatida - trypanozómy
trieda: Pseudociliatea (Primociliatea) - panálevníky
kmeň: CHROMISTA - chromisty
trieda: Prymnesimonadidea - prymnesimonádotvaré
trieda: Cryptomonadidea - kryptomonádotvaré
trieda: Heterokonta (Stramenopila) - rôznobičíkotvaré
podtrieda: Proteromonadina - proteromonády
podtrieda: Opalina - opaliny
podtrieda: Chrysomonadina - chryzomonády
rad: Chrysomonadida – chryzomonádovité
rad: Silicoflagellida - kremenatky
podtrieda: Heteromonadina – rôznobrvky
podtrieda: Bacilariophycae – rozsievky

podtrieda: Labyrinthomorpha - labyrintky
podtrieda: Raphidomonadina(Chloromonadina) - chloromonády
podtrieda: Bicosoecina - chobotnavky
kmeň: CHOANOFLAGELLATA - golierikovky
kmeň: CHLOROPHYTA - chlorofyty
trieda: Volvocidea (Phytomonadida) - fytomonádotvaré
trieda: Prasimonadidea – prazimonádotvaré
nadkmeň: Sarcodina - koreňonožce
kmeň: HETEROLOBOSEA (Percolozoa, Amoeboflagellata) - slzovičkovce
trieda: Schizopyrenidea - slzovičkotvaré
trieda: Acrasidea - akráziotvaré
kmeň: MYCETOZOEA (Eumycetozoea) - slizovkovce
trieda: Dictyostelidea - diktyostelotvaré
trieda: Protostelidea – protostelotvaré
trieda: Myxogastra trieda: Plasmodiophorea - nádorovce
kmeň: RHIZOPODA (Amoebozoa) meňavkovce
trieda: Lobosea – lobopódiovce
podtrieda: Gymnamobia
rad: Euamoebida (Amoebida) - meňavkotvaré
rad: Leptomyxida
rad: Acanthopodida - akantopódotvaré
rad: Loboreticulatida - sieťovníčkotvaré
podtrieda: Testacealobosia - loboschránkotvaré
trieda: Filosea - vláknonožce
rad: Aconchulinida
rad: Testaceafilosida (Gromiida)
kmeň: FORAMINIFERA - mrežovce
kmeň: GRANULORETICULOSEA - granulovce
trieda: Athalamidea - meňavkovkotvaré
trieda: Promycetozoidea - plazmodiovkotvaré
trieda: Monothalamidea - jednokomôrkotvaré
kmeň: XENOPHYOPHOREA - plazmódiovce
kmeň: ACTINOPODA - nitkonožce
trieda: Radiolaria - mrežovce
trieda: Acantharia - akantárie
trieda: Heliozoea – slncovky
podríša: Ascetospora
kmeň: HAPLOSPOREA - haplospóry
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kmeň: PARAMYXEA – paramyxy
podríša: Alveolata - alveoláty
kmeň: DINOZOA (Dinoflagellata) - panciernatky
kmeň: APICOMPLEXA (Sporozoa) - výtrusovce
trieda: Gregarina - gregaríny
rad: Archigregarinida - archigregaríny
rad: Eugregarinida - eugregeríny
rad: Neogregarinida - neogregaríny
trieda: Coccidia kokcídie
rad: Protococcidia - prvokokcídie
rad: Eucoccidia - eukokcídie
rad: Piroplasmida - piroplazmy
trieda: Hematozoea - krvinkovky
trieda: Perkinsusoea - perkinsovky
kmeň: CILIOPHORA - nálevníky
trieda: Karyorelictea - karyorelikty
trieda: Spirotrichea - špirálobrvce
podtrieda: Heterotrichia - heterotrichy
podtrieda: Oligotrichia - oligotrichy
podtrieda: Stichotrichia - stichotrichy
podtrieda: Hypotrichia - hypotrichy
trieda: Litostomea - litostómy
podtrieda: Haptoria - chobotovky
podtrieda: Trichostomata - vakovky
trieda: Protostomea - predoústočkovce
trieda: Phyllopharyngea - ústočkošvovce
podtrieda: Phyllopharyngia - švovoústočky
podtrieda: Chonotrichia -golierikovky
podtrieda: Suctoria - cicavky
trieda:Nassophorea – črievičkovce
trieda: Oligohymenophora - máloblanovce
podtrieda: Hymenostomatia – blanoústočkovky
podtrieda: Scuticociliatida
podtrieda: Peritrichia – kruhobrvce
podtrieda: Astomatia - bezústočkovky
podtrieda: Apostomatia - skrytoústky
trieda: Colpdea - kolpódovce
podtrieda: Colpodia
podtrieda: Bryometopia

Aj táto schéma je už v súčasnosti zastaralá. Stanoviť jednotný, všeobecne platný
systém jednobunkovcov na nižších úrovniach klasifikácie je v súčasnosti prakticky nemožné.
Úplne sa zavrhuje členenie systému na základe organizácie tela (v rámci jednobunkovcov na
bičíkovce, koreňovožce, výtrusovce, nálevníky, ktoré sa považujú iba za morfotypy, ktoré sa
môžu nachádzať v každej skupine jednobunkovcov). Dokonca ani jednobunkovce keďže
samostatne netvoria fylogenetickú líniu nie sú zastúpené iba v 1 ríši (Protista) ale zasahujú do
všetkých dnes akceptovaných ríš organizmov. Takéto systémy sa snažia zohľadňovať
fylogenetické vzťahy a preferujú ich viacerí autori v rôznych modifikáciách. Problémom však
je stanovenie taxonomickej úrovne, ktoré sa v jednotlivých systémoch výrazne líši a preto
mnohí autori tieto taxonomické stupne obchádzajú. Dokonca sú veľké problémy
v makrosystémoch so stanovením úrovní domínií, ríš, kmeňov a pod.
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Napr. Cavalier-Smith (1981) uvádza 6 ríš:
1. Bacteria (Prokaryota)
2. Protozoa - (všetky Protista, ktoré nepatria do nasledujúcich skupín)
3. Chromista (organizmy pôvodne bez chloroplastov, ktoré získali sekundárnou
endosymbiózou - vlastná dvojitá membrána+periplastová membrána). Zásobnou
látkou nie je škrob. Majú mitochondrie, Golgiho aparát, peroxizómy. Ak majú
bičíky jeden nesie trojdielne mastigonémy. Patria sem prevažne jednobunkové ale
aj mnohobunkové formy.
4. Plantae – jednobunkové, koloniálne alebo mnohobunkové fotosyntetizujúce
organizmy, zvyčajne bunkové steny s celulózou. Zásobná látka škrob.
Chloroplasty (primárna endosymbióza) len 2 membrány. Majú mitochondrie,
Golgiho aparát, peroxizómy.
5. Fungi – bez plastidov, výživa osmoticko-absorbčná, bunková stena obsahuje chitín
alebo glukany. Obyčajne majú mitochondrie (niekedy hydogenozómy), Golgiho
aparát, peroxizómy.
6. Animalia – nefotosyntetizujúce, výživa osmoticko-fagotrofná. Bunky bez
bunkovej steny väčšinou organizované do morfologicky, funkčne a vývojovo
odlišných tkanív.
Corliss (2000) v rámci 5 ríš eukaryotických organizmov (Protozoa, Chromista,
Plantae, Fungi, Animalia), zaraďuje všetky jednobunkovce až do 35 kmeňov.
Z ďalších autorov, ktorí zostavili pozoruhodné systémy si pozornosť zasluhujú napr.
Marguliusová, Kusakin – Drozdov a mnohí ďalší.
Za prelomový rok vo fylogenéze eukaryotických organizmov možno považovať
rok 2005. V tomto roku došlo k vyhodnoteniu množstva nových poznatkov rozptýlených
v literatúre a vytvoreniu v súčasnosti akceptovatelných schém a ich rozpracovaní
v ďalšej systematike. Tento proces aj v súčasnosti pokračuje a možno očakávať ďaľšie
zmeny najmä v systematike nižších taxonomických úrovní.
Jednu z takýchto v súčasnosti akceptovaných schém vypracovali Keeling a kol.
(2005) „Strom eukaryotických organizmov“ pričom vychádzali z molekulárnej
fylogenetiky a morfologických a fylogenetických dôkazov. Vytvorili 5 „nadskupín“
Excavata, Rhizaria, Unikonta, Chromalveolata a Plantae. V prípade vetvení ak je
dichotomické, vzťahy sú už objasnené, ak z bodu vychádza viacero čiar, nie je ešte
dostatok dôkazov na jasné príbuzenské vzťahy. Existujú ešte aj niektoré ďalšie skupiny
ktoré v schéme nie sú zohľadnené (napr. Apusozoa-sladkovodné dvojbičíkaté
organizmy, Centrohelida a ďalšie) o ktorých je známych veľmi málo údajov a nie sú
asociované so žiadnou z uvedených 5 skupín. Čiary označené bodkovano sú len
priebežné ešte neobjasnené.
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Obr. 48: Keeling, Burger, Durnford, Lang, Lee, Pearlman, Roger, Gray (2005): The tree of eukaryotes.
Trends in Ecology and Evolution 20: 670-676.

V roku 2005 sa stretlo aj 28 svetových odborníkov, ktorí na základe najnovších
výsledkov a poznatkov vypracovali systém všetkých organizmov a rozpracovali ho aj na
nižšie úrovne (Adl. a spol 2005). Využitím klastrovacích metód vytvorili 7 fylogenetických
skupín (zhlukov, klastrov), ktoré sú považované za ríše alebo za tzv. domínia eukaryotických
organizmov v ktorých jednobunkovce sú začlenené vo všetkých zhlukoch. Tento systém
v súčasnosti podáva reálny obraz o stupni rozvoja vedy a zohľadňuje výsledky všetkých
moderných metód vychádzajúc z poznatkov molekulárnej biológie, genetiky a ultraštruktúry
bunky. Opiera sa najmä o výsledky molekulárnej biológie a genetiky ( sekvencie subjednotiek
SSU rRNA, biochémia bunky), ale zohľadňuje aj morfológiu a ultraštruktúru bunky (priebeh
a typ mitózy, stavbu a pôvod pohybových organel, plastidov, typ mitochondriálnych kríst,
stavbu membránových systémov bunky a a pod.) a z ktorého vychádza aj nasledujúci text.
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1. Opisthokonta (Animalia, Fungi, Choanoflagellata, Mesomycetozoa)
2. Amoebozoa (Sarcodina - Lobosea a Eumycetozoea - hlenky)
3.Rhizaria
(Foraminifera,
Radiolaria,
Acantharia,
Cercozoa,
Labyrinthomorpha, Ascetospora)
4. Archaeplastida (Plantae, Rhodophyta, Glaucophyta, Chloroplastida)
5. Chromalveolata (Cryptophycae, Haptophyta, Stramenopiles (riasy,
rozsievky, opaliny, oomycety) (Dinozoa, Apicomplexa, Ciliophora)
6. Excavata (bičíkovce s brušnou priehlbňou – Parabazalea,
Preaxostyllata, heterolobosea, Euglenozoa)
Vzhľadom na množstvo nových neustále pribudajúcich poznatkov môžeme
v budúcnosti očakávať ďalšie menšie alebo väčšie zmeny a posuny ako to naznačuje aj
diagram Cavalier – Smith, 2009

Vysvetlenie schémy: Majoritné znaky bunkovej megaevolúcie eukaryot. Šedé šípky
ukazujú symbiogenetické udalosti; hviezdičky naznačujú sekundárnu symbiogenetickú
implantáciu zelených rastlín (viridiplantae) do predkov chlorarachnických Cercozoa
a Euglenia (šípky sú kvôli prehľadnosti vypustené). I keď iba jediná sekundárna
symbiogenéza vytvorila všetky chromofytové plastidy z pohltenej červenej riasy (horná šedá
šípka), vzhľadom na pravdepodobné systematické chyby v multigénových sekvenčných
stromoch však nevieme, či chromalveolata a chromista sú monofyletické (ako je ukázané), čo
je najpravdepodobnejšie, alebo sú polyfyletické prostredníctvom plastidového transferu
terciálnou symbiogenézou. Niektoré sekvenčné stromy predpokladajú, že Rhizaria by event.
mohli byť sesterskou skupinou chromalveolát a nie kortikát (alebo dokonca vetvou vo vnútri

83

chromalveolát). 4ce naznačuje nezávislé zdvojenie centriol/kinetid na štyri. H predstavuje
konverziu mitochondrií na anaeróbne hydrogenozómy, z ktorých sa neskôr stali mitozómy;
podobné anaeróbne mitochondriálne modifikácie sa vyskytli tiež u húb (Fungi) (nezávisle aj
u Microsporidia a vo vnútri skupiny Chytridiomycetes) a Amoebozoa (Archamoebae), všetky
po diferenciácii aeróbnych bentických améboflagelát na pseudopodiálne sa plaziace unikonta
a ciliárne kĺzavé bikonta s dvomi divergujúcimi centriolami a mikrotubulárnymi (MT) pásmi
v podobe ciliárneho koreňového cytosketetonu. Miniatúrny náčrtok označuje domnelý
unicentriolárny
fenotyp predka unikonta. Cenancestrálny eukaryot bol podobný, ale či mal iba jedno cílium
alebo dve, nie je jasné, čiastočne vzhľadom na neurčitosť monofýlie a pozície Apusozoa (sú
to najhlbšie sa vetviace bikonta alebo predstavujú hlbokú vetvu unikonta ?.
Heliozoa sa považujú za chromista, ale ak by to bolo nesprávne, mohla by to byť výrazná
hlavná rodová línia. Bacteria, Loukozoa a Choanozoa predstavujú predkov ostatných skupín
(parafyletických), ale nie je to o nič horšie tvrdenie (Cavalier-Smith 1998b). Protista, ktoré
nie sú zaradené v štyroch odvodených ríšach (veľké písmená), prináležia k základnej
eukaryotickej ríši Protozoa.
Záver:
Súčasné perspektívne systémy vychádzajú z výsledkov molekulárnej biológie – perspektívne
z hľadiska fylogenézy sa zdá sledovanie sekvencie podjednotiek SSU rRNA. Bola tiež zistená
homológia bičíkov a panôžok zo spoločného základu – undulipodium.
- v súčasných systémoch po r. 2000 sú niektoré skupiny jednobunkovcov už definitívne
vyčlené zo starej zaužívanej klasifikácie:
- Microsporidia sa už definitívne zaraďujú medzi huby (Fungi)
- Myxozoa sa zaraďujú definitívne v rámci živočíchov Animalia (pŕhlivce - Cnidaria)
- Zelené riasy (Chloropfyta) vrámci rastlín (Plantae)
- Napriek uvedeným skutočnostiam sa vynára praktická potreba zavedenia (obnovy)
termínu Protista, ako pomocnej skupiny, do ktorej sú zaraďované „všetky
eukaryotické jednobunkovce“, ktoré sú predmetom štúdia tohto predmetu.

Vzhľadom na svetové trendy s využitím najnovších poznatkov vedy
budeme vychádzať z mierne upraveného systému Adl a spol. 2005.
Zahrnuté sú všetky eukaryotické organizmy.
Vzhľadom na nejednostnosť prednášok v systéme rastlín, húb a živočíchov sú
uvádzané v základných charakteristikách v prehľade aj skupiny jednobunkovcov uvádzané
v systémoch nižších rastlín v rámci zachovania kontinuity predmetu. Väčšina autorov sa
v súčasnosti vyhýba taxonomickým kategóriám, ktorých hodnotu je v súčasnosti stanoviť
veľmi problematické. Napriek tomu v uvedenom systéme, z dôvodu prehľadnosti, sú uvedené
aj tieto kategórie, ale je treba ich brať s rezervou.
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Domínium: Prokaryota
Nadríša: Archea
Nadríša: Bacteria (Eubacteria)
Domínium: Eukaryota(2 infradomíniá)

Infradomínium: Unikonta
fylogenetická línia (ríša): Opisthokonta
skupina: Fungi
kmeň: Microspora
trieda: Rudimicrosporea
trieda: Microsporea
skupina: Choanozoa
kmeň: Mesomycetozoa
kmeň: Ministera
kmeň: Choanomonada
skupina: Metazoa

fylogenetická línia (ríša): Amoebozoa
skupina: Lobosea
kmeň: Tubulinea
trieda:Tubulinia
trieda: Leptomyxia
trieda: Testacealobosia
kmeň: Flabellina
trieda: Dactylopodia
trieda: Vannellia
trieda: Thecamoebia
trieda: Cochliopodia
kmeň: Acanthamoebia
skupina: Archamoebae
kmeň: Caryoblastea
trieda: Pelobiontia
kmeň: Mastigamoebia
kmeň: Entamoebia
skupina Eumycetozoea
kmeň: Eumycetozoea
trieda: Protostelia
trieda: Myxogasta
trieda: Dictyostelia

Infradomínium: Bikonta
fylogenetická línia (ríša): Rhizaria
skupina: Cercozoa
kmeň: Cercomonada
kmeň: Phytomyxea (Plasmodiophorea)
kmeň: Haplosporea
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kmeň: Paramyxea
kmeň: Silicofilosea
trieda: Euglyphea
kmeň: Phaedaria
skupina: Foraminifera
skupina. Gromia
skupina: Radiolaria
kmeň: Polycystinea
trieda: Spumellaria
trieda: Nassellaria
kmeň: Acantharia

fylogenetická línia (ríša): Excavata
skupina: Loukozoa
kmeň: Jakobidea
trieda: Jakobea
trieda: Malawinomonadea
skupina: Percolozoa (Heterolobosea)
kmeň: Schizopyrena
kmeň: Acrasida
skupina: Metamonada (Tetramastigota)
kmeň: Retortamonada - retortamonády
kmeň: Diplomonada - diplomonády
trieda: Enteromonadea - enteromonády
trieda: Diplomonadea - diplomonády
kmeň: Preaxostylata
trieda: Oxymonadea - oxymonádotvaré
kmeň: Parabasalea - mnohobičíkovkotvaré
trieda: Trichomonadea - trichomonády
trieda: Hypermastigidea - mnohobičíkovky
skupina: Metacaryota
kmeň: Euglenozoa – euglenovce
trieda: Euglenidea - euglénotvaré
rad: Euglenida - euglény
rad: Hemimastigophorida - bičíkobrvce
trieda: Kinetoplastidea - bázobičíkotvaré
rad: Bodonida - bodoniny
rad: Trypanosomatida - trypanozómy
trieda: Pseudociliatea (Primociliatea) - panálevníky

fylogenetická línia (ríša): Archaeplastida
skupina: Glaucophyta
skupina: Rhodophyta
skupina: Chloroplastida
kmeň: Chlorophyta (+ vyššie rastiny Plantae)
trieda: Volvocidea
trieda: Prasimonadea

86

fylogenetická línia (ríša): Chromalveolata
skupina: Cryptophyta (Cryptomonadidea)
skupina: Haptophyta
kmeň: Prymnesiophycae (Prymnesiomonadea)
trieda: Prymnesiales
trieda: Coccolitales
skupina: Stramenopiles (množstvo skupín preberaných v botanickom systémeuvádzané sú len prechodné skupiny)
kmeň: Opalinata
trieda: Protomonadea
trieda: Opalinea
trieda: Blastocystidea
kmeň: Bicosoeca
kmeň: Labyrinthulomorphea
kmeň: Actinophria (Actinophrys, Actinosphaerium – Heliozoa
kmeň: Chrysophyceae (Chrysomonadea)
kmeň: Bacilariophycae (rozsievky)
Skupina: Alveolata
kmeň: Dinozoa
trieda: Dinoflagellata
trieda: Perkinsidea
kmeň: Apicomplexa (Sporozoa)
trieda: Colpodellia
trieda: Gregarina - gregaríny
rad: Archigregarinida - archigregaríny
rad: Eugregarinida - eugregeríny
rad: Neogregarinida - neogregaríny
trieda: Coccidia - kokcídie
rad: Protococcidia - prvokokcídie
rad: Eucoccidia - eukokcídie
rad: Piroplasmida - piroplazmy
trieda: Hematozoea - krvinkovky
kmeň: Ciliophora – nálevníky
podkmeň: Postciliodesmatophora
trieda: Karyorelictea – karyorelikty
trieda: Heterotrichea – heterotrichy
podkmeň: Intramacronucleata
trieda: Spirotrichea - špirálobrvce
podtrieda: Oligotrichia - oligotrichy
podtrieda: Stichotrichia - stichotrichy
podtrieda: Hypotrichia – hypotrichy
trieda: Armophorea - armofórovce
trieda: Litostomatea - litostómy
podtrieda: Haptoria - chobotovky
podtrieda: Trichostomata - vakovky
trieda: Phyllopharyngea - ústočkošvovce
podtrieda: Phyllopharyngia - švovoústočky
podtrieda: Chonotrichia -golierikovky
podtrieda: Suctoria - cicavky
trieda:Nassophorea – črievičkovce
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trieda: Colpdea - kolpódovce
podtrieda: Colpodia
podtrieda: Bryometopia
trieda: Protostomatea - predoústočkovce
trieda: Plagyopylea - plagiopylovce
trieda: Oligohymenophora - máloblanovce
podtrieda: Hymenostomatia – blanoústočkovky
podtrieda: Scuticociliatida
podtrieda: Peritrichia – kruhobrvce
podtrieda: Astomatia - bezústočkovky
podtrieda: Apostomatia - skrytoústky

nadríša: Eukaryota
Na rozdiel od prokaryotických organizmov (baktérie, sinice), dochádza u eukaryot
k vnútornému členeniu bunky na funkčne odlišné priestory. Jadro je jasne sformované a je
oddelené od cytoplazmy membránou. Morfologicky najdôležitejšou štruktúrou je
endoplazmatické retikulum ktoré oddeľuje napr. cytoplazmu od karyoplazmy. V bunke sa
vytvára cytoskelet so systémom mikrofilamentov a mikrotubulov, ktoré zaisťujú nielen
udržiavanie tvaru a pohyb ale aj vnútrobunkový transport, separáciu chromatíd pri mitóze
a pod.
Nadríšu Eukaryota členíme na 2 jasne diverzifikované skupiny Unikonta a Bikonta.
Okrem mnohých biochemických a molekulárno biologických charakteristík sa rozdiely
v týchto 2 skupinách prejavujú najmä v počte a umiestnení bičíkov, vytváraní cytoskeletu a
v rozdielnej transformácii bičíka.
Skupina (infradomínium)

Unikonta (zahŕňa 2 ríše: Opisthokonta a Amoebozoa)

– charakteristickým znakom okrem množstva biochemických a genetických
znakov je spravidla 1 bičík, umiestnený vzadu (tzv. tlačný – bunku tlačí), ale
môžu byť vyvinuté aj 2 bazálne telieska (kinetozómy), ale druhé je nahé
(neobrvené). Ďalším dôležitým znakom je, že z bazálneho telieska
vychádzdajú mikrotubuly smerom k jadru, ktoré obkolesujú, povrch bunky
je nespevnený, čo umožňuje často vytváranie pseudopodií. Ďalším
dôležitým znakom je, ze v tejto skupine nedochádza k tzv. ciliárnej
trasformácii pri delení bunky.
Skupina (infradomínium)

Bikonta

– (zahŕňa 4 ríše: Excavata, Rhizaria,

Archaeplastida, Chromalveolata). Tieto skupiny mali pôvodne 2 bičíky –
jeden predný (akronematický), druhý smeroval dozadu (vlečný,
rekurentný). Neskôr dochádza k znásobeniu bičíkov. Z bazálneho telieska
bičíka vychádzajú mikrotubulárne korene a ďalšie fibrily, ktoré výztužujú
bunku zvnútra bunky sú.„pevné“. Charakteristická je tiež ciliárna
transformácia pri delení bunky – každá bunka dostane 1 bičík, ktorý sa
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stáva vlečným (zadný) a predné bičíky sa nasyntetizujú nanovo. Zadný
bičík je teda vždy starší ako predný.

Unikonta

Bikonta

Obr. 49 – mikrotubuly vychádzajúce z kinetozómov u skupín Unikonta a Bikonta

Fylogenetická línia: Opisthokonta
Majú jediný posteriórny bičík bez mastigoném (hladký), ktorý je
prítomný aspoň v jednom životnom štádiu, druhotne môže úplne chýbať
(vzácne 2 kinetozómy). V mitochondriách v jednobunkovom štádiu sú
zvyčajne ploché kristy.
Je to na druhy najpočetnejšia skupina, lebo sem patria aj živočíchy a huby.
Jednobunkoví zástupcovia sú pomerne zriedkaví a vyskytujú sa väčšinou
len vo forme pohlavných buniek
Patria sem skupiny:
- Fungi (huby)
- Choanozoa
- Metazoa
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Skupina: Fungi
Heterotrofné, nefagotrofné organizmy, často s bunkovou stenou a mnohojadrovými
hýfami. Ak sa vyskytuje bunková stena, obsahuje ß – glukan a zvyčajne chitín (aspoň v obale
spóry). Mitochondrie a peroxizómy sú prítomné s výnimkou kmeňa Microspora. Sploštené
kristy v mitochondriách v jednobunkovom stave. Plastidy a tubulárne mastigonémy chýbajú.
(Podrobne preberané v systéme nižších rastlín). Z veľkého počtu skupín spomenieme len
kmeň Microspora.
Kmeň : M I C R O S P O R A (Mikrosporidie) – mikrospórovce
Charakteristickým znakom je absencia bičíkov aj akýchkoľvek ich základov
a rozvinutéhosystému vnútorných membrán. Niektoré znaky podobné prokaryotam (menšie
ribozomálne podjednotky, absencia mitochondrií, centrioly, plastidov, peroxizómov,
lyzozómov a pod.). Obligatórne vnútrobunkové parazity, na konci životného cyklu vytvárajú
jednobunkové spóry, ktorých obal obsahuje chitín. Spóry sú pokryté blanou zloženou z 3
vrstiev – vonkajšia bielkovinová, stredná chtínová a vnútorná membránová.
Všetko sú to intracelulárne parazity, pomerne malé (1-20 µm). Ich životný cyklus prebieha v
2 fázach – množenie v tkanivách hostiteľa (schizogónia, merogónia) a tvorba jednobunkových
rezistentných spór ( sporogónia, sporulácia). Obal spóry obsahuje chitín, spóry sú vždy
jednobunkové. Spóra má duté vystreľovacie vlákno (nenachádza sa v polárnej kapsule), cez
ktoré sa dostáva zárodok (sporoplazma) do bunky hostiteľa. Vystrelenie vlákna sa deje
mechanickým alebo chemickým podráždením. V spóre sa nachádzajú polárne telieska
(systém membránových cysterien – polaroplast), ktoré sa podieľajú na vytlačení
sporoplazmy zo spóry. Sporoplazma, ktorá sa dostane do bunky hostiteľa sa mení na
vegetatívne štádium s jadrami rovnakého typu (charakteristický je tzv. diplocaryon – 2
rovnaké jadrá sú tesne priblížené, oddelené membránami – obidve jadrá sú diploidné).
Pohlavné rozmnožovanie nie je známe – bolo zistené len splývanie jadier diplocaryonta –
karyogamia)
Zaujímavým javom je, že napadnutá bunka v prvej fáze reaguje ako na symbionta
(zhromažďuje okolo neho mitochondrie) a nie je poškodzovaná,- K poškodzovaniu
hostiteľskej bunky dochádza až pri tvorbe spór.
Dodnes bolo opísaných približne 1200 druhov, ktoré parazitujú skoro vo všetkých
kmeňoch bezstavovcov i stavovcov, hlavne v článkonožcoch a rybách. Parazitujú aj
v prvokoch (Apicomplexa, Ciliophora).
Mikrosporídie sú špecifické parazity úzko viazané na hostileľa. Predpokladá sa, že
väčšina druhov ešte nebola opísaná. Mnohé majú veľký hospodársky význam, mnohé sa
využívajú v biologickom boji (eliminujú koníky, moskyty a p.). Spôsobujú hromadné hynutie
včiel, rýb, krabov atď..
Systematicky sú triedené podľa zložitosti a stavby vystreľovacieho aparátu na 2 triedy:

trieda: Rudimicrosporia
Mikrosporidie s rudimentárnym, druhotne zjednodušeným aparátom (bez polaroplastu) so
sférickými spórami. Parazitujú výlučne v gregarinách – hyperparazitizmus –
Metchnikovella

90

trieda: Microsporia (Polaroplasta)
Pravé mikrosporídie so zložitým vystreľovacím aparátom a polaroplastom. Spóry sú
oválne až hruškovité. Patria sem aj hospodársky významné druhy
- Hmyzomor včelí (Nosema apis) spôsobuje úplavicu včiel – poruchy
trávenia, hnačky, hynutie včelstiev.
- Nosema bombicis, parazituje v húseniciach (najmä Bombyx mori a v inom
hmyze) a spôsobuje chorobu pébrina.
- Nosema corneum spôsobuje zápal rohovky u človeka.
- Encephalitozoon
cuniculi napadá cent. nerv. systém králikov, myší,
škrečkov, psov a iných cicavciv .
- Encephalitozoon hellem – parazit vtákov (andulky) - u človeka spôsobuje
infekcie dýchacích ciest. Infekcia z trusu vtákov (prach).

Obr. 50: Schéma spóry nendospóra, x-exospóra, j-jadro,
k-kotviaci disk, po.polaroplast,
t-pólová
trubica,
spsporoplazma, z-zadná vakuola
(podľa Loma)

Obr.
51:
spóra
druhu
Pleistophora hyphessobryconis
(Lom a Corlis, 1967)

Obr. 52: Vystrelené polárne
vlákno Nosema tractabile

Fylogenéza
- Nejasné postavenie v minulosti radené medzi Sporozoa - príbuzenstvo k rôznym
skupinám organizmov
- Považovali sa za staré organizmy bez mitochondrií (Archezoa), dnes výsledky molek.
biológie považujú tieto organizmy za fylogeneticky veľmi mladé s bezprostrednou
príbuznosťou k hubám
- V starších makrosystémoch sú často zaraďované do samostatnej ríše Microspora resp.
MICROSPOROBIONTES na úplnom začiatku Eucaryota (príbuzenstvo k Prokaryotam?).

Skupina: Choanozoa
Zahrňuje 3 kmene:
Kmeň : M E S O M Y C E T O Z O A - mezomycéty
Zvyčajne ploché kristy, aspoň v jednom štádiu životného cyklu tvoria sférické bunky s
bičíkom alebo sú meňavkového tvaru. Trofické (vyživovacie) štádiá u niektorých obsahujú
bunkovú stenu (podrobne v systéme nižších rastlín).
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Kmeň : M I N I S T E R A - ministérie
Relatívne malé morské voľne plávajúce alebo prisadnuté na stopke. Tvar sférický
s radiálnymi výbežkami (pripomínajú slncovky). Malá skupina, zatiaľ známe len 2 druhy
Ministeria vibrans a Ministeria marisola
Kmeň : C H O A N O M O N A D A (Choanoflagellata)

- golierikovky

Planktonické alebo prisadnuté, morské aj sladkovodné, nepigmentované „golierikové
flagellata“ s jediným hladkým anteriórnym bičíkom. Pomerne malé (väčšinou 3-25µm), často
na stopke alebo s lorikou. Jednotlivo žijúce alebo v kolóniách. Sú významnou zložkou najmä
planktónu – podieľajú sa výraznou mierou na samočistiacich procesoch vo vodách nakoľko sa
vyskytujú vo veľkých množstvách (živia sa baktériami). Asi 150 opísaných druhov.
Charakteristickým znakom je plazmatický golierik zložený z mikrovilov (nevyskytuje
sa u žiadnej inej skupiny jednobunkovcov). Bičík je len jeden smerujúci dopredu, slúži na
priháňanie potravy, zachováva sa aj druhé bazálne teliesko.
Rozmnožujú sa len nepohlavne (binárne - pozdĺžne delenie), v životnom cykle sa
striedajú aktívne a cystické štádiá.
Systematická pozícia tejto skupiny je nejasná - niektorí autori ich zaraďujú do ríše
Animalia - na základe podobnosti choanocytov hubiek – obe skupiny sú schopné
metabolizovať kremík a majú pulzujúce vakuoly. Uvažuje sa aj o regresnom vývoji
z mnohobunkovcov.
Codonosiga botrytis žije v sladkých vodách - vytvára kolónie v ktorých sú jedince
pospájané cytoplazmatickýmo mostíkmi, morský druh Choanoeca perplexa obsahuje
symbiotické baktérie, nemá voľný bičík a golierik je preto zväčšený a trichtárovite rozšírený.
Zástupcovia choanoflagellat bývajú často prisadnutí na vodných rastlinách alebo živočíchoch
napr. Monosiga ovata na nezmaroch.

Obr. 53: Codonosiga bothritis

Obr.54: Choanoeca perplexa

Obr. 55: Monosiga ovata
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Obr. 56: Zástupcovia Choanoflagellata a-Salpingoeca amphoroideum, (lo-schránka, golierikové mikrovily, fbičík), Acanthoecopsis apoda, c-Diplotheca costata, d-Proterospongia haeckeli (kolónia) (podľa Grell, 1973)

Skupina: Metazoa
Mnohobunkové organizmy vytvárajúce epitely s výnimnou skupín Mesozoa
a Placozoa. Dochádza k diferenciácii sústav – pohlavné rozmnožovanie je viazané na
jednobunkové štádiá - vajíčka a spermie s 1 bičíkom. Fagotrofné a osmotrofné, bez bunkovej
steny. (Podrobne v systéme bezchordátov a chordátov)

Fylogenetická línia: Amoebozoa
Pohybujú sa väčšinou pomocou panôžok (pseudopodie) lalokového
typu (lobopodie), bičíkaté štádiá sú potlačené na určitú časť životného
cyklu. Výnimku tvorí rod Pelomyxa, ktorá môže mať bičíky trvale
(rudimenty, redukcia). U niektorých skupín sa môžu tvoriť aj
subpseudopodie. Patria sem jednobunkovce nahé, ale mnohé vytvárajú aj
schránky. Charakteristické pre túto skupinu sú tubulárne kristy
v mitochondriách, ktoré sú často rozvetvené a označujú sa ako ramikristy
– sekundárne u niektorých chýbajú. Homokaryotické, obyčajne
jednojadrové, zriedkavo dvoj alebo mnohojadrové. Bežne vytvárajú
rezistentné cysty, morfologicky zreteľne odlíšené. Dominantná je
meňavkovitá forma, bičíkaté štádiá ak sú prítomné sú vzácne zvyčajne 1
kinetozóm (nie párové) s jediným bičíkom (Unikonta).
3 skupiny:
 Lobosea
 Archamoebae
 Eumycetozoea
Vzhľadom na neprítomnosť bičíkatých štádií v životnom cykle býva skupina Lobosea
oddelovaná od skupín Archamoebae a Eumycetozoea u ktorých sa bičíky vyskytujú
minimálne v určitom štádiu životného cyklu. Obidve tieto skupiny bývajú preto často spájané
do skupiny Conosa.
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skupina: L O B O S E A
- Prevažne meňavkovité formy (tzv.„pravé meňavky“), nahé s cytoplazmatickou membránou
a glykokalyxom na povrchu alebo so schránkami, panciermi alebo thékou.
- Nepohlavné rozmnožovanie binárne delenie a mnohonásobné štiepenie, pohlavné
rozmnožovanie nebolo potvrdené. Priebeh mitózy extrémne variabilný (rôzne typy)
- netvoria bičíkaté štádiá, vytvárajú cysty
- panôžky rôznych typov
- mitochondrie s tubulárnymi kristami.
Prevažne voľne žijúce (v prostredí s obsahom kyslíka), lezúce po substráte, aj významní
paraziti (amfizoické). Systematické postavenie skupiny je najasné (treba očakávať zmeny
v hierarchii)
Kmeň: Tubulinea
Kmeň: Flabellina
Kmeň: Acanthamoebia

kmeň : T U B U L I N E A
- nahé alebo so schránkou
- pseudopódie tubulárne subcylindrické alebo sú schpné meniť tvar zo
splošteného do subcylindrického
- monoaxiálny tok cytoplazmy v celej bunke alebo v každej poanôžke
- lokomócia založená na aktinomyozínovom cytoskelete
- bez bičíkatých štádií
3 triedy: TUBULINIA, LEPTOMYXIA, TESTACEALOBOSIA
trieda: Tubulinia (Euamoebida, Amoebida)
Nahé meňavky bez schránky, s premenlivým tvarom tela, väčšinou s jasnou polaritou
bunky. Cytoplazma je často členená na granulárnu endoplazmu s bunkovými organelami a
priehľadnú, hyalinnú ektoplazmu (bez bunkových organel). Väčšinou vytvárajú panôžky
subcylindrické alebo sä monopodiálne. Uroid ak je vyvinutý je neadhezívny.
sladkovodná meňavka veľká (Amoeba proteus) vytvára početné lobopódie, ktoré
vybiehajú v rôznych smeroch Dosahuje veľkosť 200 – 800 µm, väčšinou okolo 400 µm.
Rozšírená je celoročne najmä v detrite stojatých a pomaly tečúcich vôd. Ako potrava slúžia
bičíkovce, nálevníky, rozsievky, mŕtve organizmy neprijíma.
- v rôznych typoch sladkých vôd, v pôde, machoch a pod. žijú zástupcovia rodov Chaos,
Polychaos, Hartmanella, Trichamoeba, Saccamoeba, Trichamoeba, Caschia a pod.

Obr. 57: a,b-Amoeba proteus in vivo
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trieda: Leptomyxia
Problematické postavenie skupiny, niektorí autori ich uvádzajú v slizovkách
(Mycetozoea). Vytvárajú jednojadrové plazmódiám podobné útvary (niekedy mnohojadrové),
nevytvárajú však sorokarpy, čo ich od slizoviek odlišuje. Lokomočná forma obyčajne
sploštená, bunky sú veľmi polymorfné, silne rozvetvené v podobe sietí. Z lobopódií vybiehajú
tenké výbežky (subpseudopódie), ktoré môžu byť vetvené a spojené do sietí. Prítomný uroid
je adhezívny. Na povrchu tenký, amorfný glykokalyx.
Tvorba panôžok je veľmi pomalá (zmeny tvaru sú viditeľné po niekoľkých hodinách).
Vytvárajú povlaky v rôzmych prostrediach napr v pôde a sladkej vode napr. rod Leptomyxa,
Rhizamoeba, Thalassomyxa australis a pod.

b
Obr. 58: Rhizamoeba australiensis in vivo – a,c-lezúca forma, b-limax forma, d-cysta (Page a Siemensma)

trieda: Testacealobosia
meňavky vytvárajúce schránku (s jedným otvorom pre panôžky vzácne viac) a
lalokovité panôžky
- schránka je chitinózna alebo pseudochitinózna, na jej stavbe sa podieľajú idiozómy
a xenozómy rôzneho charakteru (determinačný znak)
- meňavka je k schránke upevnená špeciálnymi panôžkami (epipódie).
- rozšírené sú vo všetkých typoch vodných biotopov, v aktívnom stave po navlhčení aj v
pôde, machoch, hrabanke a pod.
- k najrozšírenejším patria rody Difflugia, Arcella, Nebella, Centropyxis a pod.

Obr. 59: Príklady schránkatých meňaviek: 2Nebella, 3-Heleopera, 4-Centropyxis, 5-Phryganella

Obr. 60: Arcella vulgaris: a-pohľad z dorzálnej, bpohľad i laterálnej strany
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kmeň : F L A B E L L I N A

- sploštené, pohyblivé meňavky, bez tubulárnych subcylindrických
panôžok
- lokomočná forma sa nikdy nemení (cytoplazmatický tok – polyaxiálny)
- lokomócia založená na aktinomyozínovom cytoskelete
- nevytvárajú bičíkaté štádiá
-

4 triedy: Dactylopodida, Vanellida, Thecamoebida, Cochliopodida

trieda: Dactylopodia
Sploštené meňavky, tvaru nepravidelného trojuholníka so širokým hyalinným okrajomHyalinné subpseudopódia prstovitého tvaru (daktylopodie) – vytvárajú sa z okraja
hyalinnej ektoplazmy. Jednojadrové formy so stredovým jadierkom. Bunkové povlaky
(glykokalych) variabilné – obsahujú mikrošupinky a rôzne glykovýbežky. Široko rozšírené
v rňznych biotopoch, najznmejšie sú rody Mayorella, Paramoeba, Vexillifera, Korotnevella

Obr. 61 .Mayorella sp.

Obr. 62 Vexillifera sp.

Obr. 63: Paramoeba sp.

trieda: Vannellia
Pohyblivé formy sploštené, vejárovitého až lopatkovitého tvaru. Priehľadná hyalinná
ektoplazma (hyaloplazna) zaberá až polovicu bunkovej plochy. Zadná granuloplazma
koncentrovaná v „hrbe“ sa často dvíha zo substrátu. Jednojadrové (s mechúrikovitými alebo
periférnymi jadierkami). Glykokalyx rôznorodý - tvorený vrstvou hexagonálnych
prizmatických štruktúr (Platyamoeba), glykošupinkami (Vanella, Lingulamoeba). Rozšírené
v rôznych vodných biotopoch. K najznámejším partia rody – Vanella, Platyamoeba.

Obr. 64: Platyamoeba sp.

Obr. 65: Venella sp.

trieda: Thecamoebia
Lokomočná forma je podlhovastá, predná časť polkruhovitá, bez pseudopódií. Jediné
jadro ( výnimku tvorí rod Sappinia – má niekoľko párov tesne susediacich jadier). Jadro je
mechúrikovité, môže obsahovať niekoľko periférnych jadierok. Dorzálny povrch bunky je
zvrásnený (Thecamoeba, Parvamoeba) alebo hladký (ostatné rody). Bunkový obal
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(glakokalyx) amorfný, s glykošupinkami alebo vláknitý. Významné rody Thecamoeba,
Sappinia, Parvamoeba, Dermamoeba.

Obr. 66:Thecamoeba sp. (internet)

trieda: Cochliopodia
Dorzálny povrch je pokrytý pancierikom zloženým z komplikovaných mikrošupiniek
Cysty tvoria iba niektoré druhy. Rod Cochliopodium

Obr. 67: Cochliopodium sp. (internet)

kmeň: A C A N T H A M O E B I A
-

malé meňavky, namiesto ponôžok z bunky vychádzajú len krátke výbežky, ktoré sa
zužujú do jemnej alebo tupej špičky – akantopódie. Pohybujú sa pomaly, bez zdanlivého
smeru.
Glykokalyx extrémne tenký, jednojadrové, uroid ak je prítomný je neadhezívny
Cysty u väčšiny druhov dvojvrstevné
najznámejší rod Acanthamoeba – ktorého zástupcovia žijú v rôznych typoch stojatých
i tečúcich vôd, v pôde, machu a pod., niektoré sú amfizoické. Nepriaznivé podmienky
prežívajú v štádiu cýst s dvoma membránami, z ktorých vnútorná je nápadná, hviezdovito
zvlnená. Diagnostika je veľmi náročná, dodnes bolo potvrdených 17 druhov tohto rodu z
ktorých za určitých podmienok 7 (Acanthamoeba astronyxis, A. castellanii, A.
culbertsoni, A. hatchetti, A. palestinensis, A. polyphaga, A. rhizodes) je pre človeka
patogénnych. Môžu spôsobovať granulomatózny meňavkový zápal mozgových blán
(GAE) najmä u chronicky chorých pacientov. Ochorenie máva dlhotrvajúci priebeh
a často prechádza do chronického stavu. Okrem toho niektoré druhy môžu spôsobovať
zápal rohovky (chronická amébová keratitída) najmä u ľudí požívajúcich kontaktné
šošovky. Toto ochorenie má pozvolný nástup a dlhotrvajúci priebeh so silnou
bolestivosťou. K nákaze dochádza buď ako následok mechanického poškodenia rohovky
alebo je rohovka kontaminovaná nedokonale sterilizovanými kontaktnými šošovkami,
používaním nekvalitných roztokov a roztokov po dobe použiteľnosti. Cysty týchto
meňaviek vzhľadom na svoju stavbu sú mimoriadne odolné!!!!

Obr. 68: Acanthamoeba castellanii in vivo a-lezúca forma, b-cysta, c-schéma bunky
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Obr. 69: Amébová keratitída

Niektoré drobné meňavky (najmä z rodu Acanthamoeba ale aj iné z iných skupín napr.
Naeglaria - Heterolobosea) môžu vo svojej cytoplazme a v cystách prechovávať patogénnu
baktériu Legionella pneumophyla (aj iné druhy legionel), ktoré sú pôvodcami často
smrteľného zápalu pľúc človeka (legionárska choroba). Legionely žijú bežne vo vode
a v pôde, ich výskyt a rozmnožovanie je však závislé na prítomnosti meňaviek. Do kontaktu
s ľuďmi sa dostávajú cez klimatizačné zariadenia v ktorých kondenzačnej vode meňavky
bežne žijú. Časté sú aj v teplovodných potrubiach. Meňavky ani pľúcne makrofágy nemôžu
legionely tráviť a tie sa v ich cytoplazme rozmnožujú. Nebezpečné sú najmä v nemocniciach,
kde môžu spôsobovať smtrelné epidémie. Opatrenie – výplach potrubí horúcou vodou nad
800C.
Balamutia mandrillaris – parazit, spôsobuje granulomatóznu meňavkovú encefalitídu
(GAM) v mozgu poloopíc (Mandrilla) ale aj u gibonov, goríl a iných opíc. Diagnostikovaná
bola už aj u človeka (vyše 70 prípadov). Meňavka veľkosti 12-60µm, vytvára hrubostenné
cysty s 3 vrstvami čo zabezpečuje vysokú odolnosť

Obr. 70: poloopica z rodu Mandril, cysta meňavky Belamutia

skupina: Archamoebae
Voľe žijúce meňavkovité organizmy v bezkyslikatom prostredí alebo parazity najmä
v tráviacej sústave živočíchov. Pravdepodobne starobylá skupina, ktorá sa odštiepila od
bičíkatých eukaryot po evolúcii bičíkov. Kinetozómy ak sú, sú vždy nepárové, axonémy
bičíkov sú redukované, pohyb bičíkov obmedzený (nevyužívajú ich na pohyb bunky).
Pohybujú sa väčšinou meňavkovito, nemajú mitochondrie.
Kmeň : C A R Y O B L A S T E A – pelomyxovce
V niektorých systémoch uvádzané dokonca ako samostatná podríša Archamoebae primitívna skupina, ktorá sa v priebehu fylogenézy odštiepila pravdepodobne hneď na
začiatku vývojovej línie bičikatých organizmov, pohyb meňavkovitý. Axonémy (vlastné
bičíky sú redukované, nepohyblivé, resp. môžu byť zachované len kinetozómy.
Patria sem voľne žijúce jednobunkové meňavkovité organizmy často s morfologicky
diferencovaným zadným koncom – uroidom. Mnohojadrové, bez mitochondrií, ich funkciu
nahrádzajú symbiotické baktérie 3 rôznych skupín (grampozitivné, gramnegativné
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a gramvariabilné). Nemajú typické Golgiho komplexy a zachováva sa bičíkatý cytoskeletálny
systém (karyomastigont) – cytoskeletálny systém (systém mikrotubulov) obklopuje jadro ako
kónický útvar (nepravidelné usporiadanie mikrotubulov)
Bičíky (axonémy) môžu byť redukované, môžu sa zachovávať len bazálne telieska, ak sú
bičíky vyvinuté sú nepohyblivé, nezúčastňujú sa na lokomócii. Pohyb sa uskutočňuje
rovnomerným, nie eruptívnym tokom cytoplazmy.
Patrí sem 1 trieda: Pelobiontia
Najznámejší zástupca Pelomyxa palustris – zvláštny sladkovodný meňavkovitý organizmus
veľkosti 0,8-1mm, zriedkavo až 5 mm. Najčastejšie monopodiálny, na konci s uroidom, na
ktorom sú početné výstupky (subpseudopodie) rôzneho tvaru a veľkosti. V zadnej časti tela sa
nachádza väčší počet nepohyblivých bičíkov veľkosti 10 – 15 µm dlhých. V ektoplazme sa
nachádzajú aj početné, rudimentárne, bazálne telieska. Plazma je zreteľne členená na
ektoplazmu a endoplazmu. Má často viac ako 1000 jadier (čerstvo encystované jedince iba 48). Nemá pulzujúcu vakuolu a mitochondrie, ktorých funkciu nahrádzajú 3 druhy
symbiotických baktérií. Vytvára cysty. Rozmnožuje sa rozpadom (plasmotomia), pohlavné
rozmnožovanie nebolo zistené. Životný cyklus je pomerne zložitý, je závislý na ročnom
období, pričom sa výrazne mení veľkosť a počet jadier. V dôsledku toho mnohé jedince tohto
druhu boli popísané ako samostatné druhy rodu Pelomyxa (až 20). Sú široko rozšírené najmä
v sedimente stojatých a pomaly tečúcich vôd, často v sapropelných íloch, obyčajne
v podmienkach deficitu kyslíka. Ako potrava slúžia riasy, sinice a mŕtvy rastlinný a živočíšny
materiál. V minulosti boli zaraďované medzi Sarcodina, vzhľadom na značné odlišnosti od
ostatných lobopodiálnych meňaviek (absencia mitochondrií, prítomnosť bičíkov, odlišný
spôsob pohybu, stavba kortikálneho cytoskeletu a pod.), sú zaraďované v systéme do
samostatnej triedy v rámci kmeňa Caryoblastea.
V rámci odhadu počtu druhov panuje v literatúre široká zhoda, že počet prijateľných druhov
skupiny Pelobiontia je menej ako 12. Posledné údaje (2005) uvádzajú v rámci rodu Palomyxa
3 druhy, jeden druh dokonca s aktívnymi bičíkmi (Pelomyxa binucleata).

Obr. 72: Pelomyxa palustris (dva exempláre),
bičíky v oblasti uroidu

Obr. 71: Funkčné a morfologické vzťahy medzi
kinetizómom a jadrom (podľa Brugerollea)

Obr.

73:

Pelomyxa

palustris

in

vivo
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Do tohto kmeňa bývajú zaraďované aj jednojadrové rody s vyvinutými ale funkčne
atypickými bičíkmi Mastigella, Mastigamoeba a pod., ich postavenie je však nejasné.
V nových systémoch ako samostatná skupina (Mastigamoebidae) viď nižšie.

Kmeň: M A S T I G A M O E B I A
Meňavkovité formy s niekoľkými pseudopodiami, niekedy je bunka tuhá a neohybná bez
amébovitého pohybu v závislosti od situácie. Majú bičík (jediný) orientovaný vždy dopredu,
s tuhým vibrujúcim tepaním. Jediný kinetozóm s kužeľom mikrotubulov ktoré vybiehajú
k jadru. Väčšinou jednojadrové, menej mnohojadrové formy, intranukleárne vretienko.
Vyskytujú sa aj štádiá bez bičíka a mitochondrií. Výskytujú sa v prostredí s minimom až
úplnou absenciou kyslíka. Rody: Mastigamoeba, Mastigella

Obr. 74: Mastigamoeba sp.

Kmeň: E N T A M O E B I A
Endozoické meňavky - chýbajú centrioly, mitochondrie, peroxizómy
a hydrogenozómy a akékoľvek základy bičíkov. Mitóza je uzavretá s endonukleárnym
centrozómom a vretienkom, redukovaný Golgoho komplex.
Významná skupina meňavkovitých foriem najmä z parazitologického hľadiska. Patria medzi
tzv. endozoické meňavky, žijúce v zažívacom trakte rôznych živočíchov vrátane človeka.
Patria sem zástupcovia rodu Entamoeba z ktorých 5 druhov žije v čreve človeka
(Entamoeba histolytica, E. dispar, E. hartmani, E. polecki, E. coli.). Líšia so počtom jadier
v cystách.
Najvýznamnejšími zástupcami rodu Entamoeba sú 2 druhy Entamoeba histolytica a E.
dispar, ktoré žijú v čreve a sú morfologicky neodlíšitelné. V minulosti dochádzalo často k ich
zamieňaniu. K ich rozlíšeniu došlo až po r. 1989. E. histolytica je virulentný patogén, ktorý za
určitých podmienok spôsobuje meňavkovú dizentériu u človeka. E. dispar je avirulentný
patogén, ktorý je schopný spôsobovať drobné poškodenia sliznice hrubého čreva.

Obr. 75: Entamoeba histolytica, in vivo
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-

Entamoeba histolytica - vyskytuje sa v 2 formách. Forma minuta, menšia (10 – 20 µm),
žije v hrubom čreve, ako neškodný komenzál ktorý sa živí baktériami v črevnom
obsahu. Vytvára cysty, ktoré sa stolicou dostávajú do vonkajšieho prostredia. Infekcia sa
uskutočňuje kontamináciou vody a potravín. Za bližšie neznámych okolností
(pravdepodobne tepelný stres, fyzická námaha, deštrukcia črevnej sliznice, rozvrat črevnej
biocenózy) sa neškodná forma minuta mení na inváznu formu magna (dysenterica), ktorá
je väčšia (20 – 30 µm), netvorí cysty, je schopná pohlcovať červené krvinky a vylučovať
proteolytické enzýmy, čím poškodzuje črevné bunky a tkanivá a môže spôsobiť až
perforáciu črava. Meňavky sú schopné prenikať aj do ďalších orgánov (pečeň, pľúca,
urogenitálny systém a pod.) kde sú zdrojom vážnych orgánových nákaz. Sú schopné
deštruovať akéhoľvek bunky rôznych tkanív. Nákaza sa uskutočňuje cystami (formy
minuta) kontaminovanou vodou, potravou a pod.. V ťažkej akútnej forme sa prejavuje
silnými bolesťami brucha s vyčerpávajúcimi krvavými alebo hlienovitými hnačkami.
Môže viesť až k smrti z vyčerpania a odvodnenia organizmu, prederavenia čreva a pod.
Často prechádza do chronickej formy. V miernom pásme prebieha väčšinou bez
klinických príznakov. V trópoch a subtrópoch tvorí dyzenterickú formu a môže napadať
až 50% obyvateľstva. Môže parazitovať i u opíc, mačiek, psov, krýs a pod.. Ochrana –
zvýšená hygiena, vyvarovať sa konzumácie neumytej zeleniny a ovocia a pod.

Obr. 76: Entamoeba histolytica (Reichenow)

-

Entamoeba hartmani – drobná meňavka vytvárajúca 4-jaderné cysty, nepatogénny druh
v čreve človeka
Entamoeba coli – je najčastejšie sa vyskytujúcou meňavkou v čreve človeka (15%
vyšetrovaných stolíc). Okrem človeka sa vyskytuje u opíc a psov. Nie je patogén.
V ústnej dutine človeka so zanedbaným chrupom žije neškodná meňavka zubná
(Entamoeba gingivalis). Netvorí cysty, pravdepodobne sa prenáša kontaktom slinami.
meňavka včelia, Malpighamoeba mellificae (systematické zaradenie nejasné) je
nebezpečný parazit včely medonosnej (Apis mellifera). Parazituje v malpighiho
trubiciach, kde vysáva výstelkové bunky a spôsobuje hnačky končiace často smrťou včiel.
Výkaly nakazených včiel sú sladké a obsahujú cysty meňavky. Zdravé včely ich olizujú,
nakazia sa a rýchle hynú celé včelstvá. Ochrana spočíva v likvidácii (spálení) nakazených
včelstiev.

skupina: E U M Y C E T O Z O E A
Jednobukové meňavkovité organizmy, tubulárne kristy so zložitým životným cyklom.
Vyskytujú sa jednojadrové améboflagellaty, bezbičíkaté štádiá aj multinukleátne pravé
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plazmódiá alebo pseudoplazmódiá, často vytvárajúce agregáty. Dochádza u nich k
diferenciácii sorokarpu (plodničky s niekoľkými spórami - cystami) – spóry s celulózovým
obalom.
Široko rozšírená skupina najmä na rozkladajúcich sa rastlinných, menej živočíšnych
a hubových zvyškoch.
1 kmeň: Eumycetozoea s 3 triedami: Protostelia, Myxogastra, Dictyostelia,

trieda: Protostelia
Životný cyklus i ekológia podobná zástupcom kmeňa Dictyostela. Líšia sa tým, že myxaméby
vytvárajú pravé plazmódiá, sorokarpy sú malé a v plodničkách sa nachádza len jedna, alebo
málo spór (do 4). Mnohé druhy môžu vytvárať bičíkaté štádiá (bičíky bez mastigonem).
Kristy v mitochondrách sú trubicovité alebo vesikulárne. O geografickom rozšírení a ekológii
jednotlivých zástupcov sa vie pomerne málo.
Ceratiomyxa fruticulosa je celosvetovo rozšírená, niektoré druhy sú obmedzené na určité
oblasti C. morchella, C. sphaeroperma sú rozšírením viazané na trópy. K rozšíreným druhom
patrí aj Protostelium mycophaga.
Schizoplasmodium cavostelioides má vytvorené špecifické „zariadenie“ na vystreľovanie
spór do prostredia.

a

b

Obr.77: a.Ceratiomyxa fruticulosa, b. Protostelium mycophaga

trieda: Myxogastra
Vytvárajú pravé (acelulárne) mnohojadrové, voľne žijúce, pohyblivé plazmódiá, často
makroskopických rozmerov. Organizácia plazmódií má systematický význam. Rozlišujeme 3
typy plazmódií – protoplazmodium (mikroskopické rozmery, bez cirkulujúcich tokov
cytoplazmy), afanoplazmodium a faneroplasmodium dosahujúce makroskopické rozmery,
s rôznym členením, s vytváraním protoplazmatických „žíl“ a s charakteristickým kývavým
prúdením cytoplazmy. Podobne sa vytvárajú aj odlišne stavané sorokarpy, ktoré sa vytvárajú
pod vplyvom nepriaznivých podmienok. Plazmódiá sú často žlto alebo červeno sfarbené,
rozšírené najmä na rozkladajúcich sa organických zvyškoch, dreve a pod. Holozoický spôsob
výživy, fagocytózou alebo pinocytózou. Väčšina druhov je kozmopolitne rozšírená napríklad
druhy Arcyria cinerea, Fuligo septica, niektoré sú viazané na určité klimatické oblasti
Tubifera bombarda rozšírená v trópoch a subtrópoch a Hemitrichia clavata vyskytujúca sa
v miernom a studenom pásme.
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a
Obr. 78: a/Arcyria cinerea

b
b/Haemitrichia clavata

c
c/Fuligo septica

trieda: Dictyostelia
Skupina tzv. „kolektívnych meňaviek“ ktoré boli v minulosti radené do skupiny
Eumycetozoea, v botanických systémoch medzi slizovky (Myxomycota). V priebehu
zložitého životného cyklu dochádza u nich k diferenciácii na „somatické a generatívne“
jedince. Na začiatku cyklu sú bunky s tenkými pseudopódiami (filopódie), označované ako
myxaméby. V prostredí s dostatkom potravy dochádza k masovému množeniu, po vyčerpaní
potravy a vplyvom špecifických látok ktoré vylučujú (acrasin) dochádza k ich agregácii,
jedince si však zachovávajú samostatnosť (pseudoplazmódium). Neskôr vytvárajú plodničku
(sorokarp – pozostávajúci zo stopky na vrchole so zhlukom spór, ktoré dajú základ ďalšej
generácii). Stena spór obsahuje celulózu s prímesou chitínu. Vytvárajú aj tzv. mikrocysty
a makrocysty, ktoré vznikajú za nepriaznivých podmienok a vznikajú zacystovaním
jednotlivých alebo agregovaných myxaméb. Žijú v pôde, na rozkladajúcich sa zvyškoch,
zriedkavo v sladkých vodách.
Dictiostelium discoideum (slizovníček obyčajný) - izolovaný z lesného humusu – jeden
z najznámejších modelov v biológii – všetky štádiá obsahujú haploidné bunky
(rozmnožovanie je teda vegetatívne) i keď môžu vstúpiť do pohlavného procesu.
- na začiatku cyklu je spóra, z ktorej za priaznivých podmienok (potrava – baktérie)
„vyklíči meňavka“. Je veľmi žravá (za minútu 2-3 baktérie), zhruba za 8 hodín sa rozdelí
(multiplikácia). Vďaka svojej žravosti skonzumuje potravu a po zdanlivej nečinnosti
začne do okolia vylučovať látku (adenozínmonofosfát), ktorý funguje ako prostriedok
medzibunkovej komunikácie a spôsobí, že jednotlivé meňavky sa začnú koncentrovať
(agregácia). Ich stred sa začína dvíhať (tzv. vertikálny kónus - pseudoplazmódium)
v ktorom sa meňavky pohybujú v kruhoch kolmých na jeho pozdĺžnu os. V dôsledku
týchto pohybov sa kónus prevrhne späť na podklad. Vzniká „slimáčik“ ktorý lezie po
podklade i niekoľko cm (lezie za teplom a svetlom). Po určitom čase sa zastaví a vytvorí
opäť koncentrický útvar, ktorý sa začne v strede dvíhať (kulminácia). Začne sa
diferencovať sporofór a na ňom celulózou impregnované obalové bunky vytvárajúce dutú
stonku a na vrchole sa vytvára masa spór ktorá dá základ pre germináciu. Celý cyklus trvá
asi 24 hodín. Podobný cyklus D. mucoroides (S. plesňovitý)
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Obr. 80: Dictyostelium vyvíjajúce sa sorokarpy
( fáza kulminácie in vivo)
Obr. 79: Dictyostelium discoideum životný cyklus
podľa Gerisch, 1964

Fylogenetická línia: Rhizaria
Pohybujú sa pomocou panôžok filózneho typu – varírujú od
jednoduchých (filopódie) cez rozvetvené (rhizipódie)až po anastomozujúce (
vytvárajúce siete - retikulopódie) alebo sú vystužené mikrotubulami
(axopódie). Zriedkavo sa vyskytujú bičíky.
Delia sa na 5 skupín: Cercozoa, Foraminifera, Gromia, Radiolaria

skupina: CERCOZOA
Skupina bez výrazných spoločných morfologických znakov. Dvojbičíkaté a /alebo
meňavkovité formy zvyčajne s filopódiami, väčšinou s tubulárnymi kristami. Bežne sa
vyskytujú cysty, kinetozómy sú v spojení s jadrom cytoskeletom.

kmeň: C E R C O M O N A D A
Amoeboflagelláty bez bunkovej steny s 2 heterodynamickými, akronematickými
bičíkmi bez mastigonem, za účelom prijímania potravy sa vytvárajú panôžky (pseudopodie).
Niektoré druhy v životnom cykle vytvárajú mnohojadové a mnohobičíkaté plazmodiálne
štádiá. Kinetozómy sú v spojení s jadrom. Cysty sú bežné, kristy v mitochondriách sú
tubulárne.
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Obr.81: Cercomonas crassicauda

Cercomonas sp.

kmeň: P H Y T O M Y X E A (Plasmodiophorea)
Vnútrobunkoví paraziti, koreňov cievnatých rastlín a niektorých húb a zástupcov
skupiny Stramenopila, so zložitým vývinovým cyklom. Systematická pozícia je veľmi
nejasná, niektorí autori ich zaraďujú do ríše húb (Fungi) iní medzi Chromista a pod.
Vytvárajú mnohojadrové plazmódiá a spóry (prejavujúce sa v „nádorovom bujnení“). Spóry
sa tvoria v plodničkách, do pôdy sa uvoľňujú po rozpade pletív. Pri pohlavnom
rozmnožovaní vytvárajú dvojbičíkaté (bičíky bez mastigonem) heterokontné zoospory,
splynutím ktorých vznikjú diploidné plazmódiá ďalšej generácie. Pri vniknutí do hostiteľskej
bunky sa v prednej časti objavujú zvláštne organely pravdepodobne vzniknuté diferenciáciou
endoplazmatického retikula (extruzómy –„satchel“) a pomáhajú pri vniknutí do bunky.
Kľudové cysty (jednojaderné) si v pôde zachovávajú životnosť niekoľko rokov.
K najznámejším druhom patrí napr. Plasmodiophora brasicae (3-8).
Špecifita k hostiteľovi je veľmi rôzna. Napr. Plasmodiophora brasicae bola zistená
na viac ako 200 druhoch rastlín (kapustovitých). Niektoré druhy parazitijú len na 1
hostiteľovi napr. Ligniera betae (na koreňoch brezy), Spongospora solani napadá zemiaky,
paradajky a iné ľulkovité rastliny.

Obr. 82: kapusta napadnutá druhom Plasmodiophora brasicae – nádorové bujnenie

kmeň: H A P L O S P O R E A
Vnútrobunkové parazity bezstavovcov, so zložitým cyklom ukončeným tvorbou
jednobunkových spór bez polárnych kapsúl a vlákien. Spóry sa výkalmi dostávajú do
vonkajšieho prostredia a spolu s potravou sa dostávajú do nového hostiteľa. V jeho čreve sa
zo spór uvoľňujú amébovité zárodky (sporoplazmy), vnikajú do spojivoveho tkaniva alebo
epitelu a vytvárajú mnohojadrové plazmódia (sporonty). Tie sa neskôr rozdeľujú na
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jednojadrové sporoblasty ktoré splývajú po 2 a vytvoria zygotu, z ktorej sa zložitým
spôsobom formuje spóra.
Parazitujú v mnohoštetinavcoch, kôrovcoch, ostnatokožcoch a najmä v mäkkýšoch.
Spôsobujú veľké škody v chovoch napr. Haplosporidium limnodrilli spôsobuje veľké škody
chovov ustríc.

kmeň: P A R A M Y X E A
Vnútrobunkové alebo tkanivové parazity morských mnohoštetinavcov, kôrovcov
a ekonomicky významných mäkkýšov. V životnom cykle vytvárajú vždy viacbunkové spóry.
Tieto spóry vznikajú endogénnym pučaním tzv. kmeňových buniek (nové bunky vznikajú vo
vlastnej vakuole, ktorej stena je tvorená splynutím cysterien endoplazmetického retikula).
(Podobné endogénne delenia sa vyskytujú aj u skupiny Myxozoa). Výsledkom je niekoľko
generácií navzájom v sebe uzavretých buniek. Cyklus je pomerne zložitý, po niekoľkých
endogénnych deleniach vznikajú 2 identické vonkajšie bunky budúcej spóry a v týchto
vonkajších spórových bunkách ďalšími deleniami vznikajú vlastné infekčné jednotky –
sporoplazmy (charakteristické pre rod Paramarteilia). U iných rodov je tento cyklus ešte
komplikovanejší. Cytologické charakteristiky bunky (najmä stavba centrioly naznačuje, že
Paramyxea mali bičíkatých predkov).
Hromadné hynutie ustríc (Ostrea edulis) spôsobuje Marteilia refrigens, ktorá vytvára 2, 3, a 4
bunkové spóry. Z ďalších rodov sú známe Paramarteilia alebo Paramyxa.

kmeň: S I L I C O F I L O S E A ( Testaceafilosea)
Vytvárajú schránky (pokryté šupinkami) inkrustované kremičitanmi. Panôžky sú dlhé,
zašpicatené (filopodie). Schránky sa tvarom podobajú na zástupcov triedy Testacealobosia
(Lobosea, Amoebozoa), s ktorými boli v minulosti spoločne zaraďované do skupiny Testacea.
Okrem Ďalších znakov sa od nich odlišujú aj tzpom pseudopódií (ide o 2 paralelne sa
vyvíjajúce vetvy). Ďalej spomenutá len 1 trieda:

trieda Euglyphida
Meňavkovité formy väčšinou vytvárajú panôžky typu – filopódií ktoré sú pomerne dlhé,
ostro zašpicatené. Jedno i mnohojadrové druhy. Tvoria schránky, podobné na
Testacealobosida, ale sú inkrustované kremičitými platničkami – odlišujú sa tiež typom
panôžok. Schránky majú 1 alebo 2 otvory z ktorých vychádzajú panôžky. Jadrá
homokaryorické. Rozšírené v sladkých vodách, v mori, v pôde, časté najmä v machoch.
rašeliniskách a pod.
Euglypha ciliata s jedným otvorom pre panôžky - častá najmä v machoch a rašeliniskách, rod
Gromia – 2 otvory pre panôžky
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Obr. 84 : a- Nuclearia (in vivo), b-Euglypha (rastrovací
mikroskop)

Obr. 83:Príklady zástupcov Testaceafilosea (0-Nuclearia, 1-Penardia, 2-Rhogostoma, 3-Corythion, 4Cyphoderia, 5-Euglypha, 6-Assulina, 7-Trinema

kmeň: P H A E O D A R I A
Veľká skupina hlbokomorských jednobunkov tvoriacich komplikované schránky. Sú
tvorené amorfným kysličníkom kremičitým s prímesou organických látok a stopových
množstiev horčíka vápnika a medi. Vo vnútri sa nachádza tzv. centrálna kapsula s 3 otvormi.
Panôžky typu axopodií. Zástupca napr. Phaeodina, Aulacantha a pod..

Obr. 85: Phaeodina sp.

skupina: F O R A M I N I F E R A - dierkavce
Vytvárajú jedno alebo viackomôrkové schránky. Obsahujú mitochondrie
s tubulárnymi kristami. Sú to relatívne veľké prvoky (okolo 1 mm), niektoré recentné
(Psammonyx vulcanicus) až 6 cm, najväčší vyhynutý Nummulites gizehensis dosahoval
veľkosť 11-12 cm. Schránky sú chitínové inkrustované SiO2 a CaCO3, s mnohými otvormi pre
panôžky (typ rizopódie), ktoré vytvárajú siete slúžia na zachytávanie potravy a lezenie.
Schránky sú 1 alebo mnohokomôrkové – vznikajú rastom v pravidelných imterveloch, pričom
jednotlivé komôrky sú navzájom poprepájané. Jadrá sú vajcovité, mechúrikovité. Mnohé sú
mnohojadrové, u niektorých bol ziatený jadrový dualizmus (makronukleus vždy diploidný
počet chromozómov).
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Nepohlavne sa rozmnožujú pučaním a/alebo mnohonásobným delením. U niektorých
druhov bolo zistené striedanie pohlavného a nepohlavného rozmnožovania (metagenéza),
ktorá je charakteristická pre druhy s jadrovým dualizmom
Rozmnožovanie je komplikované a väčšinou druhovo špecifické. V základnej schéme
nepohlavná (diploidná) mikrosférická generácia (agamont) vytvára len 1 komôrku
(prolokum). Má viac jadier a rozpadá sa na nové jedince mikrosférickej generácie. Pri zmene
životných podmienok (napr. pokles teploty) vzniká pohlavná, megalosférická generácie
(gamont). Obyčajne má jedno jadro, ktoré sa ďalej delí i viac krát za sebou. Vznikne 1
makronukleus a viac mikronukleusov (redukčné delenie) - ktoré dávajú vznik gamétam. Po
kopulácii vzniká zygota, ktorá dá základ mikrosférickej generácii.
Žijú hlavne v moriach, zriedkavo v brakických a podzemných vodách. Väčšinou sú
bentické – lezú po dne a predmetoch ponorených do vody, málo druhov je pelagických.
Schránky väčšinou „masívne“ bez výbežkov, podobné na ulity ulitníkov (adaptácia na
bentický spôsob života).
Využívajú sa v paleontológii na stanovenie veku usadenín, identifikáciu naftových vrstiev
a pod.. Známe sú už z kambria, dodnes bolo popísaných cez 30 000 druhov. Majú horotvorný
význam – po odumretí sa schránky hromadia na morskom dne vo veľkých množstvách
(1gram piesku až 50 000 schránok).
Z veľkého počtu zástupcov (mnohé vyhynuté) Saccammina sphaerica vytvára guľovitú
schránku s hrbolčekmi, známa je od silúru dodnes.
Globigerina bulloides je rozšírený pelagický druh. Po odumretí sa schránky hromadia na
morskom dne v priebehu geologických období a vzniká tzv. globigerínové bahno, ktoré
vytvára hrubé vrstvy na dne morí a oceánov.
Enciella babori bola zistená v sedimentoch v Jurskom Šúri pri Bratislave.

Obr. 86: Foraminifera typy schránok: 1-Nodosaria,
2-Rotalia, 3-Textularia, 4-Glabratella, 5-Mitiola
(Matis, 1997)

Obr. 87: Schránky v rastrovacom mikroskope
(Grell,1973)
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Obr. 88 :Životný cyklus Polystomella crispa: 1-mikrosférická generácia, mnohonásobné delenie (schizogóia)
mikrosférickej generácie, 3-schizonty, 4 mladý jedinec megalosférickej generácie, 5 dospelý jedinec megalosf.
Generácie po delení na gamety, 6-8-kopulujúce gaméty, 9-zygota, 10-mladý jedinec mikrosférickej generácie

skupina: G R O M I A
Schránkaté jednobunkovce tvoriace schránky z organického materiálu v niektorých
systémoch radené v skupine Filosea (spoločne s Euglypha). 1 otvor z ktorého vychádzajú
rozvetvené anastomozujúce pseudopodie (filopódie – tenké, niťovité). Cytoplazma
negranulovaná. Mnohojadrové, tubulárne kristy v mitochondriách. Gaméty sú bičíkaté.
K najrozšírenejším patrí Gromia lagenoides, G. oviformis

Obr. 89: Gromia lagenoides
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skupina: R A D I O L A R I A – mrežovce
Tvar tela mimoriadne rozmanitý, väčšinou guľovitý, prilbovitý a pod. vyznačujúci sa
geometrickou pravidelnosťou. Plazma je rozdelená na ektoplazmu (silne vakuolizovaná) a
endoplazmu, prostredníctvom chitinóznej membrány, čím vzniká tzv. intrakapsulárna a
extrakapsulárna plazma, v strede kapsuly sa nachádza jadro. Vytvárajú vonkajšiu schránku
(SiO2) s mečovitými (mrežovitými) výbežkami (odtiaľ názov) alebo je inkrustovaná síranom
stroncnatým (Acantharia). Výbežky slúžia na zväčšenie trecej plochy čím sa spomaľuje
klesanie vo vodnom stĺpci. Schránky sú krehké, ľahké s množstvom otvorov, odkiaľ
vychádzajú panôžky.
Majú 1 alebo viac fyziologicky rovnocenných jadier. Často žijú v symbióze s riasami
(zooxantely). Rozmnožujú sa pohlavne (gametogamia) i nepohlavne (binárnym delením). Sú
dravce, živia sa morským planktónom.
Rozšírené sú výučne v mori, väčšinou sa vznášajú v planktóne. Vytvárajú nitkovité
panôžky (filopódie a axopódie). Odumreté schránky tvoria usadeniny na dne oceánov –
radioláriové bahno. Vyskytujú sa i vo veľkých hĺbkach v Tichom a Indickom oceáne,
v Atlantickom oceáne chýbajú. Majú horotvorný význam, používajú sa v paleontológii na
odhad veku sedimentov. K najbohatšám ložiskám mrežovcov patria treťohorné usadeniny.
Patria sem 2 kmene: Polycystinea, Acantharea

kmeň: P O L Y C Y S T I N E A
Centrálna kapsula sférická s množstvom pórov. Patria sem solitárne bunky aj kolonie (až
m). Ostatné znaky totožné s charakteristikou skupiny
Delíne ich na 2 triedy: Spumellaria, Nassellaria
trieda: Spumellaria
Bunka sférická s otvormi umiestnenými pravidelne po celom povrchu. Thalassicola
pellucida s dierkami rozloženými pravidelne po celej schránke.

a
Obr. 90: a/ Heliodiscus sp.

b
b/Thalassicola sp.
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Trieda: Nasselaria
Otvory súsústredené len na niektoré časti . Tvar nie je sférický, ale prilbovitý vytvárajú
rôzne výbežky

Obr. 91:Príklady schránok mrežovcov (Naselaria)

kmeň: A C A N T H A R I A – akantárie
Schránka je tvorená väčšinou síranom stroncnatým, vzácne CaCO3 a SiO2. Rozšírené
výlučne v mori. Tvar tela je guľovitý s radiálne usporiadanými ihlicami, medzi nimi sa
nachádzajú axopódie. Ihlice sa spájajú v strede bunky, môžu sa pohybovať, pretože sa na ne
pripájajú pružné vlákna – myofrisky. V strede bunky sa nachádza jadro. Ektoplazma
obsahuje rôzne vakuoly, dutinky, lyzozómy a skonzumovanú korisť, ktorou sú zvyčajne iné
jednobunkovce. Systematika je založená na spôsobe prepojenia ihlíc v strede bunky.
Z najznámejších rodov: Acanthocolla, Acantholithium
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Obr. 92: Acantharea a-in vivo, b-stavba (ax-axopódie, myph-myofrisky, spi-ihlice)

Fylogenetická línia: Excavata
V tejto skupine nastáva proces zdvojovania bičíkatých štruktúr a potlačenia
meňavkovitých foriem. Pôvodne sa zakladali 2 bičíky – obidva vychádzali z predného
konca, pričom jeden smeroval dopredu a druhý dozadu (vlečný). Zadný bičík pulzoval a
bol umiestnený vo ventrálnej (cytostomeálnej) rýhe (pôvodný znak) a slúžil na
koncentovanie potravy – dokonca v pôvodnom stave obsahoval lopatkovité výrastky.
V ďalšej fylogeneze dochádzalo k zmnožovanie resp. redukci bičíkov. Dochádzalo tiež
k ďalšej diferenciácii heterokontných bičíkov (funkčne aj tvarovo odlíšených - niektoré
slúžia na pohyb, iné na priháňanie potravy a pod.). Bazálne telieska bičíkov
(kinetozómy) pokiaľ nie sú druhotne redukované sa vyskytujú v pároch (Bikonta).
U niektorých skupín (anoxické prostredia) dochádza k druhotnej strate mitochondrií.
V rámci skupiny sú zreteľné trendy vytvárania zložitejších povrchov bičíkov
(mastigonemy, šupinky), zmnožovania bičíkov aj druhotnej redukcie bičíkov.
Termín Excavata je pomerne nový – začal sa používať až po roku 2002 (Cavalier
– Smith, 2002). V rámci skupiny postupne dochádza k strate základných morfologických
znakov Excavata (typické sú len u prvej skupiny (Loukozoa) a prepojenosť ostatných
skupín je len genetická (biochemická).
(pravdepodobne sem budú patriť aj ďalšie skupiny dodnes nazaradených organizmov)
V súčasnosti ich delíme na 4 skupiny (podríše): Loukozoa, Percolozoa, Metamonada,
Metacaryota

Obr. 93: Typy a umiestnenia bičíkov v rámci skupiny Dimastigota (Bikonta) (podľa Hausmann,
Hulsmann, 2003)
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skupina: LO U C O Z O A
Považujú sa za najpôvodnejšie Excavata so všetkými základnými pôvodnými znakmi.
Názov odvodený od slova loukos – rýha. Sladkovodné aj morské bičíkovce.
Cytostomeálna priehlbeň je vystužená mikrotubulami vychádzajúcimi z bičíka. Patria sem
organizmy žijúce v aeróbnych prostrediach. Majú zachované mitochondrie, niektoré
tvoria schránky.

Obr. 95: Zástupca skupiny Loukozoa (Jakoba, Malavinomonas)

skupina: P E R C O L O Z O A (H E T E R O L O B O S E A)
Meňavkovité (menej bičíkaté) formy, pre ktoré je charakteristický tzv. eruptívny
pohyb cytoplazmy (eruptívne pseudopodie nie sú homologické pseudopodiam skupiny
Amoebozoa). V rámci skupiny sa nachádzajú rôzne možnosti výskytu bičíkov resp.
pseudopódií. Niektoré druhy sa môžu vyskytovať len v bičíkatých štádiách počas celého
cyklu (Percolomonas), alebo ako tzv. amoeboflageláty (sú schopné nasyntetizovať bičíky
v určitom období cyklu - Naegleria), alebo sa vyskytujú len vo forme meňaviek bez
bičíkatých štádií (Vahlkamphia). Ak je meňavková forma dominantná, často vytvárajú 1
lobopódiu – tzv. limax formy (podobnosť na nohu slimáka a jej pohyb). Bičíky u tejto
skupiny nikdy neobsahujú mastigonémy. Vytvárajú rezistentné cysty. Majú mitochondrie
alebo hydrogenozómy, v mitochondriách sa nachádzajú diskoidálne kristy, Golgiho aparát
chýba.
Celosvetovo rozšírené, voľne žijúce, aj fakultatívne parazity (amfizoické). Skupina sa delí
na 2 kmene: Schyzopyrena a Acrasida

kmeň: S C H I Z O P Y R E N A
Rozšírené najmä v pôde, ale aj v sladkej vode, zriedkavo v mori, niektoré fakultatívne
parazitické. Pri zmene vlhkosti, teploty či osmotického tlaku ľahko prechádzajú do
bičíkatého štádiá (väčšinou - 4 bičíky). Rozmnožovanie aj príjem potravy sa uskutočňuje
v meňavkovej aj bičíkatej fáze. Sú jednojadrové, tvoria cysty.
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Najbežnejší rod Vahlkampfia s asi 10 ťažko rozlíšiteľnými druhmi. Bičíkaté štádiá
v tomto rode neboli zistené. Najväčší význam z medicánskeho hľadiska majú tzv. amfizoické
(fakultatívne parazitické) meňavky, z ktorých najznámejšia je Naegleria fowleri. Je to drobná
(15-30 µm) jednojadrová meňavka, rozšírená kozmopolitne v rôznych typoch vôd i v pôde,
preferuje najmä teplé vody (vyhrievané a termálne bazény, odpadová voda z chladiacich
zariadení a pod.). Tam sa živí baktériami. Za určitých podmienok vytvára patogénne formy
(aktívne meňavky a pravdepodobne aj bičíkaté štádiá a cysty), ktoré sa dostávajú po
čuchovom nerve do mozgu ľudí, kúpajúcich sa najmä v týchto vyhrievaných, resp.
termálnych bazénoch, ale i v prírodných jazerách. Tam sa rozmnožia a spôsobia meňavkovitý
zápal mozgových blán (primárna amébová meningoencefalitída - PAME). Inkubačná doba je
3 –7 dní, prejavuje sa vysokou teplotou, prudkými bolesťami hlavy, poruchami čuchu a chuti
(napadnutý čuchový lalok mozgu), nechutenstvom až bezvedomím. V ťažkých prípadoch
končí smrťou za 3-5 dní od prvých príznakov. Liečenie je veľmi problematické (včasná
diagnóza), doteraz známe len 4 prípady vyliečenia. Charakteristickým znakom meňavky je
schopnosť vytvárať dvojbičíkaté štádia. Je veľmi odolná voči dezinfekcii, znáša vysoké dávky
chlóru, teplotu do 70 oC. Vytvára cysty. Najmasovejšia nákaza bola opísaná z Čiech (Ústí
nad Labem) v roku 1968, kde zomrelo 16 mladých ľudí niekoľko dní po kúpaní sa vo
vyhrievanom bazéne.
Z ďalších parazitických meňaviek sú schopné vyvolať PAM Naegleria australiensis
ktorá je patogénna pre myši ale zatiaľ nebola identifikovaná u ľudí (v bičíkatom štádiu tvorí
2-8 bičíkov).
Z voľne žijúcich druhov sú významým indikátorom vysokého organického znečistenia
vôd zástupcovia rodu Tetramitus, napr. T. pyriformis so 4 bičíkmi umiestnenými subapikálne,
vytvára aj meňavkové formy. Pôvodne opísaný ako bičíkovec, v starších systémoch
zaraďovaný medzi bičíkovce.

Obr. 96: Naegleria sp. a-limax forma, b-cysty, cbičíkaté štádium

Obr. 97: Naegleria gruberi in vivo (Page)

kmeň: A C R A S I D A (Acrasea)
Skupina meňaviek so špecifickým životným cyklom. Jednotlivé meňavkové štádiá sú
homologické zástupcom Schizopyrena. Pred encystáciou dochádza k vytváraniu agregátov
(pseudoplazmódium) ktoré sa neskôr diferencujú v tzv. sorokarpy v ktorých sa nachádza masa
spór (charakteristická pre skupinu Eumycetotoea. Niektoré vytvárajú aj bičíkaté štádiá.
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Acrasis rosea – akrázia červená – meňavka červeno sfarbená, žijúca na hnijúcich čiastočkách
rastlín v pôde.

Obr. 98: životný cyklus Acrasis rosea (Olive a kol. 1961)

skupina: M e t a m o n a d a (Tetramastigota)
Pôvodne sa vyskytujú 4 bičíky v 2 dvojiciach, z nich 1 je vlečný. Klasické
mitochondrie a Golgiho komplexy nie sú vyvinuté.Väčšinou žijúce voľne v anaerobnom
prostredí alebo paraziticky. Fylogeneticky nejasná skupina, možný aj polyfyletický pôvod.
Zaraďujeme sem 4 kmene: Retortamonada, Diplomonada, Preaxostyllata a Parabasalea

kmeň : R E T O R T A M O N A D A
Parazitické druhy alebo druhy žijúce v anaerobnom prostredí, nemajú mitochondrie.
Pôvodne vytvárajú 4 bičíky (2 môžu redukovať, bazálne telieska sú zachované), z nich jeden
vlečný, smerujúci dozadu je umiestnený v rýhe (cytostomeálna brázda). Vlečný bičík sa
podieľa na priháňaní potravy, ostatné slúžia na pohyb.
Dosahujú veľkosť 2-20µm a majú výtvorený nápadný, relatívne veľký cytostomom.
Pelikula pevná s vystužená pelikulárnymi mikrotubulami. Cudzopasné druhy žijú v čreve
stavovcov i bezstavovcov a vytvárajú odolné cysty čím je uľahčený prenos na iného hostiteľa.
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Obr. 99: schematická stavba zástupcu Retortamonada

Retortamonas – 2 bičíky 4 bazálne telieska R. intestinalis v hrubom čreve človeka – vzácne,
R. grilotalpae – v čreve krtonôžky (Grylotalpa).
Chilomastix – 4 bičíky, zadný bičík krátky Ch. mesnili – parazituje v hrubom a slepom čreve
človeka, po premnožení spôsobuje hnačky (detské domovy, Rómovia)
Chilomastix gallinarum – hnačkové ochorenia hydiny hlavne vo veľkochovoch

Obr. 100 :A.Chilomastigs mesnili. B-cysta. 1-1-jadro, 2-voľné bičíky, 3vlečný bičík, 4-cytostom,
5.cytostomálne fibrily, 6-potravné vakuoly, 7-obal cysty (podľa Mylnikov, Žukov,1983)
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Obr. 101: Retortomonas intestinalis (podľa Kulda, Nohynkova, 1978): 1-jadro, 2-predný bičík, 3vlečný bičík, 4-cytostom, 5-cytostomálne fibrily, 6-obal cysty

kmeň: D I P L O M O N A D A
Bičíkovce bez mitochondrií a Golgiho aparátu (voľne žijúce anaerobné formy,
komenzály a parazity). Vytvárajú monozoické, vyššie organizované diplozoické formy (1
bunka alebo 2 „neoddelené bunky“).
Monozoické formy (1 bunka) majú 4 bičíky (1 z nich vlečný) na rozdiel od
retortamonád obsahujú zložitý mikrotubulárny aparát v spojitosti s jadrom (karyomastigont).
Diplozoické formy – akoby 2 neoddelené bunky, obsahujú 2 karyomastigonty, 2 cytostómy na
zadnom konci tela, 8 bičíkov (vznikli akoby spojením dorzálnych strán 2 monozoických
jedincov).
Nepohlavné rozmnožovanie pozdĺžnym delením (binárne delenie) a jadrové delenie sa
uskutočňuje formou polootvorenej orthomitózy bez centriolov. Meióza a pohlavné
rozmnožovanie je je známe.
- 2 triedy:
trieda: Enteromonadea - zahrňuje monozoické formy často s redukovanými bičíkmi až
na1, komenzály v čreve stavovcov vrátane človeka, tvoria cysty.
Enteromonas hominis – kozmopolit v hrubom čreve človeka, rozšírený v oblastiach s nižším
štandardom hygieny. Nie je patogén, nevyvoláva ochorenie. E. intestinalis – v čreve králikov.
trieda: Diplomonadea
Diplozoické formy, bilaterálne symetrické, voľne žijúce (anaeróbne prostredia),
komenzály aj parazity, šírenie pomocou cýst.
Najznámejší rod Giardia (viac ako 40 druhov) – je parazitický, má vytvorený adhézny disk na
prichytenie. Okraj disku je tvorený ventro-laterálnym lemom, ktorý je kontraktilný.
Giardia (Lamblia) intestinalis – parazit tenkého čreva človeka, prísavným diskom adheruje
na povrch enterocytov hornej časti tenkého čreva, prípadne k epitelovým bunkám žlčníka a
žlčovodov. Do tkanív nevniká, môže sa uvolniť a prisadnúť na iné miesto. Po určitom čase sa
žardie v dolnej časti čreva menia na oválnu 4 jadrovú cystu, ktorá sa s výkalmi dostáva do
vonkajšieho prostredia a je zdrojom ďalšej nákazy (1ml stolice až 300 miliónov cýst). Po
nakazení – akútne štádium sa prejavuje úmornými hnačkami, brušné kŕče, pocitom slabosti.
Ochorenie môže po niekoľkých týždňoch ustať, ale môže prejsť aj do chronickej formy,
trvajúcej celé roky. Zvlášť citlivé sú deti (až 30%). Žardie sa živia tekutinami črevného
obsahu, po premnožení pokrývajú sliznicu čreva, spôsobujú podráždenia, dochádza
k nadmernej produkcii hlenu, poškodzovaniu sliznice, zápalom čreva, nastávajú poruchy
v resorbcii tukov – nedostatočný prísun vitamínov rozpustných v tukoch. Nebezpečné pre
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imunodeficitných pacientov (AIDS). Napadá aj hospodársky významné zvieratá, psov
a mačky.

Obr. 102: Giardia (Lamblia) intestinalis,
celkový pohľad + cysta

Obr. 103: Giardia (Lamblia)- systém
prichytávacích zariadení

Trepomonas, Trigonomonas, Hexamita – masovo premnožené v organicky znečistených
vodách, indikátor vysokého organického znečistenia (polysaprobita). Rod Hexamita okrem
voľne žijúcich aj parazitické druhy – H. intestinalis – v čreve obojživelníkov, H. salmonis
v čreve rýb.

Obr. 104: Hexamita spp. – indikátory organického znečistenia vôd

kmeň: P R E A X O S T Y L A T A
Charakteristickým znakom je prítomnosť tyčinkovitého útvaru (axostyl ) v bunke.
Axostyl je zložený z veľkého počtu mikrotubulov (tisícky) a u mnohých je pohyblivý.
V prednej časti bunky vybieha axostyl do chobotovitého výbežku (tzv. preaxostyl – názov
skupiny) a slúži na prichytenie. Axostyl, kinetozómy a jadro sú v spojení prostredníctvom
mikrotubulov a tvoria funkčnú morfologickú jednotku. Funkciou axostylu bol pôvodne
pohyb, neskôr opora tela.
Najvýznamnejšia trieda: Oxymonadea

trieda: Oxymonadidea (Oxymonadida)
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Skupina morfologicky veľmi odlišných bičíkovcov s jednotnou bunkovou
organizáciou.
Malé až stredne veľké so 4 bičíkmi. U niektorých, druhov sú bičíky prichytené k telu a môžu
vytvárať undulujúce membrány (zvýhodnenie pohybu v hustejšom prostredí). Chýbajú
mitochondrie, Golgiho aparát, peroxizómy. Cytostom nie je vyvinutý, axostyl u mnohých
druhov je využívaný aj na pohyb. Pri delení je vretienko umiestnené vo vnútri jadra (uzavretá
mitóza).
Rozšírené sú v anaeróbnom prostredí - väčšinou komenzály alebo symbionty v čreve
hmyzu. Podieľajú sa najmä na trávení celulózy xylofágneho hmyzu.
Polymastix melolonthae – v čreve lariev chrobákov (zlatone, chrústy)
Sauromonas termitidis, Pyrsonympha vertens, Oxymonas – v čreve termitov
Saccinobacculus v čreve švábov

Obr. 105: Monocercomonoides termitis , celkový pohľad a rez axostylom s mnohými mikrotubulami, f-bičíky,
ax-axostyl, b-intracelulárne bektérie

Kmeň: P A R A B A Z A L E A
Pravdepodobne monofyletický taxón so súborom spoločných ultraštruktúrnych
znakov. Vzhľadom na počet bičíkov je to ale veľmi heterogénna skupina - od 0 až po
desiatky tisíc (pôvodne 4, z nich 3 smerovali dopredu, 1 vlečný), môže sa vytvárať aj
undulujúca membrána. Jadro sa nachádza v strede bunky a je v tesnom kontakte s axostylom.
Charakteristickým znakom je prítomnosť parabazálneho aparátu (odtiaľ názov), ktorý
pozostáva z početných cysterien (až 50) Golgiho komplexu, tzv. parabazálneho telieska,
ktoré je spojené tzv. parabazálnym vláknom so zhlukom kinetozómov (bazálnych
teliesok). Nachádza sa v prednej časti bunky.
Obsahuje axostyl (aj väčší počet) ale na rozdiel od Oxymonád sú nepohyblivé.
Mitochondrie chýbajú (u niektorých sú prítomné jednoduché hydrogenozómy, často početné,
evolučne odvodené od mitochondrií). Cytostóm nie je vyvinutý, fagocytóza môže prebiehať
na väčšine povrchu tela (potrava väčšinou baktérie). Jadové delenie sa uskutočňuje formou
uzavretej mimojadrovej pleuromitózy bez centriolu. Nepohlavné rozmnožovanie - pozdĺžnym
binárnym štiepením.
Komenzály a endoparazity rôznych živočíchov, niektoré sú aj významé parazity
človeka. Patrí sem len 1 rod voľne žijúci (Ditrichomonas) v anaeróbnom prostredí
sladkovodných a morských sedimentov.
-

2 triedy: Trichomonadea a Hypermastigidea

trieda: Trichomonadea
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Parazity a endokomenzály najmä tráviacej a urogenitálnej sústavy živočíchov
a človeka. Majú 4-6 bičíkov (u niektorých môžu úplne redukovať), bez mastigonem, jeden
vždy vlečný, tvorí často undulujúcu membránu. Pod ňou sa nachádza tyčinkovitý útvar
(kosta) – oporná funkcia undulujúcej membrány. Axostyl je nápadný, na zadnom konci často
pretiahnutý ako kaudálny výbežok. Sú kozmopolitne rozšírené, netvoria cysty (sťažený
prenos).
Trichomonas vaginalis – žije v urogenitálnom systéme človeka (urogenitálna trichomonosa) –
spôsobuje zápaly spojené s nepríjemným často hnisavým výtokom. Prenos najmä pohlavným
stykom (chúlostivý na zmenu podmienok – teplotu, pH a pod.) 4+1 bičík
Trichomonas tenax – komenzál v ústnej dutine človeka s neudržiavaným chrupom, nie je
patogén, je indikátorom hnisavých procesov v ústnej dutine
Tritrichomonas foetus – môže spôsobiť sterilitu dobytka, má 4 bičíky (3+1), prenáša sa pri
párení
Trichomonas galinae – parazit v ústnej dutine a hltane vtákov (sliepky, holuby). Nebezpečný
pre mladé vtáky (až 100% mortalita)
Pentatrichomonas hominis – neškodný cudzopasník v hrubom čreve človeka (5+1)

Obr.106 : a-Trichomonas hominis, b-T.tenax, c-T.
vaginalis, d – T. foetus

Obr.107 : Trichomonas vaginalis stavba: afpôvodný filament (bičíka), ax-axostyl, c-kosta, favolné bičíky, časť pôvodného vlečného bičíka, gaxhydrogenozomy a lyzozómy, n-jadro, paperabazálny aparát, pe-pelta, pf-parabazálna fibrila,
um-undulujúca membrána (Kulda)

d
Do tohto radu patrí aj Dientamoeba fragilis – kozmopolitne rozšírená v hrubom čreve človeka
(4%), dlhé obdobie považovaná za meňavku – nemá bičík ale má zachovaný parabazálny
aparát. Živí sa baktériami a kvasinkami črevného obsahu. Netvorí cysty a predpokladá sa, že
sa prenáša prostredníctvom vajíčok mrle (Enterobius vermicularis). Mierne patogénna –
spôsobuje hlienové hnačky a bolesti brucha.

trieda: Hypermastigidea
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Skupina bičíkovcov, s veľkým počtom bičíkov sústredených v určitých častiach bunky
(najmä v prednej), často v kruhoch (špirále) u niektorých po celom tele. Majú zmnožené
parabazálne aparáty. Pri pohybe sa bičíky pohybujú v synchronizovaných vlnách. Axostyly sú
buď samostatné (veľký počet), alebo sú sústredené do jedného. Mitóza je otvorená (jadrový
obal kompletne praská - deliace vretienko je tým mimo jadra).
Žijú v tráviacej sústave xylofágneho hmyzu (najmä termity a šváby), sú schopné štiepiť
celulózu, nezávisle na baktériách. Tvoria až 1/3 váhy hostieľa, hostiteľ zbavený bičíkovcov
hynie v priebehu 10-12 dní. Neprenášajú sa transovariálne, mladé jedince sa nakazia
olizovaním análnych otvorov dospelých jedincov.
Lophomonas blattarum – v čreve švábov, hruškovitý tvar tela, veľ. do 100µm podobne L.
striata, Trichonympha serbica , T. lutea– v termitoch, Teratonympha mirabilis z termitov
rodu Reticulitermes. Zástupcovia rodu Trichonympha sa rozmnožujú pohlavne, pričom toto
rozmnožovanie je stimulované zvliekacím hormónom (ecdyzón) termita. Pri zvliekaní sa
jednotlivé bičíkovce encystujú, obsah cysty sa rozdelí na 2 jedince, ktoré po excystácii
kopulujú (autogamia). Vzniká zygota, ktorá prechádza meiotickým delením, ktorého
výsledkom sú 4 haploidní jedinci.

Obr. 109: a-Joenia sp. in vivo, b-Teratonympha
mirabilis ( podľa Grell, 1973)
Obr. 108: príklady zástupcov Hypermastigida

skupina: M e t a c a r y o t a
V bunke sú vyvinuté typické Golgiho aparáty a klasické mitochondrie (druhotne sa
môžu vyvíjať hydrogenosomy) – mitochondrie sú zrejme výsledkom endosymbiózy. Golgiho
komplexy vznikli pravdepodobne vývinom endomembránového systému bunky. Pôvodným
typom je bunka nesúca 2 heterokontné bičíky s mastigonemami
1 kmeň: Euglenozoa

kmeň: E U G L E N O Z O A
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Pravdepodobne monofyletický taxón napriek tomu, že zahŕňa 2 značne od seba odlišné
skupiny (Euglény vybavené funkčnými plastidmi a bezplastidové bičíkovce obsahujúce
kinetoplast) a pravdepodobne aj skupinu Pseudociliatea vzhľadom na ultraštruktúru bunky.
Patria sem auto aj heterotrofné formy s pôvodnými diskoidálnymi kristami
v mitochondriách (druhotne i trubicovité). Majú 1-2 aj väčší počet bičíkov, axonemy bičíkov
obsahujú bielkovinové komplexy a preto sú bičíky pomerne hrubé, viditeľné v svetelnom
mikroskope aj pri menších zväčšeniach. Cytostóm je vo veľkej väčšine vyvinutý u auto aj
heterotrofných foriem. Pod pelikulou sa často nachádzajú kortikálne pásy mikrotubulov, ktoré
sa podieľajú na udržiavaní tvaru bunky a špecifickej metabólie. Delenie jadra sa uskutočňuje
uzavretou mitózou. Patria sem voľne žijúce i parazitické formy.
Systematicky sa delia na 3 triedy: Euglenidea, Kinetoplastidea, Pseudociliatea

trieda: Euglenidea
Primárne heterotrofné s 1 jadrom a 2 bičíkmi (druhotne sa počet bičíkov môže
znásobovať, alebo sa zachováva iba 1 aj ten môže byť redukovaný až na kinetozóm), druhotne
fototrofné (zelené). Kortikálne mikrotubuly prebiehajúce pozdĺž bunky umožňujú
charakteristickú metaboliu a pohyb u niektorých druhov. Majú jedinú mitochondriu
s diskovitými kristami a len jedno jadro (jadrová membrána nie je v spojitosti
s endoplazmatickým retikulom - neobvyklé medzi jednobunkovcami). Jadrové delenie
prebieha uzavretou vnútrojadrovou pleuromitózou, nepohlavne sa rozmnožujú pozdĺžnym
binárnym delením. Meióza ani pohlavné rozmnožovanie neboli potvrdené.
- patria sem 2 rady: Euglenida a Hemimastigophorida
rad: Euglenida
Primárne heterotrofné ( primárna fagotrofia- asi 2/3 druhov ), druhotne autotrofné (
i tieto druhy sa stratou plastidov druhotne môžu stať heterotrofnými – druhotná
fagotrofia).Bičíky vychádzajú z paraflagelárneho vaku. V priebehu fylogenézy boli
chloroplasty získané sekundárnou endosymbiózou (3 membrány okolo chloroplastu). Patria
sem voľne žijúce, voľne pohyblivé druhy, zriedkavo prisadnuté, vzácne parazity.
Pôvodne dvojbičíkaté, často jeden z bičíkov je silne skrátený (viditeľný len
v elektrónovom mikroskope), dlhý bičík slúžiaci na pohyb obsahuje mastigonemy (1 rad).
U fototrofných foriem je na báze bičík rozšírený (paraflegelárna zdurenina) ktorá sa spoločne
s očnou škvrnou (stigma) podieľa na fotorecepcii. U niektorých druhov sa zachováva aj druhý
bičík, ktorý je vždy vlečný .
Charakteristickým znakom je ampulovitá vliačenina v prednej časti bunky
(paraflegellárny vak, ampula, flagelárna kapsula) z ktorej vychádzajú bičíky a do ktorej
vyúsťuje pulzujúca vakuola. Tvar bunky je rôzny, často sú skrutkovito stočené (kortikálne
pásy mikrotubulov špecificky usporiadané – môžu sa pohybovať jeden po druhom čím vzniká
charakteristický „euglánovitý pohyb“). Niektoré druhy majú bunku pevnú, neohybnú
(Phacus).
Plastidy sa vyskytujú asi u 1/3 druhov, sú obalené trojitou membránou, nikdy nemajú
spojenie s endoplazmatickým retikulom. Okrem iných pigmentov obsahujú chlorophyl a+b
čo dokazuje, že vznikli pravdepodobne endosymbiózou. Zásobné látky sa ukladajú ako plátky
alebo granule v cytoplazme (glukany = paramylon)
Rozmnožovanie binárnym delením (pozdĺžne), zriedkavo plazmotomia (typ
mnohonásobného delenia) v pohyblivom i slizovitom (cystickom) štádiu.
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Sú široko rozšírené najmä v sladkých vodách, zriedkavo v brakických a v mori,
výnimočne parazity. V našich podmienkach široko rozšírené, využívajú sa ako významné
indikátory organického znečistenia vôd.
Euglena viridis, E. oxyuris, E. gracilis. E. acus – často masovo premnožené, sfarbujú vodu do
zelena, E. sanguinea – v povrchovej blanke, sfarbuje vodu do červena. E. astasia – druhotne
môže strácať plastidy prechádza na heterotrofnú výživu.
Phacus pleuronectes – charakteristický listovitý tvar tela. Peranema trichophorum –
bezfarebný druh s výraznou metabóliou a 1 nápadným bičíkom – rozšírené hlavne v silne
organicky zaťažených vodách, Anisonema acinus – široko rozšírený, bezfarebný druh
s nápadným vlečným bičíkom umiestneným v zreteľnej rýhe.

Obr. 110: a-Euglena viridis, bE.oxyuris, fs-paraflagelárny
vak, st-stigma, p-paramylon, py
pyrenoid, n-jadro, pv-pulzujúca
vakuola

Obr.111 : príklady zástupcov
Euglenida: a-Peranema
trichophorum, Anisonema
costatum, Petalomonas hovasei
(podľa Mignot, 1966)

Obr.112 : a-Peranema in vivo, bstavba bičíka u rodu Anisonema
(pr-paraflagelárna lišta) podľa
Mignot, 1966

rad: Hemimastigophorida
Zástupcovia opísaní až v roku 1988, dodnes známe len 2 rody s niekoľkými druhmi,
rozšírené sú v periodických vodách a v pôde. Javia zreteľné príbuzenstvo k euglénam najmä
vzhľadom na stavbu kortexu. Sú bezfarebné, 14-20 µm veľké, s 2 pozdĺžnymi radmi bičíkov,
majú jedno jadro, extruzómy, pulzujúcu vakuolu vždy na konci tela, nemajú bunkové ústa
(cytostoma). Rozmnožujú sa pozdĺžnym delením. Vo fylogenéze sa pravdepodobne odštiepili
od euglén.
Hemimastix amphikineta (pôdy v Austrálii a Chile, v Európe a Ázii zatiaľ nezistený),
Spironema multinucleatum – kozmopolitne rozšírený na všetkých kontinentoch.
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Obr. 113: Hemimastix amphikineta podľa Foissner,
1988

Obr. 114: Hemimastix amphikineta in
vivo a ultraštruktúra

trieda: Kinetoplastidea
Charakteristickým znakom je prítomnosť kinetoplastu, čo je úsek ich jedinej
mitochondrie s veľmi vysokým obsahom tzv. kinetoplastovej DNA (kDNA) stále miesto
akumulácie DNA v mitochondrii. Nie je to teda špecifická organela, za čo bol považovaný,
ale úsek mitochondrie. Je viditelný aj v svetelnom mikroskope (najmä po farbení jadrovými
farbivami), názov je odvodený od umiestnenia v blízkosti kinetozómu bičíka.

Na základe rozptýlenia DNA v kinetoplaste rozlišujeme niekoľko typov :
1. eukinetoplast – DNA lokalizovaná na 1 mieste (Trypanosoma, Critidia,
Leishmania)
2. prokinetoplast – vytvára sa globulárny nukleotid (Bodo)
3. polykinetoplast – DNA lokalizovaná na niekoľkých miestach (bodoch)
(Dimastigella, Ichtyobodo)
4. parakinetoplast – nerovnomerne razptýlená DNA (Cryprobia, Trapanoplasma)
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Kristy v mitochondrii sú diskoidálne, tvar kríst sa môže meniť v priebehu vývoja
organizmu. Jadrové delenie prebieha formou uzavretej vnútrojadrovej pleuromitózy bez
centriol. Pôvodne mali 2 bičíky, jeden môže druhotne redukovať len na bazálne teliesko,
alebo chýba úplne. Jeden z bičíkov môže tvoriť undulujúcu membránu (najmä u druhov
žijúcich v hustejšom prostredí – krv a p.). Bičíky sú heterokontné, u voľne žijúcich predný
s mastigonemami, vlečný často miestami pripevnený k telu. Bičíky vychádzajú z apikálnej
priehlbeniny - periflagelárny vak, do ktorého vyúsťuje u niektorých druhov cytostóm.
Nepohlavne sa rozmnožujú pozdĺžnym binárnym delením, meióza ani pohlavné
rozmnožovanie neboli potvrdené. Dodnes bolo opísaných asi 600 druhov voľne žijúcich,
komenzálov i parazitov a boli zaradené do 2 skupín ( radov):
rad: Bodonida
2 pôvodne heterokontné (heterodynamické) bičíky – vlečný (rekurentný), nie je
pripevnený k povrchu tela. Cytostom väčšinou prítomný. Kinetoplast je tvarovo rôzne
formovaný (rôzna lokalizácia k DNA). Široko rozšírené najmä v organicky zaťažených
vodách, patria k významným tzv. masovým indikátorom znečistenia vôd – živia sa
baktériami. Zriedkavo ekto i endoparazity rýb a iných živočíchov.
Široko rozšírený rod Bodo vyskytuje sa v rôznych typoch vôd aj v pôde, charakteritický
malými rozmermi 3-15 µm. Bodo saltans – charakteristický trhaným pohybom a schopnosťou
pripevnenia k substrátu koncom rekurentného bičíka. Ichtiobodo necator (syn. Costia
necatrix)– ektoparazit rýb, s charakteristickým vysunutým cytostomálnym kanálikom, ktorým
po prisadnutí na epitel žiabier a pokožku vysávajú obsah buniek. Je schopný krátkej
existencie (niekoľko hodín) mimo tela hostiteľa (prechod na iného hostiteľa). Netvorí cysty.
Poškodzujú pokožku a žiabre, na zoslabnutých rybách sa môžu masovo premnožiť a spôsobiť
uhynutie. Kozmopolitne rozšírený na rôznych druhoch rýb, napadá i larválne štádia
obojživelníkov. Cryptobia – ekto aj endo komenzály a parazity žiabier a kože rýb,
endokomenzály v zažívacích traktoch s reprodukčných orgánoch rôznych bezstavovcov
a studenokrvných stavovcov. Netvoria cysty. Cryptobia helicis – parazit v semenných vakoch
Gastropoda, Cryptobia branchialis – na povrchu žiabier sladkovodných rýb v organicky
znečistených vodách, koncom vlečného bičíka je pripevnená na rybu, živí sa baktériami
a detritom v jej okolí. Trypanoplasma – má mohutne vyvinutý kinetoplast – najväčšie známe
množstvo mimojadrovej DNA (až 40% celkovej DNA bunky). Nebezpečné krvné parazity
rýb prenášané pijavicami (Trypanoplasma borreli).

Obr. 115: Bodo sp. in vivo, schéma bunky (kpkinetoplast)

Obr. 116:Ichtyobodo necatrix a-voľne lávajúci, bfixovaný na hostiteľa
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rad: Trypanosomatida
Výlučne parazity s 1 bičíkom bez mastigonem (je homologický prednému bičíku
Bodonea) z druhého bičíka sa zachováva len bazálne teliesko (kinetozom). Rôzne varianty
pohyblivosti bičíka od voľného až po vytvorenie undulujúcej membrány. Podľa umiestenia
komplexu kinetoplast - kinetozóm - flafelárny vak, rozlišujeme
niekoľko foriem
(polymorfizmus). Tieto formy sú charakteristické pre rôzne rody trypanozóm resp. pre rôzne
fázy životného cyklu:
-

amastigot- bezbičíkatá forma – bičík nevyčnieva z flagelárneho vaku, telo oválne
sféronastigot – guľovitý tvar, z ktorého vychádza krátky bičík
promastigot – telo štíhle, bičík vychádza z predného konca
choanomastigot – okraj apikálnej jamky z ktorej bičík vychádza je vysunutý vo forme
golierika
opistomastigot – telo štíhle, bičík prebieha zo zadného konca dopredu dlhým kanákom,
kde vychádza von
epimastigot – telo štíhle, bičík v strede tela vytvára krátku undulujúcu membránu
trypomastigot – telo štíhle, bičík na konci tela, dlhá undulujúca membrána

Obr.117: Polymorfizmus u Trypanosomatina (podľa Hoarea)

Široko rozšírení paraziti, napadajú takmer všetky skupiny živočíchov, prvoky aj
niektoré rastliny. Mnohé sú medicínsky a veterinárne veľmi významné najmä v trópoch
a subtrópoch. Prenášačmi (vektory) medicínsky a veterinárne významných druhov je najmä
krv cicajúci hmyz zo skupín dvojkrídlovcov (Diptera - Tabanidae, Muscidae,
Psychodidae), bzdochy (Heteroptera - Reduviidae), pijavice. Prenos sa uskutočňuje slinami,
krvou, kontaktom slizníc alebo poranenej kože, trusom prenášačov, vzácne transfúziou krvi.
Patogenita spočíva vo vylučovaní toxických metabolitov, v tvorbe imunokomplexov
(deštrukcia imunitného systému hostiteľa) poškodzovanie buniek a tkanív.
Delíme ich na 2 skupiny – fylogeneticky mladšie – jednohostiteľské zo zažívacieho
traktu hmyzu alebo prenášané hmyzom na rastliny (Leptomonas, Phytomonas, Critidia,
Herpetomonas) a fylogeneticky staršie – striedajú vo svojom cykle bezstavovca a stavovca.
Z prvej skupiny napr. niektorí zástupcovia rodu Phytomonas – poškodzujú rastliny
(kokosové palmy, kávovník a pod.). Paraziti cievneho systému rastlín, hlavne tých ktoré
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„ronia“ mlieko (napr Euphorbiacae aj iné). Prenášané bzdochami spôsobujú vednutie a úhyn
rastlín – Phytomonas leptovasorum - poškodzuje kávovník.
Herpetomonas muscarum – v čreve muchy, Critidia oncopelti – parazit bzdochy (Onkopeltus
fasciatus).
Z druhej skupiny sú najvýznamnejší zástupcovia rodu Trypanosoma. Asi 300 druhov
parazituje u všetkých tried stavovcov, najmä cicavce ale aj ryby, plazy, obojživelníky.
Trypanosoma je monofyletický rod, ktorý vzhľadom na vývoj v prenášačovi delíme na 3
skupiny:
- Stercoraria (lat. „stercus“ – fekálie) – vývoj v prenášačovi je ukončený v zadnej časti
zažívacieho traktu. Prenos sa uskutočňuje pomocou výkalov obsahujúcich infekčné štádiá.
- Salivaria (lat. „saliva“ – slina) – vývoj v prenášačovi je ukončený v prednej časti
zažívacieho traktu. Prenos sa uskutočňuje slinami pri cicaní.
Zo skupiny stercoraria je medicínsky najvýznamnejšia Trypanosoma crusi – spôsobuje
Chagasovu chorobu, postihnutých až 12 miliónov ľudí – rozšírená len v Amerike (južná
a stredná najmä Brazília, Agrentína a Venezuela). Je to typická antropozoonóza – mimo
človeka infikuje viac ako 100 druhov domácich a divo žijúcich zvierat. Prenášačom sú
bzdochy (ploštice z čeľade Reduviidae (podč.Triatominae) – Triatoma, Rhodnius,
Panstrongilus megistus). Prenos sa uskutočňuje výkalmi (skup. Stercoraria), ktoré si človek
zatiera do rany. Choroba sa vyznačuje prírodnou ohniskovosťou (rezervoár cicavce – najmä
pásavce, hlodavce). Má výrazný dvojfázový priebeh. Akútna fáza: inkubačná doba 1-2
týždne (lokálna reakcia, zdurenie viečok, lymfatických uzlín, horúčky) ďalší priebeh buď
mierny väčšinou u dospelých, u detí aj ťažký smrtelný. Po akútnej fáze nasleduje dlhé
bezpríznakové obdobie (10-40 rokov), pričom sa môže rozvinúť chronická fáza
(degeneratívne ochorenie srdcového svalu, kardiovaskulárne poruchy – smrť nastáva
zlyhaním srdcovo cievnej činnosti až 10%úmrtí).
Zo skupiny salivaria (prenos slinami) sú najvýznamnejšie trapanozómy skupiny brucei. Patria
sem 3 trypanosomy ( T. brucei brucei, T. brucei rhodesiense a T. gambiense) z krvi
stavovcov. Morfologicky nerozlíšitelné, líšia sa v patogenite pre zvieratá a človeka, rozšírené
v geografickom rozšírení ich prenášača (mucha Glossina), v súčasnosti uvádzané ako
poddruhy druhu T. brucei (v staršej literatúre uvádzané ako samostatné druhy).
Choroby dobytka spôsobuje T. brucei (T. brucei brucei) rozšírená u domácich a divých
zvierat rovníkovej Afriky. Prirodzenými hostiteľmi sú antilopy (pre ne málo patogénna),
najcitlivejšie kone (bez liečenia smrť), citlivé sú aj ťavy, ovce a kozy. Pre hovädzí dobytok
relativne málo patogénne.

Obr. 118: Trypanosoma medzi krvinkami
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Obr. 119: a-Trypanosoma brucei medzi krvinkami, b-T.fallisi (um-undulujúca membrána), c-ultraštruktúra T.
congolense, d-kinetoplast

Spavá nemoc u človeka - – medicínsky najväčší význam
Pôvodcovia - Trypanosoma brucei rhodesiense (syn. T. rhodesiense) a T. gambiense
(pravdepodobne T. brucei gambiemse). Pravdepodobne ide o 2 poddruhy druhu T. brucei.
Dnes je spavá nemoc zatlačená do asi 200 izolovaných ohnísk (38 afrických krajín),
postihnutých 100-300 000 ľudí, z ktorých asi 5000 umiera. Ohrozená populácia asi 50
miliónov ľudí. Pre spavú nemoc je charakteristický výskyt vo vlnách (mnohoročné obdobie
s veľmi nízkym výskytom, ktoré sa strieda s lokálnymi epidémiami. Faktory vedúce
k vypuknutiu týchto epidémií nie sú známe.
Trypanosoma brucei rhodesiense – najviac príbuzná zvieracej T. brucei brucei je rozšírená
v strednej a východnej Afrike, rezervoárom sú divé a domáce zvieratá (najmä dobytok).
Prenášačmi Glossina morsitans, G. pallidipes. Spôsobuje akútnu formu spavej nemoci, smrť
po 2-4 mesiacoch.
Trypanosoma gambiense (T. brucei gambiense) – rozšírená v západnej a strednej Afrike,
prenos prevažne z človeka na človeka ale aj z domácich zvierat (pes, ošípaná, dobytok)
a antilop. Prenášač najmä Glossina palpalis ale aj G. fuscipes, G. tachynoides. Spôsobuje
chronickú spavú nemoc bez liečenia 1-6 rokov smrť.
Priebeh ochorenia: podráždenie v mieste vpichu, odtiaľ do lymfatického systému a do krvi,
po určitej dobe do mozgu a mozgo-miešneho moku. Invázia do krvi sa prejavuje periodicky sa
opakujúcimi horúčkovitými stavmi, malátnosťou, bolesťami kĺbov, zdurenými uzlinami.
Prienik do mozgu spôsobuje bolesti hlavy, poruchy spánku a ďalšie komplikácie,
v neliečenom stave končí smrťou.
Ďalšie veterinárne významné trypanozomiázy:
Trypanosoma evansi (T. brucei evensi)– prenášaná mechanicky na cuciaku ovadov a iných
dvojkrídlovcov (bodavky). Rozšírené mimo pásma výskytu rodu Glossina (mucha).
Spôsobujú chorobu surra – najmä dobytok, ovce, kozy, ťavy aj pes.
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Trypanosoma equiperdum (T. brucei equiperdum) – špecifický parazit koní (chronické
ochorenie). Prenos sa uskupočňuje mechanicky pri párení nakoľko sa vyskytujú málo v krvi,
najviac v lymfe, na steroch mukóznych membrán a pod. (Ázia, Afrika, krajiny bývalého
ZSSR).
Trypanosoma kongolense – najrozšírenejšia africká trypanozomiáza divo žijúcich
prežúvavcov (pre ne nepatogenna), silne patogénny pre domáce zvieratá (choroba nagana).
Prenos rôzne druhy rodu Glossina. Veľký hospodársky význam.

Rod Leishmania – napadá stavovce, prenášače sú dvojkrídlovce (pakomárikovité Flebotomidae). Rod zahŕňa väčšie množstvo morfologicky neodlíšitelných druhov či
komplexov druhov, ktorých rozlíšenie je možné podľa hostiteľov, klinických prejavov
a geografického rozšírenia alebo biochemicky. Asi 12 miliónov infikovaných ľudí, asi 350
miliónov ohrozených. Infekcia váčšinou začína v koži, alebo postupuje aj do slizníc
a vnútorných orgánov.
Leishmania tropica – tvorí tzv. suché vredy končiace kožnými znetvoreninami na tvári.
Rozšírená okolo Stredozemného mora (j. Európa, sev. Afrika, Blízky Východ, stredná Ázia,
India). Prenášač – flebotomus. Inkubačná doba 2-3 týždne, ale aj niekoľko mesiacov či
rokov.Väčšonou lokalizované na tvári, prípadne na iných miestach nechránených odevom.
Leishmania brasiliensis – kožná a mukokutánna leischmanióza rozšírená v Južnej Amerike.
Najťažšia forma – začína ako kožné ochorenie a metastázuje do nasofaryngeálnych slizníc
a iných miest na tvári. Môže končiť smrťou.
Leishmania major – kožná leischmanióza spôsobujúca tzv. mokrý vred, lokalizovaný
väčšinou na dolných končatinách. Rezervoár drobné hlodavce.
Leishmania mexicana – kožná leischmanióza v strednej Amerike. Často vred na uchu –
rezervoár lesné hlodavce.
Leishmania donovani komplex 4 druhov spôsobujúcich viscerálnu formu leischmaniózy.
Najznámejšie sú: L. donovani donovani spôsobuje najťažšiu viscerálnu formu - choroba kalaazar (India, Stredná a východná Afrika), neliečená končí smrťou – parazit napadá makrofágy
v pečeni, slezine a kostnej dreni a spôsobuje zhubnú anémiu – krv sa vylieva pod kožu,
sčernanie (modriny pod pokožkou). Okrem toho spôsobuje mohutné zväčšenie sleziny
a pečene. L.donovani infantum spôsobuje detskú viscerálnu leischmaniózu v Stredomorí
(Taliansko, Francúzsko, Španielsko). Klinické prejavy – anémie, horúčky, zdurenie sleziny.
Na leischnmaniózy neexistuje vakcína (vakcinácia živými L. major – prebehne ako normálne
ochorenie – možné na zvolených miestach).

Obr. 120: kožné a kožnoslizničné poruchy spôsobené: a-Leishmania tropica, b-leishmania braziliensis (podľa
Franka a Liedera, 1986)
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trieda: Pseudociliatea (Primociliatea)
Malá skupina morských jednobunkovcov (1 rod so 4 druhmi). Vzhľadom na
povrchové podobnosti boli dlhé obdobia radené k nálevníkom od ktorých ich jasne odlišuje
absencia jadrového dualizmu, aj štruktúra kortexu – bez alveol. Telo je pokryté krátkymi
bičíkmi bez mastigonem, ktoré sú sústredené do 6-8 pásov, majú 2-16 fyziologicky
rovnocenných jadier, majú funkčný cytostóm a cytopharynx. Štruktúra pelikuly i celý kortex
javí jasné príbuzenstvo v rámci kmeňa Euglenozoa. Tvoria cysty, v ktorých sa rozmnožujú
delením, pohlavné rozmnožovanie nie je známe. Rozšírené v bentose, živia sa rozsievkami,
bičíkovcami a baktériami. Stephanopogon mesnili, S. apogon – v sedimentoch Stredozemného
mora.

a
b
c
Obr. 121: Stephanopogon sp. a – svetelný mikroskop, b – protargolová impregnácia, c- schéma

Fylogenetická línia (ríša): Archaeplastida
Skupina fotosyntetizujúcich organizmov (jednobunkové i mnohobunkové,
riasy i cievnaté rastliny). Spomenuté sú len okrajovo, nakoľko všetky sú
podrobne preberané v systéme rastlín.
-

charakteristickým znakom sú plastidy s obsahom chlorofylu a
chloroplasty vznikli cestou primárnej endosymbiózy s cyanobaktériou (sinicou) (primárna
endosymbióza - prokaryotický endosymbiont (α-proteobaktéria, cyanobaktéria) bol
pohltený, pričom výsledný plastid je ohraničený 2 membránami, u všetkých ostatných
skupín 3 a viac).
- plastidy môžu sekundárne redukovať
- zvyčajne obsahujú celulózové bunkové steny
Zaraďujeme sem 3 skupiny (podríše): Glaucophyta, Rhodophyta, Chloroplastida

skupina: Glaucophyta
Plastid vznikol endosymbiózou prokaryotického organizmu (sinice) – obsahuje len 2
membrány. Iba chlorofyl a , s fykobiliproteínmi a inými pigmentami. Bičíkaté aj bezbičíkaté
štádiá v životnom cykle (podrobne preberané v systéme nižších rastlín)
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skupina Rhodophyta
Bez bičíkatých štádií v životnom cykle, bez centriol a akýchkoľvek základov bazálnych
teliesok bičíkov alebo iných základov mikrotubulárnych štruktúr 9+2. Namiesto toho sú
prítomné polárne prstence. Chloroplasty dvojmembránové (bez obalu endoplazmatického
retikula). Iba chlorofyl a. Zásobná látka v cytoplazme je škrob. Uzavretá mitóza so
zachovaným jadrovým obalom a deliacim vretienkom. Bunková stena môže obsahovať
celulózu (podrobne preberané v systéme nižších rastlín).

skupina: Chloroplastida
Plastidy obsahujú chlorofyl a+b, pyrenoid sa nachádza často vo vnútri plastidu. Na povrchu
bunky celulózová bunková stena. Obsahujú centrioly. Väčší počet kmeňov (botanická
literatúra – v rámci jednobunkovcov spomenieme kmeň iba Chlorophyta)

kmeň: C H L O R O P H Y T A
Zelené riasy v botanickej literatúre + cievnaté rastliny. Zelené riasy väčšinou jednobunkové
alebo kolóniové, mnoho nepohyblivých. Patria sem aj pomerne často sa vyskytujúce
„zoochlorelly“ (symbionty mnohých nálevníkov aj niektorých mnohobunkových živočíchov –
Rotifera, nezmary a pod,).
- bičíky väčšinou neobsahujú mastigonemy (niektoré aj bez bičíkov), chloroplasty majú
rovnaké znaky ako vyššie zelené rastiny (2 krycie membrány, chlorophyl a+b, tylakoidy
a pyrenoidy). Zásobná látka je škrob.
- Stigma ak sa vyskytuje, nachádza sa vo vnútri chloroplastu.
- Sladkovodné druhy bez bunkových stien majú pulzujúce vakuoly. Bežne sa vyskytuje
pohlavné rozmnožovanie (podrobnejšie v systéme rastlín).
- V rámci jednobunkových foriem rozličujeme 2 triedy: Volvocidea a Prasimonadea

trieda: Volvocidea
-

-

majú 2, 4 alebo zriedkavo až 8 bičíkov, ktoré vychádzajú z predného konca bunky.
Väčšinou obsahujú jeden miskovitý chloroplast, ktorý dodáva charakteristické
trávovozelené zafarbenie. Patria sem jednotlivo žijúce druhy (z rodov Chlamydomonas,
Chlorogonium) i kolóniové s rôznym počtom buniek – Gonium (4-16), Eudorina (32),
Pleodorina (32-128) a Volvox (500 až mnoho tisíc). Bunky sú usporiadané po obvode
kolónie, vo vnútri sa nachádza želatinózna hmota. Jednotlivé bunky môžu byť navzájom
prepojené plazmatickými mostíkmi (plazmodezmami).
Väčšinou sladkovodné so sklonom k masovému premnoženiu
Niektoré druhy druhotne bezfarebné (Polytoma, Hyalogonium)

Obr. 122: Eudorina sp.

Pleodorina sp.

Volvox sp.
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Obr. 124:Volvox globator
s formáciou mikro a
makrogamét
O br. 123: a-d Eudorina californica (podľa Chatton, 1911)

trieda: Prasimonadea
-

charakteristickým znakom je, že izokontné bičíky (jeden až 8, väčšinou 4) vychádzajú
z apikálnej jamky (zreteľná priehlbeň na rozdiel od predchádzajúceho radu)
bičíky sú pokryté malými šupinkami z organického materiálu (nie mastigonemy). Šupinky
sa nachádzajú aj na povrchu bunky v jednej alebo viacerých vrstvách (produkt Golgiho
komplexu)
žijú hlavne v moriach, len málo druhov je sladkovodných
Prasinomonas, Mesostigma

Obr. 125:Príklad zástupcu Prasinomonas a Mesostigma viride
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Fylogenetická línia: Chromalveolata
V literatúre často uvádzané aj ako 2 samostatné skupiny Chromista v zmysle CavalierSmith 1998 zahrňujúce Cryptophycae, Haptophyta a Stramenopiles a Alveolata
(Cavalier-Smith 1991)
Pravdepodobne monofyletická skupina, bičíky s mastigonémami (mastigonémy
z Golgiho aparátu). Plastidy vznikli sekundárnou endosymbiózou z ancestrálneho
archeplastidu (eukaryotický endosymbiont - riasa) - na rozdiel od predchádzajúcej
skupiny kde bol pohltený prokaryotický organizmus). V prípade skupiny
Chromalveolata je plastid ohraničený 3 a viac membránami. Plastidy môžu druhotne
redukovať až absentovať. Zaraďujeme sem 4 skupiny (podríše): Cryptophyta,
Haptophyta, Stramenopiles a Alveolata.
skupina: Cryptophyta (Cryptomonadea) - kryptomonády
Jednobunkové, voľne pohyblivé, väčšinou autotrofné, zriedkavo heterotrofné
a mixotrofné formy. Majú 2 bičíky odlišnej dĺžky – väčšinou smerujúce dopredu. Dlhší bičík
má 2 rady mastigoném (každá s 1 terminálnym vláknom), kratší bičík len 1 rad mastigoném
(každá s 2 terminálnymi vláknami). Oba bičíky vychádzajú väčšinou subapikálne na báze
zreteľnej priehlbeniny (vestibulum). Dutina je vystlaná radmi malých vystreľujúcich organel
– extruzómov – ejektizómy. Bunka je charakteristicky odlišne dorzoventrálne stavaná
(chrbtová strana vydutá, brušná plochá alebo preliačená). Na povrchu alebo tesne pod
membránou sa nachádza vrstva proteínových doštičiek – periplast, dodávajúca bunke
pevnosť.
Chloroplasty obsahujú chlorofyl a+c a niektoré prídatné pigmenty napr. karotenoidy,
fycocyanin a pod.. Choroplasy neležia v cytoplazme voľne. Sú obalené špecifickými
membránami (4) ktoré potvrdzujú ich endosymbiotický pôvod. Plastidy totiž spoločne
s nukleomorfom (rudiment jadra symbionta – funkčný plastidový genóm), pyrenoidom
a vakuolami sú obalené samostatným obalom a tvoria tak jeden celok ktorého jednotlivé časti
boli pravdepodobne pôvodne samostatnými organizmami. Celý tento komplex je ešte obalený
ďalšou membránou tzv. plastidové endoplazmatické retikulum, ktoré spája celý tento
komplex s jadrom.
Cryptomonády sú haploidné organizmy, rozmnožujú sa binárnym delením, pohlavné
rozmnožovanie nie je známe.
Široko rozšírené bičíkovce, väčšinou sladkovodné menej morské, často spôsobujú vegetačné
zafarbenie vody (väčšinou do hneda). Rozšírené kozmopolitne, ubikvisticky aj v odpadových
vodách, sú schopné adaptácií k rýchle sa meniacim podmienkam prostredia. Napr.
Chroomonas afrikana prežije prenos z morskej vody do sladkej a je schopný aktívneho
života.
Chilomonas paramecium – široko rozšírený najmä v organicky zaťažených vodách, kde sa
masovo premnožuje (významný masový indikátor organického znečistenia vôd). Choroplasty
stratili pigmenty – v tele sa vyskytujú bezfarebné, nápadné leukoplasty. Živia sa heterotrofne
(fagocytóza). Podobné rozšírenie má i Ch. oblonga.
Endosymbiotický pôvod plastitov potvrdzuje aj redukovaná kryptomonáda, ktorá žije
symbioticky v nálevníkovi Mesodinium rubrum ktorý druhotne stratil cytostóm a živí sa len
fotosyntetickými produktami kryptomonády.
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Obr. 126: a-Chilomonas paramecium, b-Ch. ovata,
c-Cryptochris commutata (z Grell, 1973)

Obr. 127: Cryptomonas ovata fl-bičíky
s mastigonemami, ej-ejektizomy

skupina: Haptophyta
Solitárne, kolóniové i vláknité, prevažne 2-bičíkaté. Bičíky hladké, zvyčajne bez
mastigonem, apikálne alebo subapikálne. vychádzajú z Medzi bičíkmi sa nachádza kratší
alebo dlhší vláknitý prívesok – haptonema (ultraštruktúrou úplne odlišná od bičíka). Slúži na
pripevnenie, pomáha tiež pri prijímaní potravy. 1-4 chloroplasty s tylakoidmi v skupinách po
3. Chloroplasty s pyrenoidom, pigmenty – chlorofyl a+c, ß-karotén, chrysolaminarin a pod.
Charakteristický bunkový povrch, kde sa nachádzajú charakteristické mineralizované šupiny.
Majú často očné škvrny. Životné cykly zložité, striedajú sa koloniálne alebo vláknité štádiá
s voľne pohyblivými. Pohlavné rozmnožovanie zistené len u niektorých skupín. Autotrofné,
mixotrofné alebo heterotrofné, niektoré druhy sú toxické pre ryby. Hlavne morské, zriedkavo
sladkovodné,

kmeň: Prymnesiophycae (Prymnesiomonadidea)
Väčšinou morské, zriedkavo sladkovodné jednobunkovce, malé (do 30µm), ktorých
bičíky i telo sú pokryté druhovo špecifickými šupinkami z celulózy, ktoré môžu vápenatieť
(kokolity). Zriedkavo koloniálne. Na apikálnom konci 2 (zriedkavo 4) bičíky, heterokontné
alebo izokontné. V apikálnej časti bunky sa môže vyskytovať stigma, bazálna rozšírenina
bičíkov chýba. Jednojadrové. Rozmnožovanie sa uskutočňuje pozdĺžnym delením,
u niektorých druhov je známe aj pohlavné rozmnožovanie (izogamia). Fototrofné, zriedkavo
bezfarebné – fagotrofné. Plastidy obsahujú chlorofyl a+c, často býva prekrytý hnedými
a žltými pigmentami (fukoxantin, diatoxantin – dodávajú hnedo-žlté sfarbenie). Zásobné látky
sú polysacharidy chrysolaminarín a paramylon. Niektoré druhy sú charakteristické masovým
premnožením, čím môžu vytvárať vrstvy penovitej hmoty na hladine (toxické pre ryby).
Systematické zatriedenie na základe počtu bičíkov, tvaru šupiniek a haptonemy.
Viacero radov - uvádzame 2:

134

rad: Prymnesiales
Morské a slanomilné bičíkovce, vajcovitého tvaru. Bičíky sú izokontné, haptonema
dosahuje dĺžku max. 1/3 dĺžky tela. Vyskytuje sa aj nefunkčná pulzujúca vakuola.
V periférnej cytoplazme sa nachádza väčší počet mukocýst.
Prymnesium parvum – malý bičíkovec (do 15 µm), vyskytuje sa v planktóne slaných nádrží
(slanísk a pod.)

Obr.128: Prymnesium sp.

Obr. 129: Prymnesiomonada: a-haptonema medzi 2 bičíkmi, b-schéma apikálnej časti bunky (1-preirez bičíkov
s usporiadením mikrotubulov 9x2+2, 2-4 prierez haptonemou s nepravidelne usporiadanými mikrotubulmi), cpriečne a šikmé rezy zvinutou haptonemou

rad: Coccolitales
Viac ako100 druhov s charakteristickými druhovo špecifickými kokolitmi na povrchu bunky.
Morské, planktonické so zložitými cyklami v ktorých sa strieda pohyblivé a nepohyblivé
štádium.
Coccolithus pelagicus – jediný chladnomilný druh (severný Atlantik), Ochrosphaera
neopolitana rozšírená v planktóne svetových morí.

a

b
Obr. 130: a-Coccolithus pelagicus-kremičité šupinky na povrchu, b-Orchosphaera verrucosa
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skupina: Stramenopiles (Heterokonta, Stramenopila, Heterokontophyta)
Mimoriadne veľká a na druhy bohatá skupina s ťažiskom v botanickom systéme –
uvádzame len prechodné skupiny – len okrajovo spomenuté najvýznamnejšie skupiny
preberané v botanickom systéme)
Veľmi veľká na prvý pohľad rôznorodá skupina, zahŕňajúca rôzne skupiny
jednobunkovcov autotrofne i heterotrofne sa vyživujúce („rastlinné či živočíšne bičíkovce“,
niektoré meňavkovité formy, hubám podobné organizmy, hnedé riasy či rozsievky-nepatria
sem zelené riasy Chlorophyta!!!). Napriek tomu majú niektoré spoločné znaky, ktoré nie sú
viazané na plastidy. Za spoločné znaky možno považovať bilaterálnu symetriu bunky,
heterokontné bičíky so špecifickou stavbou a s charakteristickým paraflagelárnym zdurením
kratšieho bičíka, vznik mastigomen vo vezikulách Golgiho komplexu (mastigonémy sa
väčšinou vyskytujú na prednom bičíku, sú trojdielne, vlečný bičík je obyčajne hladký).
Charakteristické sú 4 mikrotubulárne kinetozómové korene.
Stavba bičíkov je zložitá - takmer všetky majú na bičíkoch v určitom štádiu životného
cyklu trojdielne tubulárne vlákna - mastigonemy (stramenopily - odvodený názov – latinsky
stramen - „steblo“ pilus - „vlas“ vlákno). Niekedy sú len rozmnožovacie bunky bičíkaté,
vyživovacie (trofozoit) sú bez známok akéhokoľvek pohybu - bičíky neobsahujú
Medzi kinetozómom a telom bičíka sa nachádzajú bielkovinové komplexy (špirálne
telieska). Zásobnou látkou nie je škrob. Kristy v mitochondriách sú tubulárne, chloroplasty
boli získané sekundárnou endosymbiózou – majú vlastnú dvojitú membránu a sú ešte ďalej
obalené membránou endoplazmatického retikula. Mitóza u väčšiny vo forme otvorenej
pleuromitózy bez centriol. Pohlavné rozmnožovanie kopulácia s formáciou haploidných izo aj
anizogamét. U anizogamét jedna je pohyblivá s bičíkom, druhá je stacionárna.
Zásobnou látkou sú tekuté polysacharidy (obyčajne laminarín) alebo oleje.
Niektoré (hnedé riasy a chaluhy) vytvárajú kolónie veľkých rozmerov. Sú široko
rozšírené v sladkovodných i morských habitatoch. Mnohé vytvárajú schránky alebo panciere,
ktoré sa zachovávajú vo fosílnych nálezoch. Fotosyntetizujúce druhy sú zodpovedné za asi
50% primárnej produkcie v oceánoch a veľké % celkovej globálnej primárnej produkcie.
Žiadny druh nie je významným parazitom alebo agensom chorôb. Niektoré vylučujú aldehydy
ktoré zapáchajú po rybacine, iba zriedkavo však spôsobujú úhyn rýb alebo znehodnotenie
vody.
Za východiskovú skupinu fylogenézy sa považujú Proteromanadea ktoré majú
stamenopily umiestnené na zadnej časti bunky, nie na bičíku.
Zaraďujeme sem viacero skupín (kmeňov ??) z ktorých najvýznamnejšie sú: Opalinata,
Bicosoeca, Labyrinthulomorphea, Actinophria, Chrysophycae, Bacilariophycae

kmeň: O P A L I N A T A
Väčšinou mnohopočetné cílie, 2-4 bičíky, alebo bez bičíkatých štruktúr.
U mnohociliátnych sú na povrchu pravidelne rozmiestnené kortikálne vyvýšeniny ohraničené
mikrotubulami (rýhovaný vzhľad). Medzi kinetozómom a telom bičíka sa nachádzajú
bielkovinové komplexy (špirálne telieska).Endozoické, žijúce väčšinou v zažívacom trakte
rôznych živočíchov (neškodné parazity – komenzály). Tvoria cysty.
3 triedy: Protomonadea, Opalinea, Blastocystidea
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trieda: Proteromonadea
Pomerne malé (do 30µm). Trofozoity obsahujú 2 alebo 4 heterokontné a heterodynamické
bičíky vychádzajúce z predného konca bunky (nevytvára sa vestibulum), jedno jadro a jednu
veľkú mitochondriu (trubicovité kristy), ktorá pripomína kinetoplast u skupiny
Kinetoplastida. Výživa pinocytózou na povrchu bunky. Tvoria 2 typy cýst, malé a veľké
(trofocysty) v ktorých prebieha rozmnožovanie (16-64 jedincov). Patria sem len 2 rody –
Proteromonas (so stamenopilami v zadnej časti bunky) a Karotomorpha. Sú kozmopolitne
rozšírené v zažívacom trakte obojživelníkov, plazov a cicavcov (hlodavce). Patogénne
pôsobenie nie je známe. Prenos na hostiteľa sa uskutočňuje cystami nachádzajúcimi sa
v truse.
Proteromonas lacertae viridis žijúci v kloake jašteríc. V trofocystách dochádza
pravdepodobne k pohlavnému rozmnožovaniu (2 jedince-gamonty vytvoria cystu, dochádza
ku kopulácii a následnému rozpadu až na 64 bičíkatých jedincov)
Karotomorpha bufonis - v konečníku obojživelníkov. Bičíky v 2 pároch, pelikula je
zbrázdená šikmými pásmi (spevnené mikrotubulami).

Obr. 131: Proteromonas lacertae viridis (schéma,
ultraštruktúra podľa Brugeroll a Mignot)

Obr. 132: Karotomophrya fusiformis, in vivo
a cysta 1-jadro, 2-mitochondria, 3-obal cysty
(Kulda, Nohýnková 1978)

trieda: Opalinea
Neškodné parazity (endokomenzály) studenokrvných stavovcov - obojživelníkov a
niektorých rýb zriedkavo v plazoch (klavne v kloake, vzácne v tráviacej trubici). Vzhľadom
na morfologickú podobnosť boli donedávna radené medzi nálevníky od ktorých ich jasne
oddeľuje neprítomnosť jadrového dualizmu a stavba pelikuly (bez alveol) a odlišná
infraciliatúra. Telo je pokryté množstvom krátkych bičíkov usporiadaných v šikmých radoch
(pohyb v metachrónnych vlnách). Majú 2 a viac fylogeneticky rovnocenných diploidných
jadier, majú mitochondrie. Nie je vyvinutý cytostóm, potravu prijímajú pinocytózou. Pretože
nie sú adaptované na život v hypotonickom prostredí (mimo hostiteľa rýchle hynú) - nemajú
osmoregulačný systém (pulzujúce vakuoly). Nepohlavne sa rozmnožujú šikmou brázdou,
pohlavne kopuláciou (je viazaná na rozmnožovanie hostiteľa - splývanie gamét len v larvách
hostiteľa).
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Vývinový cyklus je pomerne zložitý. V období párenia žiab sa masovo rozpadajú na
malé jedice s 3-12 jadrami ktoré encystujú, opúšťajú s výkalmi dospalého jedinca. Cysty si vo
vode zachovávajú životnosť niekoľko mesiacov. Po konzumácii cysty hostiteľom (žubrienka)
sa cysty dostanú do čreva, kde sa rozpadnú na 1 jadrové gamety (mikro a makro), tie kopulujú,
vzniká zygota, ktorá sa mení na dospelého jedinca spolu s metamorfózou obojživelníka, alebo
zygoty encystujú a odchádzajú opäť do vonkajšieho prostredia – tieto po opätovnej nákaze
môžu dorastať na veľké trofozoity. U niektorých druhov sa cyklus ešte komplikuje vznikom
ďalšej generácie cýst asexuálnou cestou. Infekcia sa prenáša viacjadrovými cystymi. U nás
Protoopalina intestinalis (kozmopolit), Opalina obtrigona (v Hyla arborea), Opalina ranarum
(kozmopolit) s veľkým počtom jadier – v kloake a konečníku žiab. Zelleriella piseicola
v čreve rýb (má len 2 jadrá) .

Obr.133: Opalina ranarum in vivo a životný cyklus prebiehajúci v žubrienke a žabe –mnohojadrová
bunka vychádza z cysty a delení sa mení na gamont, 2-alebo na jednojadrové gamety, 3-tie dávajú
vznik encystovanej zygote, 5-po prenose týchto cýst do inej žubrienky excystujú a po niekoľkých
deleniach vytvoria malé trofozoity, 6-7 tie sa znovu encystujú alebo vytvoria veľké trofonty, 8-po
namnožení sa tieto trofické štádiá encystujú a 9.vyjdú zo žaby výkalmi (podľa Esssenberga)

trieda: Blastocystidea
Bez bičíkov, žijú v anaerobnom prostredí (parazity). Mitochondrie sú prítomné ale bez
typickej enzymatickej aktivity a cytochrómov. 2 alebo viac jadier, môžu byť patogénne.
V čreve človeka aj iných živočíchov parazituje Blastocystis hominis. Tvorí cysty, nákaza sa
uskutočňuje prostredníctvom výkalov (znížená hygiena).
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b
Obr. 134: Blastocystis hominis: a-cyklus, b- jednotlivé štádiá

kmeň: B I C O S O E C A
-

Asi 40 druhov jednotlivo alebo v kolóniách žijúcich heterotrofných bičíkovcov väčšinou
s vázovitou schránkou (lorikou), pomerne malé (5µm)
Schránky sú chitinózne na rozdiel od Choanophlagellat (kremičité). Majú 2 heterokontné
bičíky – vlečný bičík (bez mastigonem) smerujúci dozadu slúži na prichytenie bunky
k lorike a k jej zaťahovaniu do loriky alebo k prichyteniu na rôzny substrát
Druhý bičík je dlhší, smeruje dopredu (obsahuje mastigonemy) a slúži k zachytávaniu
potravy. V prednej časti sa vytvára špeciálny pohyblivý výrastok, ktorý sa podieľa na
prijímaní potravy (živia sa najmä baktériami).
Rozmnožovanie nepohlavné, pozdĺžnym delením
Rozšírené v sladkých vodách aj v mori, väčšinou ako súčasť nanoplanktonu, často vo
veľkých počtoch (do 500 000 na liter)
Najrozšírenejším rodom je Bicosoeca. Uvádzané rody Codomonas, Stephanocodon
a ďalšie sú pravdepodobne štádiom v životnom cykle rodu Bicosoeca. Rozšírený je aj rod
Pseudobodo.

Obr.135: Zástupcovia rodu Bicosoeca – schematicky a in vivo
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kmeň: L A B Y R I N T H U L O M O R P H E A
–

-

-

skupina organizmov s nejasným systematickým postavením, zaraďovaná
k jednobunkovcom alebo k hubám. Celkom asi 50 druhov.
– Vyskytujú sa najmä na hnijúcich rastlinách a riasach, niektoré endoparazity
živočíchov najmä mekkýšov
– vytvárajú kolónie vo forme sieťoviny pozostávajúcej zo slizovitej priezračnej masy,
dĺžky do niekoľko cm.
vegetatívne štádium pozostáva z vretenovitých buniek, ktoré sa voľne pohybujú v rámci
kanálov rozvetvenej cytoplazmatickej sieťoviny tvorenej mimobunkovým slizom, alebo
z okrúhlych nepohyblivých buniek. Siete pozostávajú z mukopolysacharidov a bielkovín
a sú produktom špecifických organel (botrosomov, sagenogenetosomov). Ektoplazmatické
siete susedných buniek anastomozujú a vytvárajú kolónie.
výživujú sa osmoticky.
rozmnožujú sa takmer výlučne nepohlavne binárnym delením, rozpadom, alebo pomocou
pohyblivých 2-bičíkatých zoospór.
široko rozšírené najmä v mori na rastlinách (najmä riasach) a ich rozkladajúcich sa
zvyškoch, menej na sladkovodných rastlinách, vzácne v pôde. Niektoré skupiny žijú
paraziticky na morských bezstavovcoch.
patria sem 2 skupiny – Labyrinthulida (Labyrinthula algeriensis parazituje v riase rodu
Laminaria, L. macrocystis v riase rodu Zostera) a Thraustochitrida (parazity a epibionty
pripevnené k substrátu do ktorého často prenikajú). Niektoré parazitujú na ustriciach,
chobotniciach a niektorých morských mäkkýšoch.

Obr. 136: a-Labyrinthula coenocystis, vretenovité bunky migrujúce v rámci sieťoviny, c-tesne uložené bunky
vnútri trubicovitých filopódí
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kmeň: A C T I N O P H R I A (H E L I O Z O A - slncovky)
-

telo je sférické, s lúčovito sa rozbiehajúcimi axopódiami.
niektoré majú zreteľne odlíšenú, silne vakuolizovanú ektoplazmu (vakuoly vyplnené
vzduchom - nadnášanie) a hustú endoplazmu, s 1 alebo viacerými fyziologicky
rovnocennými jadrami.
niektoré druhy prisadajú stopkou.
nepohlavne sa rozmnožujú delením alebo pučaním, pohlavne autogamiou u niektorých
tzv. plazmogamiou (splývanie rôzneho množstva jedincov, pričom vzniká „materská
cysta“).
väčšinou sú sladkovodné, zriedkavo morské. Žijú v planktóne, medzi vodnými rastlinami,
i v detrite, v pôde, machu, periodických mlákach a pod..
živia sa baktériami, riasami, prvokmi. Systematicky sa členia podľa stavby
mikrotubulárnych zväzkov v axopódiách
Actinophrys sol – bežne rozšírený, kozmopolitný, euryekný druh (20-90µm). Má len 1
jadro – axopódie vychádzajú z jadrovej membrány. Actinosphaerium eichhorni, väčšinou
200-300µm veľké slncovky (zriedkavo cez 2mm) s veľkým počtom jadier (20-500).
Axopódie vybiehajú z cytoplazmy, nie z jadra. Celoročne rozšírený kozmopolit.

a

b

Obr. 137: a-Príklady zástupcov rôznych čeľadí skupiny Actinophria, b-Actinosphaerium eichhorni in vivo

kmeň: C H R Y S O P H Y C A E
Väčšinou atotrofné, menej heterotrofné druhy, pomerne malé (do 20 µm), jednotlivo
žijúce alebo koloniálne (často v schránke – lorike), s ťažiskom rozšírenia v sladkých vodách,
menej v morskom planktóne. V charakteristickej podobe majú 2 heterokontné bičíky
vychádzajúce z predného konca bunky. Dlhší bičík smerujúci dopredu nesie trojdielne
mastigonémy a slúži na pohyb (pleuronematický bičík), druhý, kratší, smeruje dozadu, je
vlečný, neobsahuje mastigonémy. Na báze je tento bičík rozšírený (paraflafelárna

141

zdurenina). Vlečný bičík môže druhotne môže redukovať. Chloroplasty zlato-žlté až
zlatohnedé (pigment fukoxantín) obsahujú chlorofyl a+c. Sú umiestnené v perinukleárnom
priestore a sú obalené 3 membránami ( v minulosti samostatné eukaryotické bunky –
endosymbiotická pôvod). Mitochondrie s trubicovitými alebo mechúrikovými kristami.
Zásobné látky (chrysolaminarín a tuky) sa zhromažďujú vo vakuolách. Rozmnožovanie
nepohlavné, pohlavné zistené len u niekoľkých druhov. U celej skupiny sa prejavuje sklon
k tvorbe kolónii, rôzneho organizačného stupňa od jednoduchých zhlukov až po pravidelnú
organizáciu so schránkami rôzneho typu (často inkrustované kremíkom). U jednotlivých
buniek sa prejavuje tendencia k rizopodiálnej organizácii. Vedie to k redukcii plastidov
i bičíkov a k vývoju rôznych typov panôžok (môžu vznikať i veľké plazmodiálne
zoskupenia).
Chryzomonády majú v prírode veľký význam nakoľko predstavujú podstatnú zložku
nanoplanktonu najmä sladkých vôd (význam ako primárni producenti). Masovo sa môžu
rozmnožiť najmä v chladných mesiacoch. Ich hromadný úhyn môže spôsobovať znečistenie
nádrží, odčerpanie kyslíka a tým i hromadný úhyn rýb. Toxicky tiež pôsobí vylučovanie
ketónov a aldehydov.
Patrí sem viacero tried (radov ??), najznámejšie 2: Chrysomonadidea a Silicoflagellidea

trieda: Chrysomonadidea
Zástupcovia s hlavnými znakmi triedy. Prevládajú bičíkaté (monadálne) formy, voľne
plávajúce alebo prisadlé, vyskytujú sa aj rizopodiálne formy. Cytoplazmatická membrána je
veľmi tenká (len plazmalema), niektoré vytvárajú schránky alebo pancieriky. Pohlavné
rozmnožovanie známe len u niektorých druhov, v tom prípade sú cykly pomerne zložité
(metagenéza) napr. Chrysamoeba radians – v životnom cykle strieda amébovú a bičíkatú
formu. V Životnom cykle Myxochrysis paradoxa sa striedajú štádiá mnohojadrového
plazmódia s bičíkatými a amébovými zoospórami.
K jednotlivo žijúcim druhom patria Ochromonas fragilis, Monas elongata (druhotne bez
plastidov, po premnožení indikátor silného organického znečistenia). Kolónie vytvárajú druhy
Synura sphagnicola, Uroglena amerikana. Niektoré jednotlivo žijúce druhy vytvárajú
schránku Kephyrion ovum, podobne aj koloniálne druhy napr. Dinobryon divergens vytvára
kríčkovité kolónie.
Niektoré druhy po masovom rozmnožení spôsobujú vegetačné zafarbenie vody napr.
Chromulina rosanoffii (zlatisté zafarbenie vody).

Obr.138: a-Dinobryon sertularia, b-Synura uvella
(podľa Korschikoff)

Obr.139: kremičité platničky na povrchu bunky
Synura patersenii
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trieda: Silicoflagellidea
Morské bičíkovce s kremičitou schránkou (horotvorný význam) s charakteristickou
stavbou – vyskytuje sa len 1 bičík a súčasne väčší počet štíhlych panôžok (hviezdicovitý
vzhľad). Sú schopné metabolizovať kremičité zlúčeniny. Rozšírené boli najmä v treťohorách,
dnes len 2 rody Dictyocha a Distephanus.

Obr. 140: Dictyocha sp.

kmeň: Xanthophycae (Heteromonadea – žltozelené riasy)
Väčšinou sladkovodné, pasívne sa vznášajúce alebo prichytené na podklade, zriedkavo
voľne pohyblivé. Patria sem vláknité, meňavkovité aj bičíkaté formy. Chloroplasty sú zelené
až žltozelené, môžu byť prekryté karotenoidmi. Obsahujú chlorofyl a+c, b-chýba.
Ultraštruktúra bunky je veľmi podobná chrysomonádam. Bičíky sú heterokontné, dlhší
pleuronematický obsahuje mastigonemy, vlečný bičík je silne skrátený, bez mastigonem,
končí terminálnym filamentom (akronematický bičík). Na báze je rozšírený a vytvára tzv.
paraflagelárnu zdureninu (pravdepodobne sa podieľa na fotorecepcii). Od veľmi podobných
chrysomonád sa odlišujú najmä celkovým sfarbením (žlto-zelené) a morfologickou stavbou
endogénnych cýst.

Obr. 141: Heterococcus sp.

kmeň: B A C I L A R I O P H Y C A E – rozsievky
Mimoriadne dôležitá skupina primárnych producentov rozšírená najmä v bentose ale
aj planktóne rôznych vodných biotopov. Sú neobyčajne dôležité pre biogeochemické cykly
kremíka a ako súčasť pre globálnu fixáciu uhlíka. Majú horotvorný aj praktický význam
v rôznych odvetviach priemyslu (filtračný materiál pri výrobe potravín, súčasť čistiacich
filtrov, výroba farbív, súčasť čistiacich a brúsiacich materiálov a pod.).
- jednotlivo žijúce alebo kolóniové (pásové teťazce alebo hviezdicovité)
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-

rozlišujeme 2 formy rozsievok – centrické (radiálne symetrické) a penátne (bilaterálne
symetrické)
- vytvárajú schránku inkrustovanú SiO2
- schránka sa skladá u penátnych rozsievok z 2 málo odlišných častí – väčšia epitéka
prekrýva menšiu hypotéku
- schránka má charakteristickú zložitú morfológiu – determinačný znak
- rozmnožovanie jednoduchým delením – každej dcérskej bunke ostane jedna časť schránky
a druhú si vytvorí, u niektorých aj pohlavné rozmnožovanie (vznik endogénnych cýst)
Z významných rodov – Tabellaria, Diatoma, Sinedra, Fragillaria, Diatomella, Navicula,
Cymbella, Nitzchia a pod.
(Podrobne preberané v systéme nižších rastlín).

Navicula

Pleurosigma

Navicula

Asterionella

Diatoma

Melosira

Obr. 142: Príklady rozšírených rodov rozsievok

skupina: Alveolata
Elektrónmikroskopické štúdie a sekvencia rRNA naznačuje, že Alveolata tvoria
pravdepodobne monofyletický, pomerne stabilný, taxón ktorý zastrešuje 3 veľké skupiny
jednobunkovcov – Dinozoa (Dinoflagellata), Apicomplexa, Ciliophora. Spoločným
hypotetickým predkom bol dvojbičíkatý jedinec s heterokontnými bičíkmi (čiastočne
s mastigonemami) u ktorého sa vytvoril špecifický systém pelikulárnych vakuol (alveol).
Alveoly môžu druhotne chýbať alebo splývať do jednej (Apicomplexa) V súčasnosti sa bičíky
zachovali len u zástupcov kmeňa Dinozoa (a gamét niektorých zástupcov Apicomplexa).
Kristy v mitochondriách sú tubulárne až ampulovité.
Ďalším spoločným znakom je sekundárna endosymbióza červenej riasy (plastidu) ktorý sa
zachováva funkčný u skupiny Dinozoa u Apicomplexa dochádza k redukcii na tzv. apikoplast
(aj redukcia genómu) a u Ciliophora dochádza k druhotnej strate plastidu.
V stavbe bunky sa vyskytujú aj niektoré ďalšie štruktúry, ktoré možno považovať u týchto
skupín za homologické (napr. parasomálne vačky u nálevníkov, pusuly Dinzoa, mikropóry
u Apikomplexa a pod.).
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kmeň: D I N O Z O A (Dinoflagellata, Pyrrhophyta, Peridinea)
Väčšinou dvojbičíkaté jednobunkovce, rozmanitého tvaru, auto aj heterotrofné, voľne
žijúce, zriedkavo symbionty aj parazity. Pelikula väčšiny druhov je spevnená pomocou alveol
a celulózových platniček čím vytvára dojem panciera (obrnenky) u parazitov redukcia.
Celulózové doštičky ležia bezprostredne v jednej alebo viacerých vrstvách pod plazmalemou
v sploštených vakuolách (alveolách). Niektoré druhy vytvárajú po premnožení toxické vodné
kvety. Obyčajne s mimojadrovým vretienkom. Kortikálne alveoly oddelené a nafúknuté, často
s dvojitými trichocystami. Spomenuté 2 triedy: Dinoflagellata a Perkinsidea

trieda: Dinoflagellata
-

-

Asi 4 500 opísaných druhov (viac ako polovica – fosílnych).
v základnej stavbe obyčajne 2 heteromorfné a heterodynamické bičíky u primitívnych
foriem umiestnené apikálne u fylogeneticky vyšších vychádzajú z ventrálnej strany. Jeden
sa potom pohybuje vo ventrálnej (ekvatoriálnej) ryhe, priečny bičík obsahuje 1 rad
mastigonem, druhý umiestnený v pozdĺžnej ryhe smerom dozadu (vlečný bičík) má 2
rady mastigonem. ( Zriedkavo vlečný bičík môže byť aj hladký, bez mastigonem). Tento
tzv. dinokontný typ sa vyskytuje aj u mnohojadrových jedincov s väčším počtom bičíkov.
Majú haploidné jadro (dinocaryon), chloroplasty majú obal z 3 membrán, ktoré nie sú
súčasťou endoplazmatického retikula (ako u iných skupín i tu sú pokladané za zvyšky
eukaryotického symbionta).
Plastidy obsahujú chlorofyl a+c a pigmenty (betakarotén, dinoxantín, xantofyl a ďalšie),
ktoré spôsobujú typické žltohnedé alebo hnedočervené sfarbenie. Zásobné látky sú škrob
a olej.
Nemajú pulzujúce vakuoly, ich funkciu nahrádzajú tzv. pusuly (vliačeniny bunkovej
membrány pri báze bičíkov).
Mitochondrie s tubulárnymi (trubicovými) kristami
Nepohlavné rozmnožovanie binárnym delením pozdĺž longitudinálnej osi, pohlavné
rozmnožovanie zistené len u niektorých druhov.
Niektoré žijú symbioticky ako vnútrobunkové „zooxantelly“ v mnohých hostiteľoch
(Radiolaria, Foraminifera, Mäkkýše, koraly a pod.) ktorým dodávajú špecifické
zafarbenie.
Heterotrofné formy žijú voľne (fagotrofné) napr. Noctiluca alebo paraziticky v prvokoch,
riasach, kôrovcoch, na povrchu rýb a pod.(Blastodinium Stylodinium a pod.)
Význam – primárni producenti – podstatná zložka fytoplanktónu sladkých vôd i morí.
Niektoré produkujú alkaloidy, ktoré pôsobia toxicky na ryby a iné živočíchy (hromadia sa
v ich telách a po konzumácii môžu spôsobovať tráviace ťažkosti aj u ľudí). Niektoré
druhy sú schopbé bioluminiscencie (svetielkovanie) mora (napr. Noctiluca miliaris).
Z ďalších známych druhov sú v sladkých vodách rozšírené napr. Ceratium hirudinella,
Gymnodinium palustre, Peridinium cinctum a ďalšie.

Gymnodinium sp.
Noctiluca miliaris
Obr. 143: Príklady zástupcov Dinozoa

Ceratium hirudinella
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Obr. 144: a-Ceratium hirudinella, b-Ceratium triops

Obr. 145: Príklady zástupcov: aPalaeophalacroma unicinctum, b-Gonyaulax
spinifera, c-Gonyaulax polyedra, d-Amylax
tricantha
Obr. 146: Ultraštruktúra bunky rodu Gymnodinium – BO-otvor pre bičík, BP- pozdĺžny bičík, BPR-priečny
bičík, D-dinokaryon, ERR-endoplazmatické retikulum, G-golgiho aparát, HK-hypokónus, CH-chloroplast,
JM-jadrová membrána, PR-priečna ryha, PTV-rúrkovité rozvetvenie puzuly, PY-pyrenoid, PZ-puzula, Ttrichocysty

trieda: Perkinsidea (Protalveolata)– perkinsovky
zvláštne (nejasné) postavenie (niektorí autori ich zaraďujú do kmeňa Apicomplexa,
spoločne so skupinou parazitických bičikatých organizmov - Colpodellida )
- parazity bezstavovcov
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-

-

-

tvoria väčšinou jednojaderné, oválne alebo meňavkovité trofozoity (zriedkavo
mnohojaderné plazmódiá).
vytvárajú zoospóry, ktoré majú 2 bičíky
Delenie sa uskutočňuje nasledujúcimi binárnymi deleniami. Uvolnené trofozoity (
hypnospóry) sa vyvíjajú mimo hostiteľa, vytvárajú zoospóry prostredníctvom zvláštnych
útvarov – zoosporangií alebo morfologicky nediferencovaných jednojadrových buniek
prostredníctvom hýfovitej trubice.
pohlavné rozmnožovanie je neznáme.
trofozoity žijú v rôznych tkanivách morských mäkkýšov. Po preniknutí do morskej vody
dochádza k jadrovým a cytoplazmatickým deleniam, výsledkom ktorých sú tzv.
predzoospóry. Z nich po určitom čase vychádza veľké množstvo dvojbičíkatých
pohyblivých zoospór. Nákaza zoospórami sa uskutočňuje cez žiabre mäkkýšov. Patrí sem
niekoľko rodov parazitujúcich asi v 40 druhoch morských mäkkýšov. Najznámejší je rod
Perkinsus s druhom Perkinsus marinus.
Perkinsovky majú osobité postavenie v rámci kmeňa Dinozoa ( v minulosti radené medzi
výtrusovce, od ktorých sa líšia nie úplne sformovaným konoidom, chýbaním pohlavných
štádií a dvojbičíkatými zoospórami. Vyskytujú sa rhoptrie, mikronémy a mikropóry
podobne ako u Apikomplexa).

kmeň: A P I C O M P L E X A (Sporozoa)
Monofyletický taxón, zástupcovia adaptovaní na parazitický spôsob života. V rámci
kmeňa sledujeme prechod od extracelulárnych (dutinových) parazitov po intracelulárne
(vnútrobunkové) parazity. Starý termín “Sporozoa”vychádzal z toho, že všetky behom vývoja
prechádzajú štádiom spóry, ktorá ich chráni od nepriaznivých vonkajších podmienok v
priebehu prenosu infekcie a iného hostiteľa. Dodnes opísaných takmer 5 000 druhov.
Z hospodárskeho hľadiska mimoriadne významná skupina - mnohé sú významné parazity
človeka a hospodárskych zvierat. Charakteristickým znakom je dvoj alebo trojfázové striedanie
generácií pričom sa striedajú rastové, deliace sa a pohlavné štádiá.
Názov Apicomplexa je odvodený z prítomnosti tzv. apikálneho komplexu v prednej
časti bunky v štádiu sporozoita alebo merozoita. Je tvorený skeletárnymi a sekrečnými
organelami. Skeletárna časť pozostáva z konoidu zloženého z mikrotubulov stočených do
špirály, z komplexu
polárneho prstenca z ktorého vybiehajú mikrotubuly
vedúce
bezprostredne pod trojmembránovou pelikulou k zadnému koncu bunky. Počet týchto
mikrotubulov, ktoré sú pravdepodobne späté s pohybovou aktivitou týchto štádií je druhovo
špecifický. Na apikálnom póle bunky prechádzajú cez polárny prstenec vývody fľaškovitých
rhoptrií a niťovitých mikroném (sekrečné organely). Sú to organely odvodené od Golgiho
komplexu, sú naplnené enzýmami a pravdepodobne zabezpečujú preniknutie parazita do
bunky hostileľa. Podieľajú sa na vytvorení steny parazitoformnej vakuoly v ktorej sa parazit
v hostiteľskej bunke nachádza. Prienik parazita do hostiteľskej bunky je zložitý proces dodnes
presne neobjasnený, pravdepodobne sa na ňom podieľajú 2 mechanizmy a to aktívny prienik
cez membránu resp. parazitom indukovaná fagocytóza. U niektorých zástupcov môže
dochádzať k redukcii apikálneho komplexu – napr. gregariny využívajú apikálny komplex len
na prichytenie a pod.
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Obr.146: Schéma stavby Apicomplexa (sporozoid),
a- prstenec so subpelikulárnymi mikrotubulami, appolárny prstenec, c-konoid, er-endolazmatické
retikulum, g-Golgiho aparát, li-inklúzie lipidov,
me-vonkajšia membrána, mi-vnútorná membrána,
mit-mitochondrie, mn-mikronémy, mp.microporus,
n-jadro, nu-jadierko, pg-paraglykogénové granule,
rh-rhoptrie, smt-subpelikulárne mikrotubuly, vvakuola (Porchet-Henner a Vivier)

Obr. 147: Konoidová časť sporozoitu – co-konoid s
mikrotubulami, pm-plazmatická membrána, imsmembrány
alveol,
pr-pólový
prstenec
s mikrotubulmi, pcr-prekonoidálne prstence

-

V bunke nachádzame tiež špecifickú organelu tzv. apikoplast (u rodov Plasmodium,
Toxoplasma), ktorý
predstavuje zvyšok plastidu (sekundárnou endosymbiózou
pohlteného eukaryota – červenú riasu) - nefunkčný chloroplast s redukovaným genómom,
má 4 povrchové membrány.

-

Na povrchu tela u všetkých zástupcov sa nachádza sústava membrán pozostávajúca
z troch častí (vonkajšia a 2 pod ňou ležiace označujeme jako vnútorný membánový
komplex, ktorý predstavuje systém plochých alveol – Alveollata). Pokrýva celý povrch
okrem prednej a zadnej časti a na niektorách miestach laterálne, kde sa nachádzajú
mikropóry, ktoré slúžia pravdepodobne na prijímanie potravy (pinocytóza).

- Rozmnožovanie: nepohlav. - schizogónia, sporogónia, gamogónia, pohlavné gametogamia.
- Životné cykly sú zložité so striedaním generácií i hostiteľov.
Sporozoity vychádzajúce z cýst sú infekčným štádiom. Pri aktívnej účasti apikálneho
komplexu prenikajú do bunky hostiteľa a tam rastú. V jednoduchšom prípade sa z nich
bezprostredne vyvíjajú gamonty, ktoré sa potom diferencujú na gamety (gamogónia), splývajú
navzájom a vytvárajú zygoty (gametogamia). Potom nastupuje sporogónia pričom sa vytvárajú
mnohopočetné jednojadrové sporozoity. U vyššie organizovaných dochádza medzi štádiom
sporozoita a gamonta ku schizogónii, výsledkom ktorej sú mnohopočetné merozoity
morfologicky veľmi blízke sporozoitom. Merozoity potom vstupujú do fázy gamogónie hneď,
alebo po ďalších cykloch schizogónie.
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Vývojové štádiá:
Sporozoit – infekčné štádium, koncový produkt sporogónie, ktorý rastie a mení sa na meront
alebo trofozoit
Merozoit – vzniká delením merontu resp. schizontu
Gamont (gametocyt) – štádium pred pohlavným rozmnožovaním (celý organizmus napr.
Gregarina) alebo gametocyt (bunka pred diferenciáciou na pohlavné bunky) vzniknutá
v procese gamogónie
Gamety – pohlavné štádia – mikrogamety a makrogamety
Zygota – produkt splývania gamet (gametogamie)
Ookinet – pohyblivá zygota
Oocysta – obalom obalená zygota
Sporocysta – ďalší obal vznikajúci vo vnútri oocysty (s následným procesom sporogónie za
vzniku sporozoitov)
Fylogenéza: Monofyletický taxón potvrdený výsledkami molekulárnej biológie s jsnou
príbuznosťou k skupinám Dinozoa a Ciliophora. Spoločné znaky – prítomnosť bičíkov u
gamet niektorých druhov, prítomnosť „apikoplastu“(organela homologická s chloroplastom
rias), membránové alveoly v pelikule. Tieto znaky jasne vydiferencovali všeobecne
akceptovanú skupinu Alveolata.
V systéme členíme Apicomplexa na 4 triedy: Colpodellida, Gregerina, Coccidia,
Hematozoea

trieda: Colpodellida
Predátory („ektoparazity“)rôznych skupín jednobunkovcov. Majú vyvinutý apikálny
komplex a rostrum, ktoré slúži na prichytenie sa na hostiteľa. Majú 2 bičíky, tubulárne kristy
a mikropóry. Cysty tvoria len niektoré druhy. Patrí sem viacero rodov napr. Alphamonas,
Voromonas, Colpodella.
Colpodella (Spiromonas) gonderi je dvojbičíkatý ektoparazit, doteraz zaznamenaný iba na
nálevníkoch z rodu Colpoda. Zaradenie tohto parazita bolo problematické, donedávna bol
zaraďovaný medzi bičíkovce do rodu Spiromonas. Elektrónmikroskopické štúdie potvrdili
u tohto druhu prítomnosť mikrotubulov a mikroném v prednej časti, trojvrstevnú pelikulu s
viacerými pórmi a niektoré ďalšie kombinácie znakov ktoré potvrdzujú, že ide s najväčšou
pravdepodobnosťou o zástupcu patriaceho medzi Apicomplexa.

Obr. 148: Colpodella (Spiromonas) gonderi na nálevníkovi Colpoda cucullus orig.
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trieda: Gregarina
-

Väčšinou extracelulárne, dutinové parazity (telová dutina, črevo) najmä hmyzu ale aj
mäkkýšov, ostnatokožcov a pod.
- Väčšinou monoxénne (nestriedajú hostiteľov). Trofozoiti parazitujú buď priamo v bunke,
alebo sú zanorené do bunky prednou časťou (epimeritom). Dospelé gamonty sú relatívne
veľké (200-300µm ale aj 10mm), žijú extracelulárne. Celkovo asi 500 opísaných druhov.
- V priebehu vývinu rozlišujeme 3 štádiá – sporozoit (uvolnený zo spóry), trofozoid
(vyživovacie štádium) a gamont (rozmnožujúce sa štádium).
- Po zožratí oocysty sa z nej uvoľňujú sporozoity a menia sa na vyživovacie štádium
(trofozoit). Po určitom čase sa formujú gamonty, oddeľujú sa od steny čreva a spájajú sa
po dvojiciach a vytvárajú syzígium. Predný jedinec sa označuje ako primit, zadný ako
satelit. Vytvoria spoločný obal (gametocysta) v ktorej si oba jedince zachovávajú
samostatnosť. Jadro každého z nich sa mnohonásobne delí (gamogónia) a formujú sa
gaméty (izo alebo anizogaméty). Putujú k okraju a spývajú po dvoch (vzniká zygota)
z ktorej sa formuje hrubostenná oocysta v ktorej prebehne sporogónia (za tvorby 4-16
sporozoitov). V oocyste sa nevytvárajú sporocysty.
Delíme ich na 3 rady: Archigregarinida, Eugregarinida a Neogregarinida
rad: Archigregarinida
Parazitujú najmä v morských bezstavovcoch (Polychaeta) a v Hemichordátach.
V štádiu trofozoita sa u nich zachováva apikálny komplex (rhoptrie, konoid
a subpelikulárne mikrotubuly), napr. Selediniumpendula v čreve mnohoštetinavcov
rad: Eugregarinida (pravé gregariny)
Parazitujú v obrúčkavcoch a článkonožcoch. Sporozoit sa prichytáva prednou časťou
na hostiteľskú bunku a jeho apikálny komplex sa mení buď na jednoduchý výbežok
tela (mukron), ktorý je zanorený do hostiteľskej bunky alebo sa formuje do
prichytávacej organely tvorenej rôznymi výbežkami a háčikmi (epimerit). Tieto
gregariny sú potom väčšinou ďalej diferencované do ďalších 2 častí, ktoré sú oddelené
nepravidelnou sieťou fibrilárneho materiálu (nemá charakter membrán) – protomerit
a deutometit (v ňom sa nachádza jadro). Gragariny sú hostiteľsky vysoko špecifické,
dokonca larvy a imága jedného druhu majú iné gregariny.
Monocystis agilis – v semenných vačkoch dážďovky
Gregarina blattarum – v čreve švábov
Gregarina polymorpha a G. cuneata v čreve lariev chrobáka Tenebrio molitor.
V čreve imág tohto chrobáka parazituje G. niphnandroides.

Obr. 149: Gregariny v čreve hostiteľa
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Obr. 150: Gregarinidea: a-gamonti spojený do
syzígia, b-rôzne typy epimeritov, c-schematická
stavba a pripevnenie epimeritu (Epm-epimerit, prmprotomerit, dem-deutomerit)

Obr. 151: Gregarina steini in vivo: a,b-syzígium,
c,d,e,f-solitérny jedinec, g-gametocysta, h,isolitérny ledinec z čreva Pyrhochroa (Valigurová,
2002)

rad: Neogregarinida
Majú znaky gregarín, ale už aj kokcídií. Telo celistvé, nečlenené, vyskytuje sa aj chizogónia
(merogónia). Parazitujú v telových dutinách a čreve, alebo intracelulárne vo vylučovacom
systéme a tukovom telese hmyzu.
Ophryocystis mesnili – v malpigických žľazách chrobáka Tenebrio molitor.
Schizocystis gregarinoides parazituje v črevnom epitely leriev pakomárikov
(Ceratopogonidae- Diptera)

trieda: COCCIDIA – kokcídie
-

malé, vnútrobunkové (intracelulárne) parazity v epiteloch článkonožcov a stavovcov, aj
v krvinkách
názov odvodený od podobnosti tvaru oocýst s granátovým jablkom (kokkos)
charakteristické je striedanie generácií (metagenéza) – sporozoity vnikajú do buniek
určitého ústroja, tu sa rozmnožujú schizogóniou ktorá sa niekoľko x opakuje – potom
nastupuje pohlavné rozmnožovanie – gametogamia ukončené tvorbou cýst (sporogónia).
samčie gaméty majú zvyčajne 1-3 bičíky (výnimočne bez)
vývin môže prebiehať v 1 hostiteľovi (monoxénne) alebo dochádza k striedaniu hostiteľov
(heteroxénne).
mnohé druhy spôsobujú závažné ochorenia ľudí a zvierat napr. kokcidiózu, ,
toxoplazmózu, cystoizosporózu a pod. Patria sem 3 rady: Protococcidia, Eucoccidia a
Piroplasmida
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rad: Protococcidia
Len 2 druhy v morských mnohoštetinavcoch
rad: Eucoccidia
podrad: Adeleina
– monoxénne alebo 2-hostitelské, vytvárajú syzýgia ako u gregarín, väčšinou parazity
bezstavovcov, menej v krvinkách rýb a obojživelníkov. V oocystách sa nachádza 8-16
sporocýst a v každej sporocyste 2 sporozoity. Môžu spôsobovať hospodárske škody. Adelea
ovata – v čreve stonožky Lithobius forficatus
podrad: Eimerina
Najväčší význam spomedzi všetkých kokcídií. Napadajú hospodársky významné zvieratá, ale
aj človeka. V tele parazitujú v bunkách rôznych tkanív. K najznámejším jednohostiteľským
(monoxénnym) kokcídiam patrí napr. rod Eimeria spôsobuje ochorenie kokcidiózu.
Základným faktorom prenosu a šírenia sú oocysty, ktoré sa s výkalmi dostávajú z tela
hostiteľa. Musia sa vyvíjať určitý čas na vzduchu (sporulácia, sporogónia), pričom v každej
oocyste vznikajú 4 sporocysty a v každej sporocyste 2 sporozoity (infekčné štádiá), ktorými
sa nakazí ďalší hostiteľ.
- kokcídie sú vo väčšine prípadov úzko špecifické z hľadiska hostiteľa i jednotlivých tkanív
kt. napadajú.
- u králikov bolo zistených 13 druhov, najznámejšia je Eimeria stiedai - kokcídia králičia –
parazitujúca v pečeni a žlčových kanálikoch domácich a divých králikov. Môže
spôsobovať hromadné hynutie najmä mladých králikov ale i celých chovov. Prejavuje sa
hnačkami, malátnosťou, z nozdier vyteká hlien a pod..Králiky sa nakazia oocystami s
potravou. Králiky môžu byť súčasne napadnuté i ďalšími druhmi rodu Eimeria. Hlavnou
obranou je prevencia – úplné zničenie nakazených chovov, čistota chovných priestorov
a potravy.
- E. magna parazituje v epitely čreva zajacov.
- u sliepok bolo zistených 9 druhov spôsobujúcich nákazy najmä vo veľkochovoch napr.
eiméria vtáčia - Eimeria tenella, E. nacatrix, E. maxima, E. acervulina. Nákaza spôsobuje
najmä zápaly čriev, hnačky, anémiu a poruchy nervovej sústavy a často vedie
k hromadnému hynutiu. Preto sú hydine vo veľkochovoch nasadzované tzv.
kokcídiostatiká, ktoré eliminujú tieto ochorenia.
- u hovädzieho dobytka zistených 14 druhov - zápaly, zvredovatenie a nekrózy hrubého
čreva a konečníka spôsobujú napr. druhy Eimeria bovis, E. ellipsoidalis, E. zuernii.
-

K heteroxénnym kokcídiám patrí napr. rod Toxoplasma – s jediným druhom Toxoplasma
gondii - toxoplazma obyčajná spôsobujúca u človeka ochorenie toxoplazmózu. Považuje
sa za celosvetovo najrozšírenejšieho parazita (500 miliónov ľudí). Vyznačuje sa veľmi
nízkou hostiteľskou a tkanivovou špecifitou. Zistená vo viac ako 350 druhoch živočíchov
(teplokrvné stavovce, predpoklad vo všetkých) a takmer vo všetkých tkanivách.
Definitívnym hostiteľom toxoplazmy je mačka alebo iné mačkovité šelmy. V nej prebieha
pohlavný cyklus (gametogamia). V tkanivách mačky sa môžu vyskytovať aj nepohlavné
štádiá. Charakteristický je však heteroxénny cyklus (striedanie hostiteľov).
Vývojový cyklus v medzihostiteľovi: nákaza alimentárnou cestou (oocystami z trusu mačky,
alebo z mäsa surového, nedopečeného a pod. kde sa nachádzajú tkanivové cysty). Sporozoity
prenikajú do čševnej steny medzihostiteľa, začína množenie parazity (endodyogeniou).
Parazit preniká do uzlín, a ďalších buniek – opakovaná endodyogénia. Tvoria sa tzv.
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pseudocysty (hostiteľské bunky vyplnené parazitmi). Prasknutím pseudocýst dochádza
k uvoľneniu parazita a k ďalšiemu šíreniu do ďalších buniek (v akútnom stave infekcia
prebieha neobmedzene). Po určitej dobe prechádza do chronického štádia. Vytvárajú sa
generácie tkanivových merozoitov uzavretých v tkanivových cystách (hlavne svalstvo,
nervové tkanivo a pod.). Cysty sú odolné voči tráviacim enzímom a sú adaptované na prenos
do ďalšieho hostiteľa alimentárnou cestou. Tkanivové cysty prežívajú v hostiteľovi po celý
život, nákaza sa môže za určitých okolností reaktivovať (AIDS).
Vývojový cyklus v definitívnom hostiteľovi (mačka): nákaza zožratím medzihostiteľa,
zriedkavo z oocýst inej mačky. Nasleduje niekoľko schizogónií (merogónií) v črevnom
epitely, potom nasleduje gamogónia s následnou gametogamiou a tvorba cýst. V cystách sa
tvoria 2 sporocysty a v každej 4 sporozoity (sporogónia).
- u človeka, podľa spôsobu nákazy, rozlišujeme 2 formy toxoplazmózy – kongenitálna
(vrodená), následok infekcie počas tehotenstva (najmä oocystami z mačky pri nedostatočnej
hygiene a neopatrnom zaobchádzaní s mačkami). Najväčšie riziko je akútna infekcia v prvom
trimestri tehotenstva. Namnožené parazity môžu spôsobiť rôzne deformácie plodu
(hydrocefalus, mikrocefalus, slepota, hluchota, zápaly mozgu, potraty a pod.). Pri narodení aj
bez príznakov, pokiaľ neliečená, môže až v 80% spôsobovať poruchy zraku. Postnatálne
získaná forma toxoplazmózy (získaná po narodení, buď nákazou z oocýst znečistenou
potravou, neumytými rukami, alebo z tepelne nedostatočne upravených orgánov nakazených
živočíchov). Väčšinou prebieha v latentnej forme, iba v prípade virulentného kmeňa,
zoslabnutého organizmu alebo vysokej infekčnej dávky, môže dôjsť k horúčkovitému
ochoreniu s nákazou rôznych orgánov prípadne postihnutia nervového a pohybového systému.
Častými prejavmi sú zdurené lymfatické uzliny, zvyšené teploty, únava.
Infikovanosť obyvateľstva vysoká, závislí od stravovacích návykov a hygieny. V Európe 5080% infikovaných. Infikovaná mačka vylučuje veľké mnižstvo oocýst - 50g trusu mačky
môže obsahovať až 10 miliónov oocýst.

Obr.152: Zjednodušená schéma prenosu Toxoplasma gondii (podľa Franke)
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Obr. 153: Úplný životný cyklus T. gondii:1-nevysporulovaná oocysta z trusu mačky, 2-v oocyste 2 sporocysty
každá so 4 sporozoitmi, 3-pseudocysta vyplnená merozoitmi, 4-uvoľnený merozoit infikuje plod alebo tvoria
tkanivové cysty 5-v svalstve alebo v mozgu, 6-opakovanie štádií 3-5 ale v mäsožravcoch, ktoré je spojené
tvorbou tkanivových cýst (7)alebo vyvolá kongenitálnu toxoplazmózu u plodu (podľa Mehlhorna)

Toxoplasma gondi obsahuje 3 genómy – jadrový, mitochondriálny a plastidový (apikoplast –
v bunke len 1 – delí sa v priebehu delenia bunky, má 4 membrány – potvrdený vznik
sekundárnou endosymbiózou)
Rod Cryptosporidium – vyvolávajú ochorenie cryptosporidióza. Lokalizované sú
predovšetkým v epiteloch zažívacieho traktu a dýchacích ciest. Nízka hostiteľská špecifita.
Samčie gaméty sú bez bičíkov. V oocyste 4 sporozoity, nevytvára sa sporocysta.
Cryptosporidium parvum – tenké a hrubé črevo myší, dobytka ale aj človeka. Spôsobujú
Hnačkové ochorenia cholerového typu (dehydratácia, nekrvavé). Nebezpečné pri AIDS.
rod Sarcocystis – zástupcovia vyvolávajú ochorenie sarcocystóza. Parazitujú
v bylinožravcoch, všežravcoch, vtákoch, hlodavcoch, obojživelníkoch i v človeku. Zdrojom
nákazy sú definitívni hostitelia (mäsožravce a človek), ktorí vylučujú spóry (sporocysty)
výkalmi. Kontamináciou krmiva sa nakazia medzihostitelia. V ich tráviacom trakte sa obal
spóry rozpustí a uvoľnené → sporozoity napádajú bunky rôznych orgánov (mozog, srdce,
obličky a pod.). Tu sa rozmnožujú → endodyogeniou. Definitívny hostiteľ sa nakazí
konzumáciou surového alebo nedostatočne tepelne spracovaného mäsa medzihostiteľov. Tu
dochádza k formovaniu mikro a makrogamét, zo zygoty vzniká spóra.
- svalovka ovčia (Sarcocystis tenella) napadá črevo oviec (najmä jahniat) a môže
spôsobovať až hynutie.
- hovädzí dodytok napadajú druhy Sarcocystia cruzi, S. hirsuta, S. hominis.
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u ľudí bola zistená črevná nákaza po konzumácii nedostatočne tepelne upraveného
hovädzieho mäsa druhom Sarcocystis hominis a bravčovým mäsom – Sarcocystis
miescheriana.

rod Isospora – spôsobuje ochorenie izosporózu. Prejavuje sa silnými hnačkami až hynutím
napadnutých živočíchov, najmä mláďat. Isospora suis – napadá novo narodené prasiatka,
parazituje v epiteliálnych bunkách čreva (20% mortalita). Hnačkové ochorenia šteniatok
a mačiatok spôsobuje napr. Isospora (Cystoisospora) felis (v mačkách) medzihostileľmi môžu
byť myš, potkan, pes, dobytok. Isospora (Cystoisospora) canis df. hostiteľ – pes, mezihostiteľ
myš, mačka.

-

rad: Piroplazmida – piroplazmy
rad špecializovaných, vysoko patogénnych krvných parazitov cicavcov
sporné postavenie, v niektorých systémoch uvádzané ako samostatná trieda resp.
podtrieda).
prenášačmi sú kliešte (Ixodidae, Argasidae)
majú redukovaný apikálny komplex (chýba konoid a vyskytuje sa len malý počet rhoptrií
a mikroném)
netvoria spóry,
pohlavné rozmnožovanie je známe len u niektorých druhov. Nepohlavne sa rozmnožujú
schizogóniou a endodyogéniou.
spôsobujú závažné až smrteľné ochorenia hovädzieho dobytka, oviec, koní a pod.,
príležitostne aj človeka
najväčší význam majú rody Babesia, Theileria, Babesiela.
rod: Babesia – veľmi malé (2 - 5µm), vysoko patogénne parazity. Spôsobujú hromadný
rozpad krviniek. Prenášačmi sú kliešte z rodov Ixodes, Boophilus, Haemaphysalis,
Dermacentor a Rhipicephalus, s ktorými je spojený ich životný cyklus. Rozmnožujú sa
nepohlavne binárnym delením v erytrocytoch a leukocytoch stavovcov a rozpadom v
čreve a slinných žľazách kliešťa. Pohlavné rozmnožovanie bolo zistené len u niektorých
druhov, pričom splývanie gamét prebieha v čreve kliešťa po nacicaní infikovanej krvi.
Spôsobujú smrteľné ochorenia hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, zriedkavo psov,
ošípaných a človeka. Najznámejší druh Babesia bigemina spôsobuje tzv. “texaskú
horúčku” dobytka s 50-100% úmrtnosťou. Babesia divergens je rozšírená v strednej a
severnej Európe, bola zistená aj u človeka. Babesia caballi napáda kone. Príbuzným
rodom je rod Theileria ktorá vyvoláva horúčkovité ochorenia spôsobené rozpadom
červených a bielych krviniek i buniek endotelu (obličky, slezina, pečeň). Na rozdiel od
rodu Babesia, nedochádza k transovariálnemu prenosu u prenášača (kliešť) a preto sú
prenášané kliešťami s viacerými hostiteľmi. Majú zložitý vývinový cyklus. Parazitujú
v stavovcoch (najmä dobytok, ovce, kozy a pod).

Závažné ochorenia najmä hovädzieho dobytka spôsobujú najmä druhy Theileria parva, T.
mutans rozšírené v strednej a východnej Afrike. Theileria annulata vyvoláva tzv.
stredomorskú horúčku dobytka (rozšírená najmä v severnej Afrike). Theileria sergenti
vyvoláva japonskú a kórejskú horúčku dobytka. Ovce a kozy napadá Theileria ovis, daniele
Theileria cervi.
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trieda: HEMATOZOEA - krvinkovky
-

-

parazity červených krviniek, s pravidelným striedaním generácií i hostiteľov.
Prenos z jedného stavovca na druhého sprostredkujú článkonožce, najmä komáre,
v ktorých dochádza k pohlavnému procesu (gametogamia) s následnou tvorbou spór
(sporogónia).
Najvýznamnejším rodom je rod Plasmodium spôsobujúci maláriu. Ochorenie vlhkých
bažinatých oblastí (množenie komárov). Jednotlivé rody je možné odlíšiť len na základe
dĺžky erytrocytárneho cyklu, počtu merogónií, napadenia štádií erytrocyrov (mladé,
staršie, všetky), periodicity záchvatov, patogenity a rozšírenia.
malária – horúčkovité ochorenie kt. je charakterizované periodicky sa opakujúcimi
horúčkovitými záchvatmi, ktoré vznikajú ako následok praskania erytrocytov
(schizogónia-merogónia) a uvoľnenia toxínu (hemozoín).
maláriu u ľudí vyvolávajú 4 druhy rodu Plasmodium. P. vivax a P. ovale spôsobujú tzv.
tercianu - trojdňovú maláriu (záchvaty sa opakujú po 48 hodinách). P. vivax je rozšírené
v celom tropickom a subtropickom pásme a zasahuje až do mierneho pásma. V pečeni
prebieha viac cyklov, napadá retikulocyty. P. ovale je rozšírené v tropickej Afrike,
v západnej Amerike a Ázii. P. malariae spôsobuje tzv. kvartanu - štvordňovú maláriu
(záchvaty po 72 hodinách) – rozšírené roztrúsene v trópoch a subtrópoch Afriky a Južnej
Ameriky, napadá dospelé erytrocyty pred koncim životnosti. Najnebezpečnejšia je malária
vyvolaná druhom P. falciparum, záchvaty sa môžu opakovať každý deň, alebo sú
nepravidelné. Rozšírené v trópoch Afriky, Ázie a Ameriky. Vytvára len 1 generáciu
pečeňových merozoitov a napadá erytrocyty rôzneho veku. Nákaza spôsobuje ťažké
črevné a mozgové poškodenia a často končí smrťou. Malária je jedno z najrozšírenejších
ochorení najmä trópov a subtrópov, postihuje asi 500 miliónov ľudí, 2-3 milióny ročne
umiera (hlavne deti). V boji proti malárii sa využíva najmä ničenie komárov (najmä
insekticídy), liečba sa uskutočňuje podávaním antimalarických liekov najmä na báze
chinínu. Okrem človeka sa malária vyskytuje i u iných živočíchov.

Priebeh: inkubačná doba 1-2 týždne (ale aj niekoľko mesiacov u P. vivax a P. ovale). Nástup
ochorenia sa prejavuje bolesťou hlavy, svalov, nevolnosťou, zvracaním. Záchvat začína
zimnicou 10-15 minút, nasledovaný vysokou horúčkou ktorá trvá 6-8 hodín. Nasleduje fáza
potenia. Potom sa pacient cíti relatívne dobre až do ďalšieho záchvatu. Bez lečenia sa
záchvaty opakujú pravidelne niekoľko týždňov až mesiacov so slabnúcou intenzitou.
Všeobecným javom je anémia – rozpad erytrocytov. P. vivax, P. ovale a P. malarie zvyčajne
nie sú smrtelné, život ohrozujúci je P. falciparum (rozpad kapilár a pod.). Priebeh ochorenia
závisí od fyziologického stavu organizmu – nebezpečné hlavne pre migrantov (domáca
populácia je adaptovaná). Cyklus viď obr.

a
b
c
Obr. 154: Plasmodium vivax – a,b medzi krvinkami, c – praskanie erytrocytov
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Obr.155: Životný cyklus Plasmodium vivax: Sporozoity zo slinných žliaz komára sa dostávajú do krvi človeka
a napadajú pečeňový parenchým (1,2,3), dochádza k schizogónii (merogónia), uvoľnené merozoity napádajú
červené krvinky (6-9) dochádza k ďalšej merogónii uvoľnené merozoity napádajú opäť červené krvinky alebo
vytvárajú gaméty (10-11). Ďalší vývoj až po nasatí v komárovi – diferencujú sa mikrogaméty a makrogaméty
(12,13). Splývanie gamét (gametogamia) (14) s formáciou pohyblivej zygota (ookinet 15), 16-18 sporogonia
s uvoľnením sporozoitov v slinných žľazách do slín (podľa Grella, 1973)

-

Vtáčie malárie spôsobujú napr. druhy Plasmodium cathemerium, P. gallinaceum, P.
relictum, P falax a ďalšie. Niektoré druhy zistené v opiciach sú prenosné i na človeka
napr. Plasmodium cynomolgi, P. knowlesi, P. inui, P. brasilianum.
Ďalšie rody Leucocytozoon a Haemoproteus patria k nebezpečným parazitom najmä
vtákov. Haemoproteus columbae napadá červené krvinky holuba (Columba livia),
Leucocytozoon simondi parazituje v krvinkách, v epiteloch pečene a ľadvín kačíc.
Prenášačom sú dvojkrídlovce (muškovité – Simuliidae).
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kmeň: C I L I O P H O R A
Najvyššie organizované jednobunkovce. Na povrchu pelikula, ktorá môže byť tenká,
elastická u niektorých pevná a môže vytvárať dojem panciera. Pelikula je tvorená
plasmalemou, pod ňou ležiacimi alveolami, epiplazmou a supraepiplazmatickými
mikrotubulami. Spolu s fibrilami, ktoré sa napájajú na bazálne telieska (kinetozómy) bŕv
vytvára zložitý povrchovový aparát označovaný ako kortex (kortikoplazma).
U všetkých nálevníkov sa vyskytuje jadrový dualizmus (makronuleus vo veľkej
väčšine polyploidné jadro) zabezpečujúce všetky fyziologické funkcie organizmu okrem
pohlavného rozmnožovania) a mikronukleus (diploidné jadro – môže ich byť aj viac)
zabezpečujúci pohlavné rozmnožovanie. Makronukleus vzniká po konjugácii z mikronuklea.
Na reguláciu osmotického tlaku slúžia pulzujúce vakuoly (predpokladá sa aj
pomocná vylučovacia funkcia (nevyskytujú sa u parazitov). Potravné vakuoly sa tvoria na dne
bunkového hltana, pohybujú sa po určitej dráhe - cyklóza - natravovanie a stravovanie potravy
- zmena pH z kyslého po zásadité. Nestrávené zvyšky sú vylučované bunkovým konečníkom cytopyge, ktorý nie je stálou štruktúrou, a objavuje sa len v období defekácie.
Ako pohybové organely slúžia brvy (cílie, kinetidy). Pokrývajú buď celé telo
v pásoch (kinetách) alebo dochádza k redukcii a modifikáciám u niektorých zástupcov sa brvy
vyskytujú iba v časti životného cyklu.

a
Obr. 156: Zjednodušená schematická stavba
Paramecium caudatum: Ma-makronukleus, Mimikronukleus, pv-pulzujúce vakuoly, Pe-peristóm,
Ve-vestibulum,
fV-potravné
vakuoly
(podľa
Kikenthal-Matthes modifik.) b-in vivo

Obr.157: Paramecium – fluorescenčná konfokálna
mikroskopia
(Jeanmaier
a kol.
1993)

Telové (somatické) kinety pozostávajú z 1, 2 alebo viacerých bazálnych teliesok
(kinetozómov), ktoré sú väčšinou aj obrvené a na základe toho rozlišujeme tzv. monokinety (1
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obrvený kinetozóm), dikinety (2) a polykinety (väčší počet obrvených kinetozómov). Tieto
môžu byť lokalizované v rôznych častiach bunky napr. dikinetidy v anteriornej časti. U
niektorých skupín somatické polykinety tvoria špecifické pohybové organely cirry (slúžia na
pohyb po substráte).
Orálne kinety (v okolí cytostómu) sú tiež tvorené monokinetami, dikinetami alebo
polykinetami a ich kinetozómy sú spojené špecifickými fibrilami (nematodezmálne), ktoré sa
podieľajú na tvorbe bunkového hltana (cytopharynx). U niektorých nálevníkov sú tieto
nematodezmálne fibrily organizované do komplexu, ktorý označujeme ako cyrtos
(cytopharyngeálny kôš). Orálne kinety vytvárajú pomocné zariadenia na priháňanie potravy a
čiastočne aj na pohyb a predstavujú membrány a membranely.
U niektorých parazitických foriem sa môžu vyskytovať špecializované
„tigmotaktické“ cílie, ktoré slúžia na pripevnenie k substrátu. V pelikule sú zakotvené
extruzómy (trichocysty, toxicysty atď.). S vylúčením Suctoria a niektorých silne
modifikovaných skupín majú stály otvor na príjem potravy – bunkové ústa (cytostom) ktorý
vedie do bunkového hltana (cytopharynx).
Dĺžka hltana je rôzna, niekedy značná (Disteria). Okolo cytostómu sa vytvára v
priebehu fylogenézy špecifické obrvenie, čiže dochádza k formovaniu špecifického peristómu.
U predstaviteľov Hymenostomata je v peristóme diferencovaná 1 pomerne veľká undulujúca
membrána (parorálna) a 3 malé membranely (orálne polykinety). U Polyhymenophora je celé
peristomálne pole opatrené celým vencom membranel (AZM - adorálna zóna membranel). Na
brušnej strane pozdĺž AZM sa môžu vyshkytovať ešte ďalšie pomocné membrány tvorené
polykinetami (endorálna a parorálna), ktoré lemujú tzv. bukálne pole
V súčasnosti rozhodujúcu úlohu vo fylogenéze a systematike zohráva štruktúra
kortexu. Súčasťou kortexu sú rôzne štruktúry, ktoré sú zodpovedné za tvar tela, pohyb,
fyziológiu bunky. Pod plazmatickou membránou leží systém sploštených alveol, ktoré sú
navzájom pospájané v podobe mozaiky. Stena alveol je opäť ohraničená jednotkovou
membránou. Predpokladá sa, že funkciou alveol je regulácia vnútrobunkového obsahu vápnika
a podieľajú sa aj na udržiavaní tvaru tela.
Bazálne telieska (kinetozómy), ktoré zakotvujú brvy (tvoria ich bazálnu časť) sú
spojené s radou ďalších štruktúr:
-okolo každej brvy sa nachádza vliačenina plazmatickej membrány - parazomálny miešok. V
tomto mieste je alveolárny systém prerušený, takže plazmatická membrána je v priamom
kontakte s cytoplazmou.
- z bazálneho telieska vychádzajú spravidla 3 rôzne koreňové fibrilárne elementy kinetodezmálna fibrila, pozostávajúca z filamentóznych subjednotiek, smeruje z prava
dopredu tela (orientácia bunky). Druhá koreňová štruktúra tvorená skupinou mikrotubulov a je
nasmerovaná nabok (transverzálne mikrotubuly). Tretí koreňový element tiež predstavuje
agregát mikrotubulov (postciliárne mikrotubuly), ktoré smerujú k zadnému koncu tela.
Okrem toho sa v kortexe vyskytujú mikrotubuly ktoré sa nenapájajú na bazálne telieska bŕv
(bazálne mikrotubuly). Z ciliatúry okolo cytostómu môžu vychádzať aj ďalšie skupiny
mikrotubulov (nematodezmálne), ktoré sa podieľajú na tvorbe cytopharynxu. Štruktúra
kortexu je veľmi dôležitá, rodovo i druhovo špecifická a v súčasnosti sa využíva na
zaraďovanie nálevníkov do novo koncipovaných systémov.
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Obr. 158: Modelová infraciliatura (Spirotrichea) a- základ (dikinetida a z nej vybiehajúce koreňové mikrotubuly –
kd-kinetodezmálne, Pc-postciliárne, T-transverzálne), b- usporiadenie mikrotubulov dikinetíd, c – usporiadenie
dikinetíd na modely zástupcu Spirotrichea

Obr. 159: Základná štruktúra kortexu (modelový nálevník) Pel-pelikula
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Obr. 160: Základná stavba modelového nálevníka (morfológia kortexu)

Rozmnožovanie nepohlavné (delenie binárne, menej mnohonásobné, v aktívnom alebo
cystickom stave) väčšinou priečne delenie (pučanie), pohlavné (konjugácia, autogamia).
Nepriaznivé podmienky väčšinou prežívajú v stave cýst. Excystácia a encystácia závisí
od mnohých faktorov (predovšetkým od ponuky a najmä dostatku potravy). Dostatočná vlhkosť
nemusí byť vždy limitujúcim faktorom. Cez 8000 opísaných druhov asi 2500 parazitických,
jediný patogén pre človeka (Balantidium coli).
Systematika nálevníkov bola v minulosti založená na odlišnostiach obrvenia –
najstaršie systémy (Buetschlii a Kahl 1880-1950) vychádzali z obrvenia bunky (skupiny
Holotricha, Spirotricha, Peritricha, Chonotricha), neskôr z obrvenia cytostómu a jeho okolia
(triedy - Kinetofragminophora, Oligohymenophora, Polyhymenophora – Levine a kol. 1980),
v súčasnosti systémy vychádzajú najmä z typu infraciliatury a delenia makronukleusu.
Lynn a Corliss (1991) uvádzajú na základe kombinácie znakov (infraciliatura) 3
nadtriedy: Postciliodesmatophora (somatická ciliatúra z dikinetíd, kinetodezmálne fibrily
vychádzajú len zo zadného bazálneho telieska dikinetidy – triedy Karyorelictea, Heterotrichea),
trieda Rhabdophora (somatická ciliatura väčšinou vo forme monokinetíd, len v oblasti
cytostomu sú dikinetidy z ktorých vychádzajú priečne mikrotubuly – nematodezmálne, ktoré
vytvárajú nálevku rhabdos – tr. Litostomea, Protostomea,), Cyrtophora (somatické dikinetidy –
postciliárne mikrotubuly sa tiahnu k cytostomu a s ďalšími mikrotubulami vytvárajú košík
(cyrtos) tr. Phyllopharyngea, Nassophorea, Oligohymenophorea, Colpodea.
V ďalších sytémoch sa vyskytujú rôzne odchýlky, odhliadnuc od vyšších kategórií sa
nálevníky v súčasnosti väčšinou rozdeľujú na 2 podkmene (Postciliodesmatophora a
Intamacronucleata) a 10 tried (na základe infraciliatury, obrvenia peristómu, typu
stomatogenézy, a dalších najmä molekulárno biologických znakov), ktoré zohľadňujú aj vyššie
spomínané systémy:

161

Obr. 170: fylogenéza v systéme nálevníkov
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podkmeň: Postciliodesmatophora
– makronukleus se buď nedelí (vždy vzniká de novo z MI), ak sa delí, tak je vretienko mimo
jadra (pleuromitóza) triedy: Karyorelictea a Heterotrichea

trieda: Karyorelictea
Majú diploidný makronukleus (podobne ako heterokaryotické Foraminifera), ktorý nie
je schopný delenia (len 1 výnimka) a nové makronukleusy vznikajú vždy z potomkov
mikronukleusov. Tvar tela pretiahly, červovitý, sploštený. Mnohé sú extrémne kontraktilné.
Pred ústami sa nachádza iba telová ciliatúra resp. slabo špecializované rady bŕv. Patria k tzv.
holotrichickým nálevníkom, ktoré sú obrvené v pásoch (kinetách) pravidelne po celom tele.
Stomatogenéza dodnes nejasná, dajú sa len veľmi ťažko impregnovať. Väčšina žije
v morských pieskoch, iba rod Loxodes je sladkovodný. Patria sem 3 rady: Protostomatida,
Loxodida, Protoheterotrichida
Rad: Loxodida
Tvar pretiahly, v prednej časti zobákovito vytiahnuté (rostrum), orálna ciliatúra vo forme
dikinetíd. V endoplazme sa nachádzajú modrasté Mülerove telieska s kryštálmi soli bária
(vnímanie polohy?). Žijú v sladkej vode (Loxodes) i v brakických vodách a v mori
(Remanella).
Sladkovodné žijú na dne vôd, najmä v sapropeli. Znášajú i anoxiu (nedostatok kyslíka). Bežne
rozšírené v našich podmienkach sú druhy – Loxodes striatus, Loxodes rostrum, Loxodes
magnus.

Obr. 171: Loxodes magnus schéma, in vivo, detail cytostomu orig.

trieda: Heterotrichea
Charakteristickým znakom sú somatické dikinetidy alebo polykinetidy a nenápadná
adorálna zóna membranel.
rad: Heterotrichida
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Nenápadná adorálna zóna membranel, buď na prednom konci, alebo sa tiahne od
predného konca do stredu tela, niekedy aj ďalej. Telové obrvenie nie je špecializované, je
väčšinou jemné, tvorné dikinetidami, pričom je obrvené len 1 bazálne teliesko (zvyčajne
anteriórne). Orálne polykinety (adorálna zóna membranel) sú stočené doľava alebo prebiehajú
paralelne, slúžia na pohyb a priháňanie potravy. In vivo je AZM ťažko pozorovareľná. Rôzne
typy stomatogenéz, väčšinou parakinetálna. Alveolárny systém je slabo vyvinutý, preto sú
mnohé druhy silne kontraktilné. Niektoré (hlavne morské) vytvárajú schránky a môžu žiť
epizoicky na morských bezstavovcoch alebo sú prisadnuté na rôznych iných substrátoch.
Mnohé obsahujú pigmenty, ktoré im dodávajú charakteristické zafarbanie.
Mnohé sladkovodné žijú v sapropelných íloch. Napr. zástupcobia rodu Spirostomum
(S. minus s pátričkovitým makronukleusom, S. teres s elipsovitým makronukleusom, S,
ambiguum – s nenápadnou AZM, ktorá siaha až do poslednej tretiny tela). Zástupcovia tohto
rodu majú charakteristický pretiahly, cigaretovitéhý tvar, môžu dosahovať veľkých
rozmerov (až do 2 mm). Často obsahujú pigmenty čím nadobúdajú pestré sfarbenia napr.
Blepharisma steini – ružová, Stentor polymorphus - zelený, Stentor igneus – červenkastý,
Stentor coeruleus – zelenomodrý. K najrozšírenejším zástupcom rodu Stentor patrí
bezfarebný Stentor mueleri. Zástupcovia tohto rodu patria k dočasne prisadajúcim druhom
lievikovitého tvaru, sú veľmi silne kontraktilné, niektoré dosahujú veľkosť až do 2 mm.
V našich vodách sú bežne rozšírené hlavne v sedimentoch a perifytone najmä v jarnom
období.

Obr. 172: In vivo - Stentor polymorphus, Blepharisma steinii, Spirostomum teres - konjugácia

podkmeň: Intramacronucleata
Pre delenie makronukleusu je charakteristická uzavretá mitóza – deliace vretienko sa nachádza
vo vnútri jadra, makronukleus obsahuje intramakronukleárne mikrotubuly (väčšina
nálevníkov). Zaraďujeme sem 8 tried:

trieda: Spirotrichea
Vyznačuje sa prítomnosťou kinet a cirrov. Kinety väčšinou tvoria pozdĺžne pásy vo
forme dikinetíd, pričom môžu byť obrvené oba kinetozómy, alebo len predný z dvojice
kinetozómov. Okrem toho sa vyskytujú polykinety, ktoré vytvárajú nápadnú adorálnu zónu
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membránel. Cirry sú väčšinou lokalizované na ventrálnej strane a podieľajú sa na pohybe
nálevníka po substráte. Patrí sem viacero podtried, z ktorých sú najbežnejšie 3.
podtrieda: OLIGOTRICHIA
Veľmi dobre ohraničená skupina s redukovanou somatickou ciliatúrou, pomerne malé
(do 150 µm). Väčšinou guľovité, planktonické formy s nápadnými obústnymi membranellami
vytvárajúcimi nápadný veniec okolo úst, zaberajúci celú prednú časť tela. Telové obrvenie je
viac alebo menej redukované v počte aj umiestnení, zachováva sa väčšinou vo forme
niekoľkých pásov alebo špirály. Brvy sú buď dlhé, alebo skrátené vo forme štetín. Somatické
kinety vo forme mono, di alebo polykinetíd. Stomatogenéza apokinetálna. Mnohé sa vyživujú
mixotrofne (v cytoplazme sa nachádzajú funkčné chloroplasty zo skonzumovaných rias).
Široko rozšírené najmä v planktóne našich vôd s charakteristickým veľmi rýchlym,
u niektorých trhaným (skackavým) pohybom napr. Halteria grandinella (somatické kinety sú
sústredené do ekvatoriálnej roviny) podobne u H. chlorelligera, ktorá obsahuje
zoochlorelly.široko rozšíreným v našich podmienkach je rod Strobilidium napr. Strobilidium
caudatum, ktorý dočasne prisedá na podklad vylučovaním lepivého sekrétu
s charakteristickým točivým pohybom na mieste.
Veľkú skupinu tvoria druhy vytvárajúce schránky, väčšinou želatinózne s nalepenými
idiozómami rôzneho charakteru. K najrozšírenejším patrí Tintinnidium fluviatile,
Tintinnidium semiciliatum, Tintinnopsis cilindrata, Codonella kratera a ďalšie, ktoré tvoria
podstatnú zložku mikroplanktónu našich vôd.

Obr. 174: Tintinnidium semiciliatum – rastrovacia elektrónová
mikroskopia
Obr.173: Halteria grandinella

podtrieda: STICHOTRICHIA
Charakteristickým znakom je usporiadenie cirrov (polykinetidy) v pozdĺžnych,
šikmých alebo cik-cakovitých pásoch alebo v skupinách na ventrálnej strane. Podľa
umiestnenia cirrov v jednotlivých polohách rozlišijeme frontálne, ventrálne, tranverzálne,
bukálne, dorzálne a ďalšie cirry resp. skupiny, ktoré sú determinačným znakom.U väčšiny
zástupcov sú jasne formované a súvislé marginálne rady cirrov.
Väčšinou dorzoventálne sploštené, „behajú“ po substráte, alebo voľne plávajú
pohybom adorálnej zóny membranell, ktorá je mohutne vyvinutá. Vytvárajú sa aj príustné
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membranely (endorálna, parorálna). Široko rozšírené v rôznych typoch biotopov aj
vysychajúcich. Väčšinou všežravce, patria sem aj pomerne veľké druhy. Rozšírené najmä
v bentose rôznych typov vôd kde „behajú“ pomocou cirrov po substráte.
V povrchových vodách sa často vyskytuje pomerne veľký (až 400 µm) druh Urostyla
grandis s väčším počtom pásov cirrov na ventrálnej strane. Široko rozšírené aj v extrémnych
vysychajúcich biotopoch (pôda, mláky a pod).
K široko rozšíreným sladkovodným rodom patria napr. rody Oxytricha (O. setigera,
O. saprobia, O. similis), Holosticha (H. pullaster, H. monillata, H. kessleri) Stylonychia
(napr. S. mytilus), Tachysoma (T. pellionellum) Cyrtohymena (C. candens, C. ferruginea).
Vo vysychajúcich biotopoch (pôda, mach a pod.) sa vyskytujú napr. rody Gastrostyla
(G. steinii, G. dorsicirrata), Gonostomum (G. affine, G. albicarpaticum), Emgelmaniella (E.
mobilis), Urosomoida (U. agiliformis), Hemisincirra (H. filiformis) a pod.

Obr.176:

Stylonychia

mytilus

in

Obr. 175: Urostyla grandis a-rastrovacia mikroskopia, b-impregnácia protargolom Foissner a kol. 1991

Obr. 177: Stylonychia pustulata fix. protargol – priečne delenie (stomatogenéza) – orig.

vivo
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podtrieda: HYPOTRICHIA
V niektorých, najmä starších systémoch, boli zástupcovia predchádzajúcej podtriedy
uvádzaní v rámci podtriedy Hypotrichia (resp. radi Hypotrichida) – všeobecne označovaní
ako tzv. „hypotrichické nálevníky“ – nálevníky s jasne diferencovanou chrbtovou a brušnou
stranou, nápadnou adorálnou zónou membranell a výskytom a lokalizáciou cirrov na rôznych
špecifických častiach tela.
V súčasnosti do tejto podtriedy zaraďujeme vajcovité až elipsovité nálevníky,
s pevným panciernatým povrchom. Sú viac alebo menej dorzoventrálne sploštené s odlišnou
diferenciáciou cirrov na chrbtovej a brušnej strane. Na dorzálnej strane sa nachádzajú kinety
vo forme dikinetíd s kinetodezmálnymi fibrilami. Charakteristickým znakom je absencia
alebo nekompletnosť marginálnych radov cirrov. Počas delenia bunky je novo vytvorená len
ventrálny ciliatúra. Pri encystácii sa zachováva somatická infraciliatúra. Patria sem väčšinou
morské nálevníky, zo sladkovodných sú široko rozšírení zástupcovia rodov Euplotes
a Aspidisca. Veľa druhov je euryekných, vyskytujú sa aj v extrémnych vysychajúcich
biotopoch (pôda, mláky a pod).
Zástupcovia rodu Euplotes dosahujú veľkosť 40-250 µm, majú vytvorenú nápadnú
adorálnou zónou membranel, ktorá môže u niektorých druhov siahať až do poslednej štvrtiny
tela. Majú nápadný klobásovitý makronukleus, väčšinou v tvare písmena C.
K najrozšírenejším patria Euplotes patella, E. affinis, E. eurystomus, ktoré sa bežne
vyskytujú v rôznych typoch sladkých vôd..

a

b

Obr.178: a-Euplotes eurystomus in vivo orig., b-Euplotes woodruffii impregnácia protargolom (zvýraznený
makronukleus) orig.

Zástupcovia rodu Aspidisca patria k široko rozšíreným malým nálevníkom (25-50
µm) v rôznych, najmä sladkovodných biotopoch. Živia sa baktériami, k najčastejšie sa
vyskytujúcim patrí Aspidisca lynceus, A. costata a pod.
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Obr.179: Aspidisca cicada

trieda: Armophorea
Skupina nálevníkov s veľkou tvarovou variabilitou, často bizarných tvarov s rôznymi
výbežkami. Ciliatúra rôzna, od holotrichickej až po silnú redukciu s výskytom bŕv
v skupinách. Orálne polykinety tvoria nenápadnú adorálnu zónu membranel. V našich
podmienkach široko rozšírené, viazané najmä na prostredia s nízkym obsahom až absenciou
kyslíka. Mnohé patria k významným indikátorom anoxie a prítomnosti H2S.
Veľmi rozšírené v rôznych typoch vôd so širokým spektrom potravy. Väčšinou
v detrite a nárastoch málo je pelagických. Mnohé sú saprobiologicky významné ako
indikátory zvýšeného organického znečistenia a nedostahku kyslíka. Patria k nim napr.
zástupcovia rodov Metopus (M. es), Brachonella (B. spiralis), Caenomorpha (C. medusula).

Obr. 180: Metopus es, Caenomorpha medusula - in.vivo

trieda: Litostomatea
Patria sem väčšinou nálevníky s tzv. holotrichickou somatickou ciliatúrou, orálnou
ciliatúrou na prvý pohľad jednoduchou a veľmi nenápadnou. Ústne obrvenie sa teda výrazne
nelíši od telového. Somatické kinety prebiehajú buď pozdĺžne od anteriórneho po posteriórny
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bunkový pól, alebo majú zreteľne špirálny priebeh, alebo sú somatické kinety redukované na
jeden alebo viac pásov sústredených do ekvatoriálnej roviny bunky. Charakteristickým
znakom sú somatické monokinetídy so základnou stavbou (kinetodezmálne, postciliárne
mikrotubuly) a s 2 transverzálnymi stužkami (u ostatných skupín len 1). Jednoduché orálne
kinety sú tvorené dikinetídami – vychádzajú z nich nematodezmy, ktoré vychádzajú aj zo
somatických kinet a tvoria tzv. oralizované somatické kinety a podieľajú sa na tvorbe
bunkového hltana.
Veľkostné rozpätie varíruje od 30 µm do 1mm i viac. Delia sa na 2 ekologicky odlišné
podtriedy (Haptoria – voľne žijúce a endobioticky žijúce Trichostomatia)
podtrieda HAPTORIA
Voľne žijúce väčšinou dravce, u niektorých zástupcov sa vytvára nápadný cytopharynx
(vo forme rhabdosu - koša). Stavba a fyziológia bunky je dokonale prispôsobená dravému
spôsobu života. Orálne cílie sa nikdy nenachádzajú v „ústnej dutine“. Orálny aparát je
adaptovaný na príjem „veľkej“ potravy, môže byť umiestnený apikálne, subapikálne na báze
chobota alebo pokrýva celú ventrálnu stranu bunky, vzácne prechádza až na jej dorzálnu
stranu. Okraj cytostómu môže byť nenápadný, alebo ho môže lemovať mohutný peristomálny
val (pera), rôznej výšky a tvaru. V peristóme sú lokalizované často nápadné (svetlolomné)
extruzómy (toxycysty) s obsahom paralytických prípadne lytických enzýmov. Tieto nápadné
toxicysty sú charakteristické pre väčšinu zástupcov tejto podtriedy. Okrem lokalizácie
v peristóme sú charakteristické aj iné typy extruzómov na druhovo charakteristických
miestach (determinačný význam).
Špecifickým útvarom somatickej ciliatúry je dorzálna kefka ktorá sa vyskytuje u
všetkých zástupcov tejto podtriedy. Patrí k základným determinačným znakom (môže byť
dvojradová, trojradová, štvorradová alebo rozptýlená) a pozostáva zo skrátených štetinovitých
bŕv vo forme dikinetíd. Pripisuje sa jej zmyslová funkcia. Vytvára sa na anteriórnom konci
somatických kinet dorzálnej strany bunky.
Široko rozšírené v sladkej vode aj v mori, vrárane vysychajúcich biotopov. Väčšina
sladkovodných druhov je bentických, obývajú sediment a nárasty, len niekoľko desiatok
druhov je euplanktonických. Živia sa najmä inými jednobunkovcami a sú schopné požierať
relatívne veľkú korisť (vyskytuje sa aj kanibalizmus). Patria k významným regulátorom
protozoárnych cenóz.
K planktonickým druhom s redukovanou somatickou ciliatúrou sústerdenou do
ekvatoriálnej roviny partí napr. Askenasia volvox, Mesodinium pulex a pod. K monofágnym
druhom živiacim sa črievičkami (Paramecium) patrí Didinium nasutum s 2 obrvenými
vencami a nápadne vysunutým cytostómom, podobne ako Monodinium balbiani (1 obvený
veniec).
K najrozšírenejším sladkovodným bentickým druhom patria pretiahnuté, lancetovité
nálevníky z rodov napr. Dileptus (D. anser), Monilicaryon (M. monilatus), Litonotus (L.
cygnus, L. alpestris, L. varsaviensis.), Acineria (A. uncinata), Lacrymaria (so silne
kontraktilným vysúvateľným chobotom) napr. L. filliformis, Bryophyllum (peristóm pozdĺž
celej dĺžky tela, u niektorých zasahuje až na chrbtovú stranu) napr. Bryophyllum tegularum,
B. vorax a pod.
V terestrických
habitátoch
prevládajú
zástupcovia
rodov
Spathidium,
Arcuospathidium, Supraspathidium, Epispathidium, Protospathidium a pod. s väčším počtom
druhov.
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Obr. 181: Acineria uncinata: 28,31 in vivo, 29, 32 predná časť rastrovací mikroskop Db-dorzálna efka,
pe-periorálne kinety, mv-ústny lem, E-extruzómy, Ma – makronukleus, A, B – Bryophyllum tegullarum
s peristómom tiahnúcim sa až na chrbtovú stranu

b
Obr. 182: a, Základná stavba rodu Dileptus s formáciou cytostomu a umiestnenia kinet b: Litonotus
varsaviensis,impregnacia-protargol,orig.

podtrieda: TRICHOSTOMATA
Nemajú trichocysty a mitochondrie (prítomné hydrogenozómy), obrvené v kinetách
alebo je orbvenie sústredené do skupín v rôznych častiach bunky. Orálna oblasť alebo dutina
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je husto obrvená, niekedy pozostáva z polykinet. Patria sem väčšinou endozoicky žijúce
nálevníky v zažívacom trakte rôznych živočíchov. Veľkú skupinu tvoria tzv. bachorovce pravidelne sa vyskytujú v bachore prežúvavcov. Ich pelikula je pevná, často s rôznymi
výbežkami. Vo vnútri bunky niektorých druhov sa nachádzajú cytoskeletárne doštičky. Živia
sa baktériami, časticami celulózy aj inými jednobunkovcami. Netvoria cysty, prenášajú sa na
mláďatá olizovaním (v slinách sa nachádzajú trofozoity). I keď bez týchto nálevníkov
prežuvavce trávia celulózu, predpokladá sa, že ich prítomnosť podporuje trávenie celulózy
a zvyšujú produkciu tekutých mastných kyselín, ktoré prospievajú výžive dobytka.
Zo zástupcov sú známe napr. Entodinium fiferi, Ophryoscolex bicoronatus , Ostracodinium
brazili a pod.

a

b

Obr. 183: a - Zástupcovia radu Entodiniomorpha: (a-Ophryoscolex, b-Entodinium, c-Troglodytella, dTetratoxum) b -Balantidium coli

Do tejto skupiny ptrí aj jediný patogén pre človeka – Balantidium coli, žijúci
v hrubom čreve ošípaných, človeka a opíc a môže spôsobovať ochorenia - balantidióza.
U ošípaných sú nákazy bez príznakov, u ľudí v niektorých prípadoch vnikajú do črevnej
sliznice, ktorú poškodzujú, dochádza k vytvoreniu hnisavých vredov, ktoré môžu viesť až
k perforácii čreva. Nákaza sa prejavuje silnými krvavými, hlenovitými hnačkami a bolesťami
brucha. Parazitácia sa mäže presunúť aj do iných orgánov (až 30% úmrtnosť).

trieda: Phyllopharyngea
Veľmi rôznorodá trieda nálevníkov (dajú sa očakávať ďalšie pohyby v systematike). Zahŕňa
nálevníky od celobrvých (monokinetidy), až po skupiny so špecializovanými brvami okolo
ústneho otvoru, dokonca až po nálevníky v dospelosti bez bŕv. Infraciliatura sa vyznačuje
redukciou až absenciou transverzálnych mikrotubulov. Kinetodezmálne fibrily sú výrazné,
pravidelne usporiadané. Subkinetálne nematodezmy vychádzajú zo somatických monokinetíd
a podieľajú sa u niektorých skupín na tvorbe výrazného cytopharynxu, ktorý je ešte spevnený
ďalšími mikrotubulárnymi pásmi (phyllae). Zaraďujeme sem 3 morfologicky značne odlišné
podtriedy:Phyllopharyngia, Chonotrichia a Suctoria
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podtrieda: PHYLLOPHARYNGIA (Cyrtophorida)
Telo je silne sploštené a veľmi flexibilné, s diferencovanou chrbtovou a brušnou
stranou, ktoré sú rôzne obrvené.. Obrvenie je tvorené monokinetami (obrvené je len bazálne
teliesko) a presunuté len na ventrálnu stranu. Dorzálne strana je väčšinou neobrvená,
nachádzajú sa tu iba zvyšky 1 radu v apikálnej časti bunky označované ako dorzálne štetiny.
Ústny aparát sa nachádza v prednej polovici tela na ventrálnej strane. Je tvorený z viacerých
orálnych obrvených radov a nápadne formovaným cytopharynxom vystuženým zreteľnými
mikrotubulárnymi lamelami (rhabdos) usporiadanými radiálne. Somatické monokinetidy majú
krátke, laterálne orientované kinetodezmálne fibrily, veľmi slabo vyvinuté transverzálne
mikrotubuly, konvergentne prebiehajúce postciliárne mikrotubuly a veľmi dobre vyvinuté
subkinetálne mikrotubuly.
Patria sem väčšinou malé nálevníky, zriedkavo väčšie ako 100 µm. Väčšinou sú dobre
identifikovateľné už v svetelnom mikroskope. Väčšinou sem patria bakteriovorné a algivorné
druhy, stavba ústneho aparátu umožňuje živiť sa rozsievkami, ktoré tvoria podstatná zložku
potravy mnohých druhov.
K bežným druhom sladkých vôd patrí Trithigmostoma cucullus, T. steinii, Chilodonella
uncinata, Psedochilodonopsis algivora, P. mutabilis preferujúci terestrické biotopy.
K planktonickým druhom patrí napr. Phascolodon vorticella. Patrí sem aj veľký počet bežne
sa vyskytujúcich malých druhov (15-25 µm) ako napr Trochilia minuta, Dysteria fluviatilis,
Chlamydonella alpestris a pod.. Z parazitických druhov značné škody v rybnom hospodárstve
môže spôsobovať Chilodonella piscicola (syn. Ch. cyprini) – jeden z najnebezpečnejších
parazitov pokožky rýb.
podtrieda: CHONOTRICHIA
Sesilné, sedentárne druhy väčšinou vázovitého tvaru so silne redukovanou somatickou
ciliatúrou v dospelosti. Mladé jedince vzniknuté pučaním po uvoľnení z materského jedinca
sú dočasne obrvené (2 ventrálne polia) a pohyblivé. U dospelých sa zachováva len periorálny
kužel (lievik) opatrený membránovými útvarmi s niekoľkými do cytostómu otočenými
kinetami. Slúžia na priháňanie potravy k cytostómu. Cytofaryngeálny aparát je tvorený
mikrotubulárnymi stužkami, ale netvoria sa nematodezmy. Na zadnom konci sa nachádza
adhezívna štruktúra alebo nekontraktilna stopka, pomocou čoho sa pripevňujú na podklad.
Väčšinou morské, málo sladkovodné, často epizoické (prisadnuté na vodných živočíchoch),
hlavne kôrovcoch. Na krivákoch sa vyskytuje napr. Spirochona gemmipara, z morských
druhov napr.na kôrovcoch rodu Nebalia boli zistené Coronochona pectinata, kentrochona
nebaliae, Spinichona horrida a mnohé ďalšie.

Obr.184: Spirochona gemmipara in vivo
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podtrieda: SUCTORIA
Špecificky adaptovaná podtrieda, v dospelosti väčšinou sesilných alebo parazitických
nálevníkov. Vo vývine prekonávajú cyklus v ktorom „larválne“ štádiá (označované ako
Schwermer) uvoľnené z materského jedinca sú obrvené a voľne plávajú vo vode. V dospelosti
brvy väčšinou strácajú, ale bazálne telieska sa zachovávajú. Po prisadnutí larválneho štádia
brvy miznú a vytvárajú sa 2 typy kontraktilných trubičiek – prichytávacie, ktoré sú na
koncoch gombíkovito rozšírené a obsahujú haptocysty (extruzómy s lepivým sekrétom) a
bodavé (cicavé) cez ktoré je vyciciavaná korisť. Rozmnožujú sa vnútorným alebo vonkajším
pučaním. Uvolnené larválne štádiá prisadajú na rôzne substráty, mnohé sú epizoické, niektoré
žijú endoparaziticky v iných nálevníkoch. Väčšinou sladkovodné druhy, k najznámejším
prisadnutým formám patrí napr. Acineta tuberosa, A, flava Podophrya fixa, Tokophrya
carchesii, ktorá prisadá na iné nálevníky (Carchesium). Schránky vytvárajú napr. Metacineta
mystacina, M, cuspidata Veľké agregáty (až do 5 mm) vytvára Dendrosoma radians. K voľne
v planktóne sa vznášajúcim patria zástupcovia rodu Heliophrya (morfologicky podobné na
slncovky, s ktorými sa môžu zameniť) napr. Heliophrya rotunda, H. minima ale aj
Staurophrya elegans.

Obr. 185: Acineta tuberosa – schéma adultného
jedinca: CV-pulzujúca vakuola, Ge-schránka, Ma
makronukleus, St – stopka, Tn - tentakuly

Mi-mi

a
b
Obr. 186: a - Discophrya sp. b - Tocophrya quadripartita in vivo orig.
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trieda: Nassophorea
Telové obrvenie pozostáva z mono a dikinetíd vzácne z polykinetíd, väčšinou sa tiahne
v pásoch po celom tele, zriedkavo dochádza k redukcii. Ústne obrvenie sa väčšinou líši od
telového, pri ústach sa často vytvárajú špecializované membrány. Somatická infraciliatúra je
charakterizovaná prítomnosťou priečnych mikrotubulárnych pásov, ktoré sú orientované
tangenciálne ku kinetozómom (u dikinetíd vychádzajú len z predného kinetozómu,
posteriórny kinetozóm obsahuje iba postciliárnu stužku a kinetodezmálnu fibrilu). . V oblasti
ústneho aparátu nematodezmálne fibrily niekedy vytvárajú košíkovitý útvar (cyrtos).
Väčšinou sladkovodné, menej terestrické, vzácne morské. Delia sa na viacero radov,
najvýznamnejšie sú 3:
rad: Nassulida
Relatívne veľké (aj viac ako 100µm), celobrvé nálevníky. Obrvenie vo forme
monokinetíd (len 1 obrvené bazálne teliesko). Orálny aparát je lokalizovaný v prednej
polovici tela na ventrálnej strane. Cyrtos je výrazný, viditeľný v svetelnom mikroskope ako
lievikovitý útvar (vrša), spevnený radiálne prebiehajúcimi mikrotubulami podobne ako
u podtriedy Phylopharyngea. Často pestro sfarbené od prijatej potravy (sinice, rôznofarebné
riasy). Široko rozšírené v rôznych typoch vodných biotopov aj v pôde, machoch a pod.
Nassula ornata, Parafurgasonia sorex, Chilodontopsis depressa Zosterodasys transversa
a pod.

Obr. 187: Nassula picta (základná stavba a infraciliatúra) Cc-kaudálne cílie, CV-pulzujúca vakuola, Mamakronukleus, Mi-mikronukleus, Nv- potravné vakuoly, R-vrša (cytopharynx), Sy-synhymenium, Wr-kinety,
Ep- exkrečný pórus pulzujúcej vakuoly.

Obr. 188: Zosterodasys transversa in vivo a impregnacia proratgolom orig.
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rad: Microthoracida
Väčšinou menšie druhy s redukovanou ciliatúrou, medzi jednotlivými pásmi sa
nachádzajú relatívne široké interkinetálne medzery. Cyrtos je posunutý dozadu, kde vytvára
zreteľnú priehlbeň viditeľnú v svetelnom mikroskope. Široko rozšírené najmä v sedimente
sladkovodných biotopov napr. druh Microthorax bidentatus, M, tridentatus s cytostómom
v poslednej tretine tela, podobne Pseudomicrothorax agilis. Vzhľadom na spevnenú pelikulu
mnohé druhy preferujú, vysychajúce biotopy ako machy, pôda, mláky a pod.
K najrozšírenejším patria napr. Leptopharynx costatus, Pseudomicrothorax agilis,
Stammeridium kahli a pod.

Obr. 189: Microthorax pusillus – aM-adorálne membranely, E-extruzómy, Ma-makronukleus, CVpulzujúca vakupla, NV-potravné vakuply, OA-orálny aparát, Wr-kinety, po-preorálne rady bŕv

rad: Peniculida
V niektorých systémoch zaraďované do triedy Oligohymenophora, nakoľko sa týmto
zástupcom veľmi podobajú. Ústny aparát je tvorený malou štrbinou ktorá je obklopená na
ľavej strane 3 orálnymi polykinetami (tzv. penikuly) a na pravej strane parorálnou kinetou
(membránou) tvorenou z dikinetíd. Patria sem pomerne veľké druhy, najvýznamnejší je rod
Paramecium - Paramecium caudatum – črievička veľká, rozšírený v sladkých vodách
s vyšším organickým zaťažením. Ľahko sa kultivuje a preto sa používa ako významný
výskumný objekt na citlivé biologické testy. Z ďalších druhov črievičiek sa na našom území
často vyskytujú Paramecium aurelia, Paramecium bursaria zafarbená do zelena od
prítomných symbiotických zoochlorel.

trieda: Colpodea

- väčšinou sú viazané na biotopy vysychajúce (extremicita podmienok) → špecifické
adaptačné znaky, možnosti využitia v bioindikácii, typické limnické druhy sú vzácne
- významná časť zástupcov patrí k r - selektívnym druhom – vyznačujúcim sa vysokou
reprodukčnou schopnosťou, rýchlou schopnosťou excystácie a encystácie (do 2 hodín),
tolerancia na meniace sa faktory prostredia avšak slabá konkurencieschopnosť – pri
stabilizácii podmienok sú rýchlo vytláčané inými nálevníkmi (najmä tr. Spirotrichea). Ide
najmä o najbohatší rod v triede (rod Colpoda - cez 30 druhov) – najmä u neho využitie
v indikáciách rôznych vplyvov.
Vzhľadom na indikačný význam zástupcov tejto triedy budeme sa jej venovať podrobnejšie.
-

veľkosť- široké rozpätie - pohybuje medzi 10 - 1700µm (veľké sú vzácne – najväčšia
Bursaria truncatella je objemovo 200 000x väčšia ako najmenšia Nivaliella plana)
väčšina je však vo veľkostnom rozpätí 30-150 µm)
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-

-

-

tvar väčšinou obličkovitý, vajcovitý, vretenovitý, červovité formy nie sú známe i keď sú
autochtónnymi obyvateľmi pôd (adaptačný znak pre väčšinu pôdych druhov). Adaptácie
v tomto prípade prebehli redukciou veľkosti a laterálnym sploštením.
kontraktilita ktorá je bežná u iných skupín nálevníkov sa v tejto triede nevyskytuje
nakoľko chýbajú myonemy – telo sa môže deformovať u niektorých druhov iba
v dôsledku zožratej potravy.
orálny aparát je obyčajne v prednej tretine tela u niektorých rodov sa posúva k zadnému
koncu.
Pre druhové určenie sú dôležitými znakmi dĺžka a šírka tela a makronukleusa kt. varírujú
v rozpätí 11-14%, najstabilnejším znakom je počet somatických kinetov a adorálnych
organel, kt varíruje do 6%.
jadrový aparát – väčšina 1 makro a mikronukleus, druhy s 2 a viacerými Ma segmentami
sú vzácne. Jadro obyčajne v strede tela, väčšinou sférické
pulzujúca vakuola – väčšinou 1 v zadnej tretine, vzácne sa vyskytujú 2 alebo väčší počet
vakuol – u niektorých zreteľné zberné kanáliky – tekutina je vylúčená cez stály exkrečný
pórus, niektoré druhy majú 2 alebo väčší počet týchto pórov.
extruzómy – vo forme mukocýst (viditeľné aplikáciou metylová zeleň pyronín (ich
veľkosť a usporiadanie pomocným kritériom, druhového určenia)
cytoplazma väčšinou granulovaná a obyčajne bezfarebná u niektorých druhov vzácne
žltkastá alebo červenkastá. Niektoré druhy zelené (symbionty) alebo rôzne sfarbené od
zožratej potravy
pohyb – plávajú rotáciou okolo pozdĺžnej osi, väčšinou zostávajú imobilné počas
prijímania potravy. Niektoré sú schopné skákať (Pseudoplatyophrya saltans). Niektoré
prisadlý alebo poloprisadlý spôsob života – časté mukózne schránky, Cirrophrya má
špecifické hákovité organely.
somatická ciliatúra – štruktúra kortexu pomerne zložitá - väčšina má holotrichickú
(kompletnú) ciliatúru (pásy pozdĺž tela), u niektorých kinety posteriórne skrátené, ľavá
strana často redšie obrvená než pravá. Ciliárne rady sú orientované väčšinou špirálovito
doľava a skladajú sa z dikinetíd, ktoré majú často obrvené iba zadné bazálne teliesko
z ktorého vybieha viacero mikrotubúl.. Najvýznamnejšie je ľavé kinetodezmálne vlákno,
ktoré prekrytím s pásmi z predných dikinetíd vytvára nápadný pás a je najdôležitejším
znakom triedy
dikinetidy sú väčšinou v jamkovitých depresiách kortexu (pri pozorovaní v svetelnom
mikroskope majú žliabkovitý vzhľad).

Obr. 190: Colpoda steinii in vivo – schéma podľa
Foissner 1993 K-kineta, OA-cytostóm, MAmakronukleus, Mi-mikronukleus, CC-kaudálne
brvy

Obr. 191: Colpoda steini 17, 18 SEMmikrofotografia celkový pohľad, 19-jadový aparát,
20 cysta, 21-23 protargolom fixované preparáty
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Životný cyklus, cysty, sexualita
-

väčšina Colpodida má normálny životný cyklus t.j. teronti sa živia, stávajú sa trofontami,
delia sa a encystujú.
Väčšina, najmä zástupcovia čl. Colpodida, Grossglockneriida a Bryometopida, sa delia
v reproduktívnych cystách. Medzi trofickým a reproduktívnym štádiom sa vytvára
pluripotentná cysta, ktorá sa môže meniť na trofonta, reproduktívnu cystu alebo kľudovú
cystu. Obyčajne sa produkujú 4 tomity 2 za sebou prebiehajúcimi deleniami v cyste.
Vzácne boli pozorované oktogenické cysty a dokonca cysty s 32 tomitmi. Pluripotentné
a reproduktívne cysty majú tenkú a hladkú stenu, kľudové cysty sú rôznych typov
s rôznou štruktúrou, sú druhovo špecifické

Obr.192: Vývinový cyklus s formáciou reproduktívnych cýst (Colpodida a Grossglockneriida) podľa
Foissner1993

-

zvláštny spôsob rozmnožovania sa vyskytuje u rodu Sorogena (vytvára tzv. sorokarpy) –
jedinečný spôsob u Ciliophora, bežný u sliznatiek a „kolektívnych meňaviek“ – Acrasida
(Dictyostelium discoideum). Bunkové delenie prebieha v plávajúcom stave (nie
v cystách). Rozmnožuje sa veľmi rýchlo, celý cyklus je závislý na svetelných
podmienkach
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Obr. 193: Vývinový cyklus Sorogena stojanovitchae – sorocysty (a) klíčia – z každej len 1 bunka (B), sú veľmi
žravé – požierajú Colpoda sp. – tieto trofozoity môžu vytvárať aj trvalé cysty (C´´).Po vyčerpaní potravy sa
trofické bunky zmenšujú a zoštíhľujú (D). Vo vhodných svetelných podmienkach (ráno) začínajú agregovať (E)
– pokračujú v pohybe do agregátov, čím sa agregáty stávajú kompaktnejšie (F,G). Asi 3 hod. po začatí agregácie
sa vytvorí pevný chumáč buniek (H), pokrýva sa pošvou (1). Nálevníky migrujú do vnútra (J) a pošva začína
vytvárať stopku (K). Sorogén sa dvíha z tekutého média (L-Q). Proces sorogenézy prebehne do 1-hodiny, pričom
vznikne stopka a apikálna masa sorocýst (R,S) tie sa uvoľňujú a klíčia (všetko do 24 hodín) – pôdne druhy,
hnijúce povlaky a pod.

sexualita
- z celej triedy Colpodea len u druhu Bursaria truncatella bola zistená konjugácia.
- Bolo robených množstvo pokusov pri ktorých bolo dosiahnuté i príležitostné spojenie 2
jedincov, neboli však zistené žiadne znaky jadrového delenia ani autogamia
- Strata sexuality u Colpodida je veľmi pozoruhodná dodnes však stále nevysvetlená. Patrí
však k základným znakom, ktorý zjednocuje jedince patriace do tejto triedy.
Ekológia
-

z hľadiska potravných skupín – zahŕňajú všetky kategórie – najväčší význam majú
bakteriovorné druhy, zaujímavé sú dravce – známy je i kanibalizmus i požieranie
mnohobunkovcov (Nematoda, Rotifera a pod.)
veľmi málo druhov žije v mori, mnohé druhy sa však vyskytujú v slaných pôdach.
boli zistené v antarktických pôdach, pene cikád, listoch rastlín, kalichoch karnivorných
rastlín, telesných dutinách vertebrát a evertebrát, v truse a pod.
prechádzajú tráviacim traktom prežúvavcov bez poškodenia – predpokladá sa, že sú
základom vzniku Entodiniomorphida – bachorovce, na základe ultraštruktúry veľa
spoločných znakov).
všetky Colpodea prežívajú nepriaznivé podmienky v štádiu cýst ktoré sú značne
rezistentné na vysušenie a vplyv rôznych fyzikálnych a chemických faktorov
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-

význam Colpodea je veľký, najmä v procesoch mineralizácie pôd – zvyšujú pórovitý
priestor v pôdach, vylučujú fungicídne substancie, stimulujú kapacitu viazania dusíka
Azotobakterom, podporujú rast a klíčenie rastlín.
Grossglocknerida sa živia patogénnymi i nepatogénnymi hubami (Ustilago maydis –
hniloba zemiakov).

Delia sa na 2 podtriedy: Colpodia (147 druhov) (najbohatší rod Colpoda 30 druhov) a
Bryometopia (23 druhov) (Bryometopus – 9 druhov)
podtrieda: COLPODIA
Veľmi malé až veľké druhy so špecifickým systémom striebriacich línií (kolpodický alebo
platyophrydický) sa zreteľnými špirálne prebiehajúcimi somatickými kinetami. Delenie
v plávajúcom štádiu alebo v reproduktívnych cystách. Široko rozšírené, často niektoré druhy
masovo premnožené.
Najpočetnejší rod Colpoda (30 druhov) – Colpoda steinii – malý (20-40um) euryekný druh
vyskytujúci sa v rôznych biopopoch, Colpoda cucullus (40-120 um) pomerne veľký, telo
väčšinou vyplnené zreteľnými potravnými vakuolami. Najmä v pôdach rozšírené druhy
Colpoda edaphoni, C. elioti, C. aspera a pod. prípadne zástupcovia rodov Grossglockneria,
Bresslaua, Anictostoma a pod.
podtrieda: BRYOMETOPIA
Veľmi malé až veľké druhy so špecifickým systémom striebriacich línií (kreielidový alebo
platyophydický) so zvyčajne nezreteľnými špirálnymi somatickými kinetami. Delenie
podobné ako v predchádzajúcej podtriede. Rozšírené v sladkých vodách alebo v terestrických
biotopoch
Najrozšírenejší rod Bryometopus – na našom území napr. Bryometopus pseudochilodon,
Bryometopus sphagni v machoch, pôde a iných vysychajúcich biotopoch

Obr. 194: Bryometopia
schéma

Obr. 195: Bryometopus
sphagni (protargolová
impregnácia)

Obr. 196 : Bryometopus
sphagni (rastrovacia
elektrónová mikroskopia)
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trieda: Protostomea (Prostomatea)
Ústne obrvenie je nenápadné a výrazne sa nelíši od telového. Ústa sú jednoduché,
väčšinou terminálne obklopené nenápadnou undulujúcou membránou alebo spevnenými
brvami, Telové obrvenie málo diferencované pozostáva z monokinetíd, dikinetity sú
zriedkavé a môžu sa vyskytovať len na začiatku pozdĺžnych radov bŕv (kinet), ktoré u väčšiny
druhov pokrývajú celé telo. Dikinetidy sú lokalizované v oblasti cytostómu, postciliárne
fibrily sa podieľajú na tvorbe košíka (rhabdos – cytofaryngeálny aparát). Somatické
monokinetidy spravidla s radiálnou transverzálnou stužkou vybiehajúcou od kinetozómu a
prebiehajúcou konvergentne s postciliárnou stužkou.
Väčšina druhov je dravá. Bežne rozšírené v rôznych typoch sladkých vôd sú napr.
zástupcovia rodu Coleps (Coleps hirtus, C. nolandi, C. elongatus) s pancierikom rôznej
štruktúry na povrchu tela s obsahom vápnika. Zástupcovia tohto rodu tvoria tzv. „zdravotnú
políciu“ v sladkých vodách, nakoľko sa väčšinou živia odumierajúcimi prvokmi.

Obr. 197:Coleps hirtus in vivo orig.

K dravým bežne sa vyskytujúcim druhom patria napr. Prorodon elipticus, Holophrya
ovum, H. discolor, pričom niektorí zástupcovia prekonávajú životný cyklus (trofont, teront,
reprodukčné cysty – tomity, rezistentné cysty). Z ďalších zástupcov sa v našich vodách
vyskytujú Urotricha furcata, U. farcta, Plagyocampa rouxi, Placus luciae a pod.

180

Obr. 198: Holophrya ovum schéma in vivo a po protargolovej impregnácii (aO- adorálne organely, Ba –zožratá
Oscilatoria, Cc-kaudálne brvy, CV-pulzujúca vakuola, M-cytostóm, Ma-makronukleus, Mi-mikronukleus, Msvrša (cytopharynx-mikrotubuly), NV – potravné vakuoly, s-symbiotické riasy, Wr-rady bŕv

trieda: Plagiopylea
Trieda sa delí na 2 rady: Plagyopylida, Odontostomatida
Rad: Plagyopylida
Problematické zaradenie, pomerne malá skupina. Somatické monokinetídy s odlišujúcou sa
postciliármou stužkou mikrotubulov, s dobre vyvinutými anteriórne prebiehajúcimi
kinetodezmálnymi fibrilami a transverzálnou stužkou tiahnúcou sa laterálne alebo anteriórne.
Somatické kinety pozdĺžne alebo stočené do špirály. Široko rozšírené najmä v prostredí
s nedostatkom kyslíka.
Plagiopyla nasuta, Trimyema compressum

a

b

Obr. 199: a - Plagiopyla nassuta, b- Trimyema compressum
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rad: Odontostomatida
Orálna ciliatúra nenápadná vo forme membranell (menej ako 10 polykinetíd). Orálny
aparát leží v dutine asi v strede tela na ventrálnej strane a obsahuje 9-10 adorálnych
membranel. Somatická ciliatúra je redukovaná, vo forme dikinetíd s relatívne dlhými brvami
v skupinách (pripomínajú bičíky) v anteriórnej aj posteriórnej časti. Pelikula veľmi pevná,
často vo forme pancierika, často s nápadnými výbežkami na zadnom konci. Telo je laterálne
silne sploštené s rôznymi výbežkami. Napriek relatívne malej veľkosti vzhľadom na
chrakteristický, často bizarný tvar sú ľahko rozlíšitelné aj v svetelnom mikroskope. Väčšinou
sladkovodné, zriedkavo morské. Väčšinou sa živia baktériami. Kľudové (rezistentné cysty
u týchto zástupcou nie sú známe. Patria sem významné indikátory silného organického
znečistenia (anoxia), časté najmä v sapropeli. Z bežných druhov sú významné Saprodinium
dentatum, Pelodinium reniforme, Epalxella mirabilis s charakteristickými zubovitými
výbežkami na zadnom konci, Discomorphella pectinata (bez koncových zubov),a pod..

Obr. 200 : Saprodinium dentatum schéma a po striebrení AgNO3 (10 Jankowski, 11Klein)

trieda: Oligohymenophora
Rôznorodá skupina s rôznou formáciou obústneho obrvenia. Vyskytujú sa formy bez
úst, až po formy s jasne diferencovanými membranelami okolo ústneho otvoru. Obsahujú
najviac 3 orálne polykinety (tzv. peniculi), ktoré sú umiestnené na ľavej strane cytostómu,
oproti nim sa nachádza parorálna undulujúca membrána (zložená z dikinetíd). Ústny aparát je
nápadný, viditeľný v svetelnom mikroskope, cytostóm je umiestnený na dne dutiny. Telové
obrvenie väčšinou holotrichické (v pásoch po celom tele zložené z mono a dikinetíd),
u niektorých dochádza k redukcii. Na rozdiel od predchádzajúcej triedy (Nassophorea)
neprebiehajú priečne mikrotubuly z bazálnych teliesok tangenciálne ale radiálne. Patrí sem 5
morfologicky výrazne odlišných podtried:
podtrieda: HYMENOSTOMATIA
Somatická ciliatúra väčšinou pozostáva z jemných dozadu bežiacich mono alebo
dikinetíd Pred ústami majú jasne formované membranely (väčšinou 3 orálne polykinety
a jedno až trojdielna parorálne kineta). U mnohých druhov sa vyskytuje polymorfizmus,
pričom sa vyskytujú nasledujúce štádiá: trofonti (vyživujúce), tomonti (encystovaní trofonti
pripravení na delenie), tomiti (jedince po delení, neprijímajúce potravu) a teronti (excystované
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migrujúce štádiá). Široko rozšírené nálevníky v rôznych biotopoch. Patrí sem známy
výskumný objekt Tetrahymena pyriformis, indikátory zvýšeného organického znečistenia
Colpidium colpoda, Glaucoma scintillans, (v niektorých systémoch sú sem zaraďované aj
črievičky).
Patrí sem aj významný parazit sladkovodných rýb Ichthyophthirius multifiliis ktorý napadá
kožu a žiabre rýb a môže spôsobovať hromadné úhyny. Trofont – vyživovacie štádium sa živí
obsahom epiteliálnych buniek a môže spôsobovať nekrotické stavy. Po určitom čase sa
uvolňujú, klesajú na dno a obalia sa hlenovitám obalom. V tejto cyste sa po sebe
masledujúcim delením rozpadne na niekoľko tisíc drobých jedincov (tomiti). Tomiti sa
uvolnia z cysty a ako tzv teronti do tkanív rýb pravdepodobne vylučovaním proteolytických
enzýmov. Ak teront nenajde hostiteľa behom 2-4 dní hynie.

Obr. 201: Tetrahymena pyriformis Komplex
(schéma, po protargolovej impregnácii, podľa
Foissner a kol. 1994) uM-undulujúca membrána,
M1-3 adorálne membrány, NV-potravné vakuoly

Obr. 202:Tetrahymena pyriformis Komplex
(impregnácia
protargolom
orig

podtrieda: SCUTICOCILIATIDA
Somatická ciliatúra je zložená z dikinetíd. Parorálna kineta je pomerne veľká a vytvára
nápadnú plachtičku zreteľnú aj v svetelnom mikroskope. Patria sem mnohé často masovo sa
vyskytujúce druhy v rôznych vodných biotopoch. Charakteristický trhaný pohyb je pre
Cyclidium glaucoma, mimoriadne veľkú, nápadnú plachtičku majú zástupcovia rodu
Pleuronema (napr. P. coronatum).
podtrieda: PERITRICHIA
Telové obrvenie redukované, zachováva sa len aborálny obrvený veniec. Okolo úst sa
zachovávajú ľavotočivé membranely, ktoré sa stáčajú do ľavotočivej nálevky (infundibulum),
na dne ktorej leží cytostóm. Väčšinou prisadnuté, často vytvárajú kolónie. Na podklad
prisadajú priamo pomocou skopuly (distálna-aborálna časť bunky), kratšou či dlhšou stopkou
vylučovanou skopulou alebo pomocou adhezívneho disku (pohyblivé a parazitické druhy).
Nepohlavne sa rozmnožujú delením alebo počaním, pričom sa uvoľňujú pohyblivé štádiá –
teletrochy (v spodnej časti majú obrvený veniec). Konjugácia je úplná (úplné splývanie
jedincov). Mimoriadne dôležitá skupina najmä z hľadiska samočistiacich procesov vo vodách
vďaka ich mimoriadne vysokej požerovej aktivite (filtrujú najmä baktérie ktoré slúžia ako
potrava). Delia sa na 2 rady najmä na základe pohyblivosti:
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rad: Sessilina
Prisadnuté na rôznych substrátoch (trofonti) často pomocou sťažitelnej alebo
nesťažitelnej stopky, často vetvenej. Prisadnuté na rôznych vodných živočíchoch (najmä na
kôrovcoch, hmyze, rybách a pod. - epibionty) alebo na rôznych iných substrátoch, kde sú
súčasťou nárastových spoločenstiev (perifyton, peliliton, epipelon). Živočíchy väčšinou
využívajú len ako podklad a na transport (symforionti) nakoľko sa živia najmä baktériami.
Mnohí zástupcovia vytvárajú schránky.

Obr. 203: Vaginicola sp. tvorí chitinizované schránky upevnené na riasach orig.
Niektoré kolóniové druhy vytvárajú makroskopické želatinózne útvary. Za
nepriaznivých podmienok alebo po delení sa uvolňujú zo stopky alebo podkladu, na zadnom
konci vytvoria obrvený veniec a voľne plávajú vo vode (teletroch).
Rod Vorticella – v stopke so sťažiteľným vláknom (napr. V. microstoma, V. campanula),rod
Epistylis – stopka neobsahuje sťažitelné vlákno (E. digitalis, E. enzi). Zástupcovia rodov
Zoothamnium a Carchesium vytvárajú kolónie.
Ophrydium versatile vytvára niekoľko centimetrové zelené rôsolovité väčšinou oválne útvary
plávajúce vo vode, alebo upevnené na vodné rastliny.
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Obr. 204: Schéma zoidu Peritrichia
Obr.205: Systém strieborných línií po protargolovej impregnácii

a

b

Obr. 206: Epistilis chrysemydis – a - kontrahovaná kolónia (prisadnuté aj Suctoria), b - detail zoidu – in vivo
orig.

rad: Mobilina
Voľne pohyblivé s trvalým obrveným vencom na zadnom konci, kde sa môže nachádzať
prísavný disk, ktorý zabezpečuje dočasné prisadnutie na hostiteľa. Môžu sa pomocou neho aj
pohybovať po povrchu hostiteľa. Adhezívny disk obsahuje skeletárne útvary. Väčšinou sa
živia baktériami na povrchu hostiteľov, v niektorých prípadoch najmä po premnožení môžu
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poškodzovať epitel hostiteľa (Trichodina pediculus, Trichodinella epizootica a pod.).
Zriedkavo prenikajú aj do zažívacieho traktu a močového mechúra hostiteľov.

Obr. 207: Trichodina pediculus in vivo orig.

podtrieda: ASTOMATIA
Nálevníky bez úst, žijú ako neškodné endokomenzály v čreve rôznych bezchordátov
najmä v obrúčkavcoch. Anoplophrya tubiciformis v čreve Tubifex.
podtrieda: APOSTOMATIA
Cytostóm a cytofarynx je silne redukovaný. Epibionti a endobionti u kôrovcov,
obrúčkavcov a pod. Majú zložitý vývinový cyklus, pričom sa striedajú endobiotické štádiá
s ektobiotickými.

Zo všetkých uvedených fylogenetických línií (Unikonta – Opisthokonta + Amoebozoa,
Rhizaria, Excavata, Plantae, Chromalveolata – Stramenopiles + Alveolata) sa na základe
súčasných poznatkov považuje za najstabilnejšiu a najlepšie objasnenú skupina
Chromalveolata a z nej najmä skupina Alveolata v rámci ktorej sa fylogenéza považuje
v súčasnosti za objasnenú už aj s taxonomickou pozíciou.
Podľa údajov (Cavalier-Smith, Chao 2004), sa na základe výsledkov molekulárnej biológie
a ultraštruktúry bunky delia Alveolata na 2 skupiny (kmene) Myzozoa a Ciliophora. Skupina
Myzozoa (Miozoa) sa ďalej delí na 2 podkmene Dinozoa a Apicomplexa. Do podkmeňa
Dinozoa sa v rámci skupiny Protalveolata zaraďujú aj problematické organizmy (parazitický
rod Colpodella a skupina Perkinsusoea v doterajších systémoch uvádzané v kmeni
Apicomplexa).
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Množstvá opísaných druhov podľa hlavných taxonomických skupín (odhad)
Ríše a ich kmene
Ríše a ich kmene

Počet
druhov

% fosílií

% symbiontov poznámky

PROTOZOA
Archamoebae
Neomonada
Rhizopoda
Mycetozoea
Foraminifera
Heliozoa
Radiolaria
Percolozoa
Euglenozoa
Dinozoa
Metamonada
Parabazalia
Apicomplexa
Ciliophora

10
30
5 000
900
45 000
180
11 650
100
1 600
4 500
300
400
5 000
8 000

žiadne
žiadne
málo
málo
89%
žiadne
65%
žiadne
vzácne
55%
žiadne
žiadne
žiadne
2,50%

málo
žiadne
5% ?
20% ?
málo
žiadne
žiadne
málo
45%
2-3%
viac ako 95%
viac ako 95%
100%
33%

amitochondriálne, primitívne ?

50
850
40
10
200
1 700
400
1 500
100 000
32
1 600

žiadne
žiadne
žiadne
málo
žiadne
70%
žiadne
15% ?
60%
žiadne
málo

100%
100%
málo
žiadne
málo
žiadne
100%
žiadne
málo
žiadne
málo

niekt. saprotrofné na mŕtvych tkanivách

5 000
15
400
3 500
300
12 000

15%
žiadne
25
málo
málo
2,50%

2%
žiadne
žiadne
málo
žiadne
žiadne

domnelo evolučne starobylé

900
800

vzácne
žiadne

100%
100%

niekt.saprotrofné na mŕtvych tkanivách

150
1 200

žiadne
žiadne

žiadne
100%

spočiatku protozoárne Protista

pravdepodobne primitívne
neurčité taxonomické hranice
neurčité taxonomické hranice
niektoré druhy neurčité postavenie
neurčité hranice a druhy
mnohé druhy neurčité
neurčité taxonomické hranice
väčšina symbiontov z Kinetoplastida
symbionty, niekt. veľmi dôležité
skoro všetky črevné parazity
skoro všetky črevné parazity
žiadne neparazitické
len niekoľko parazitov Primátov

CHROMISTA
Labyrinthomorpha
Pseudofungi
Bicosoecae
Dictyochae
Cryptomonada
Haptomonada
Opalinata
Chrysophyta
Diatomae
Raphydiophyta
Phaeophyta

niekt. saprotrofné na mŕtvych tkanivách
nepigment. heterotrof. formy
Silicophlagellata
neheterokontná skupina
prymnesiophyty fykologov
mnoho neurčitých druhov
neurčité taxonomické hranice
presný počet neurčitý
nejasné, potreba viac štúdií
hnedé morské riasy-chaluhy

PLANTAE
Rhodophyta
Glaucophyta
Prasinophyta
Chlorophyta
Ulvophyta
Charophyta

neurčitý taxonomický status
niektoré druhy neurčité
neurčité taxonomické hranice
neurčité taxonomické hranice
zahŕňa početné desmidy

FUNGI
Chytridiomycota
Microspora

spočiatku protozoárne Protista

ANIMALIA
Choanozoa
Myxozoa

spočiatku protozoárne Protista
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Špeciálna ekológia jednobunkovcov
Členenie spoločenstiev jednobunkovcov sladkovodného prostredia (len Protozoa, riasy –
Algae nie sú zahrnuté)
so zameraním na indikačnú skupinu nálevníkov

Planktón, pelagiál
- planktón tečúcich vôd - potoky a rieky nemôžu vytvárať stabilné planktonické
populácie, pretože tomu zabraňuje rýchlosť prúdenia. Väčšina obyvateľov pochádza z
brehov alebo dna vyplavením alebo splavením. O pravom planktóne možno hovoriť
len v dolných tokoch veľkých riek, v iných typoch len malé % pôvodných
planktonických druhov
- planktón stojatých vôd vytvára typické spoločenstvá jednobunkovcov so zastúpením
všetkých základných skupín. Spoločenstvo planktónu nie je stabilné, prejavujú sa
migrácie vo viacerých smeroch. Sú ovplyvnené kolísaním základných faktorov ako sú
teplota, svetlo, živiny a vetrom spôsobené pohyby v priestore a čase.

Eutrófne nádrže a malé rybníky
•

počas jarnej a jesennej cirkulácie je väčšinou celý vodný stĺpec obsadený vo všetkých
hĺbkach typickými planktonickými druhmi nálevníkov (Tinntinnidium, Tintinnopsis,
Strobilidium). Spoločenstvo je veľmi jasne členené na planktonické a bentické

•

po nastúpení letnej a zimnej stratifikácie v dôsledku zmeny teploty a najmä obsahu
kyslíka dochádza k výraznej zmene spoločenstva. Typické planktonické druhy sú
obmedzené len na epilimnion, len málo druhov preniká do hypoxickej vody. Určité druhy
tolerujú pokles určitého % nasýtenia O2 napr. druhy rodu Strobilidium a Vorticella do
25%, Tintinnida do 50%. Z toho vyplýva, že distribúcia týchto rodov je jasne limitovaná
obsahom kyslíka

•

opustené vody hypolimnia sú kolonizované bentickými druhmi. Čiže počas letnej
stratifikácie sa vytvátrajú 2 odlišné spoločenstvá:
•
•



epilimnetický protozooplanktón obligatórnych planktonických
druhov a
hypolimnetické spoločenstvo migrátorov z bentosu

tento model je charakteristický pre nádrže a iné stojaté vody kde dochádza k vytváraniu
anoxických podmienok na dne.
v mezotrofných a oligotrofných jazerách bentické druhy nemigrujú do vodného stĺpca
zaujímavé sú modely distribúcie niektorých mixotrofných druhov nálevníkov (obsahujú
Zoochlorelly). Tieto druhy nie sú závislé od obsahu kyslíka (produkujú ho Zoochlorelly)
ale od priehľadnosti (presvetlenia) vody. Napr. druhy Strobilidium viride, Stokesia
vernalis, Halteria chlorelligera a pod (zelené). V eutrofných jazerách sú tieto druhy
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rozšírené len do hĺbky 0-4m v závislosti od vodného stĺpca. V mezotrofných
a oligotrofných jazerách až do hĺbky 15 m.
epifytické nálevníky – ich distribúcia je závislá na distribúcii ich „nosičov“.
Uprednostňujú najmä makrovegetáciu a veľké riasy, ktoré sú mimo veľkostného
rozmädzia väčšiny filtrujúcich microcrustacea. Niektoré sinice produkujú dokonca toxíny
(fenoly), ktoré zabraňujú ich využitiu epifytickými organizmami.
epizoické nálevníky – podobne ako epifyty –sústreďujú sa v určitých častiach (teles,
príveskov) svojich nosičov. Najmä trieda Peritrichida. Ich distribúcie závislé na
pohyblivosti nosičov (najmä kôrovce)
autotrofné bičíkovce – prejavujú typický model distribúcie závislý od svetelných pomerov
napr. Ceracium počas dňa migruje k povrchu a v noci sa rozptyľuje, pričom prejdená
vzdialenosť môže byť 7-8m.
heterotrofné bičíkovce – ich distribúcia je málo známa. Zistilo sa, že ich množstvá sa
výrazne zvyšujú v anoxickom hypolimniu, kde sa pravdepodobne pasú na bohatých
zdrojoch baktérií.

Bentos – členenie, oživenie
-

sedimenty, detrit, pevné povrchy
dno rôznych typov tečúcich i stojatých vôd nie je jednotné, ale je pokryté rôznymi typmi
substrátu, ktoré výrazne ovplyvňujú z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska zloženie
spoločenstiev jednobunkovcov
vzhľadom na malé rozmery a špecifickosť v osídľovaní týchto substrátov musíme pri
tomto hodnotení vychádzať z tzv. mikrobiotopov (mikrohabitatov). Z tohto hľadiska na
rozdiel od makrozoobentosu je i kvantitatívne vyhodnocovanie týchto organizmov na
určitú plochu resp. objem veľmi náročné. Z tohto hľadiska je treba vždy postupovať
opatrne a hodnotiť každý typ substrátu samostatne vzhľadom na veľké odlišnosti i prudké
zmeny v krátkych časových intervaloch
♦ sedimenty (detrit, sapropel) – spoločenstvo adaptované na anoxiu (trvalú alebo
aspoň krátkodobú) a závislé na bohatých zdrojoch baktérií. Tento mikrohabitat je
reprezentovaný hlavne heterotrofnými bičíkatými formami (Bodonina) ale aj
Euglenida, Chrysomonadida a flagelátne amébovité formy – Peranema. Na týchto
substrátoch sú často masovo rozmnožené meňavky najmä rody Amoeba,
Vexillifera a často sa v masách objavuje Pelomyxa. Časté sú tiež Heliozoea
a Arcelida.
Nálevníky sa tiež vyskytujú vo veľkých množstvách i diverzite so širokou škálou
potravy. Dominantné a masovo premnožené sú najmä bakteriovorné druhy,
tolerantné voči anoxii (Loxodes, Spirostomum, Metopus, Caenomorpha,
Epalxella). Bežne sa vyskytujú i veľké druhy paramécií (P. aurelia, P. putrinum)väčšina týchto druhov patrí k významným filtrátorom s vysokou intenzitou
filtrácie, čím sa podieľajú na redukcii počtu baktérií a tlmení hnilobných procesov
na tomto substráte. Po ich premnožení nastupujú v sukcesii dravé druhy ako
Didinium, Lacrymaria, Dileptus, Litonotus.
♦ Pevné substráty (skaly, makrovegetácia – perifyton) – vyznačujú sa nižšou
abundanciou. Medzi uvedenými typmi sa prejavujú značné rozdiely – najbohatší
kvalitatívne i kvantitatívne makrovegetácia – vysoká stabilita, chránené pred
odplavovaním. Najmenej substrát skaly – ale vyznačuje sa vysokou stabilitou.
Adaptovaný i na vysoké prúdenie (vrstva okolo 80µm – chránená, neprejavuje sa
na nej prúdenie)
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-

tieto substráty sú reprezentované najmä koloniálnymi alebo solitárnymi nálevníkmi
(podtr. Peritrichia). Okrem nich Suctoria a dočasne prisedajúce formy Spirotrichida.
Medzi sesilnými formami sa koncentrujú voľne pohyblivé planktonické i bentické formy.
♦ Epizoity – ich rozšírenie ja závislé od nosičov. Vyššie počty v organicky
znečistených vodách

Produkčné pomery
-

Stanovenie je pre prvoky veľmi náročné z hľadiska metodického, ťažkosti s počítaním
abundancie a biomasy – abundancia sa väčšinou počíta za živa – metóda voľných malých
kvapiek, rôzne počítacie komôrky a pod. Biomasa jednobunkovcov sa väčšinou počíta ich
zaradením ku geometrickým telesám – vypočítajú sa objemy ktoré sa potom násobia
konštantou
- problémom sú i produkčné časy ktoré sú rozdielne pre jednotlivé druhy a sú značne
závislé od podmienkok prostredia. Vo všeobecnosti sa používa stredný generačný čas
- pre nálevníky 2dni
- bičíkaté formy 1 deň
- meňavkovité formy 3,5 dňa
Pre tečúce vody bolo zistené, že epifytické jednobunkovce (perifyton) na makrofytach
zodpovedali za 30% a jednobunkovce v mäkkých sedimentoch za 45% celkovej produkcie
jednobunkovcov. Nižšie množstvá sa pripisujú jednobunkovcom v kamenistých sedimentoch,
epizoitom (najmä na hmyze a kôrovcoch a najnižšie prvokom vo vodnom stĺpci
- nálevníky prispievajú asi 75 % produkcie prvokov
- bičíkaté formy 15%
- meňavkovité formy 10%
celková ročné produkcia tvorená prvokmi sa odhaduje na približne 16 g suchej hmoty na m2
plochy toku (v závislosti od substrátu, trofie a pod. môžu byť rozne odchýlky), čo sa rovnalo
asi 20% produkcie baktérií a asi 1% produkcie rias v tých istých podmienkach.
- produkcia prvokov bola asi rovnakej kategórie ako produkcia tvorená Gammarusom
a vyššieho rangu ako produkcia tvorená rybami.
- produkčné pomery sú závislé na primárnej produkcii makrofyta a mikroskopických rias
alebo na allochtónnom organickom materiály, ktorý sa dostáva do toku (splaveniny).
- medzi najdôležitejšie typy habitatov na dne v zostupnom poradí patria – makrovegetácia,
jemné sedimenty, hrubé sedimenty – štrk a skaly. Z makrovegetácie najvhodnejší typ
z hľadiska rozvoja produkcie (tým i vysoká filtračná schopnosť baktérií) je typ
Ranunculus vhodný substrát ktorý chráni pred vyplavovaním – veľká populačná hustota
mikroorganizmov – najmä v nodusoch (kolienkach) . organizmy na týchto substrátoch
neprejavujú žiadnu sezónnu dynymiku ktorá je charakteristická pre iné substráty, ale
početnosti sú závislé na fyziologickom stave rastliny
-

sedimenty – prvoky lezú po a medzi časticami jemného sedimentu, migrujú i do
intersticiálnej vody – prejavujú jasnú sezónnu dynamiku s maximami na jar a jeseň

- voľná voda – planktonické spoločenstvo sa nevytvára, je silne závislé na sedimentoch
a ich vyplavovaní. Úlohu zohrávajú epizoity, ktoré sa vyskytujú často vo veľkých množstvách
najmä na pakomároch (Chironomida) a iných dvojkrídlovcoch, podenkách (Ephemeroptera),
pošvatkách (Plecoptera), chrobákoch (Coleoptera) + kôrovce, najmä rod Gammarus
- boli zistené v množstvách 100-300 kusov na 1 larvu a špeciálne u Gammarus až 600. Pri
prepočte tvoria až 6 mg suchej váhy na m2 riečiska toku
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-

driftové počty vo vodnom stĺpci sú pomerne nízke – produkcia prvokov je zanedbateľná
v porovnaní s inými habitátmi
- jemné sedimenty a makrofyta produkujú 32 a 50% ročnej produkcie
prvokov

v stojatých vodách sú produkčné pomery výrazne ovplyvnené trofiou, chemizmom a
stratifikáciou . Biomasa prvokov predstavuje 3-61 % celkovej biomasy planktónu

Faktory ovládajúce produktivitu Protozoa v jazerách.
Jazerá z rôznych zemepisných šírok majú jednoznačne odlišné modely sezónnej
abundancie. Planktonická zóna subtropických a tropických jazier má oveľa vyššiu biomasu
prvokov ako mierne jazerá. Hlavnou spoločnou črtou je rovnaké rodové usporiadenie
spoločenstva prvokov, špeciálne nálevníkov.
Oligotrochida sú vždy hlavnou zložkou spoločenstva v celom trofickom spektre. Mixotrofné
druhy, hlavne Strobilidium viride majú širokú teplotnú distribúciu a prevládajú v
oligotrofných vodách, v mezotrofných a eutrofných vodách sa vyskytujú vtedy, keď sú živiny
a primárna produkcia limitované (znížené).
Peritrichia sa vyskytujú v planktóne vo všetkých zemepisných šírkach, hoci ich abundancia
môže byť periodická.
Ďalšími široko rozšírenými skupinami sú Haptorida (Mesodinium, Askenasia) a
mixotrofná Stokesia vernalis. Pokusy vysvetliť výskyt a produktivitu protozooplanktónu
zahrňujúc korelácie s biomasou a produkciou baktérií alebo fytoplanktonu vedú niekedy k
protikladným výsledkom. Beaver a Crismann(1982) napr. dokázali, že rôzne zložky
nálevníkov v subtropických jazerách majú silný vzťah v ich výskyte s koncentráciami
chlorofylu a, hoci zistili len mierne korelácie s dominantnými skupinami fytoplanktónu. Zdá
sa, že vôbec neexistuje korelácia medzi ciliátnymi prvokmi a bakteriálnou abundanciou.
Dôležitým ekologickým aspektom na vysvetlenia časových modelov výskytu a abundancie
prvokov je súťaživosť o potravné zdroje a predácia. V niektorých jazerách ústup spoločenstva
veľkých prvokov neskoro na jar a skoro v lete je nasledovaný veľkým vzrastom spoločenstva
vírnikov. Veľa vírnikov využíva populácie bičíkovcov ako zdroj potravy. Prvoky sú výkonní
spásači (filtrovači) a majú vysokú metabolickú aktivitu ale vírniky spásajú účinnejšie a
rýchlejšie čo môže byť až 2-10 násobok než dosiahnu nálevníky. Vírniky preferujú menšie
sústa 1-5µm sú v priamej kompetícii s nálevníkmi a spásajú efektívnejšie a tým vylúčia
nálevníky akonáhle dosiahnu vysokú početnosť. Nálevníky majú výhodu voči v vírnikom kôli
rýchlemu generačnému cyklu, ktorý im umožňuje vytvoriť relatívne rýchle veľké populácie,
nakoľko vírniky potrebujú dlhší čas na zvýšenie svojho počtu. Akonáhle sa však vytvorí
značné spoločenstvo vírnikov, veľa nálevníkov to môže vylúčiť, obzvlášť veľké druhy ako sú
Tintinnida, ktoré nie sú schopné uchýliť sa k mixorofii. Veľa vírnikov je predátorov. Ich
potravou sú aj Tintinnida a je pravdepodobné, že konzumujú aj nelorikátne nálevníky.
Nálevníkmi a bičíkovcami sa živia aj mikrocrustacea.
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Praktická časť ( odber materiálu, kultivácia, fixácia, detreminácia)
Prvoky sú najpočetnejšie v habitatoch kde je vysoká biologická produktivita. Preto sú
oveľa početnejšie na dne najmä v sapropeli medzi hnijúcimi látkami ako v planktone a iných
málo produktívnych habitatoch. Jednotlivé biotopy majú často veľmi ohraničené a špecifické
spoločenstvo prvokov, ktoré podlieha výrazným časovým zmenám (sukcesia). Medzi
jednotlivými typmi biotopov môžeme sledovať plynulý proces prenikania jednotlivých prvokov
napr. z voľnej vody riek a nádrží do extrémnych (vysychajúcich) biotopov pôdy, machov, mlák
a pod.

Metodika odberu:
- planktonické organizmy získavame tradičným spôsobom použitím sietí (z mlynárskeho
hodvábu) s rôznou hustotou tkaniva. Možný je i odber planktonu do väčších fliaš (min. 1l),
nechať v laboratóriu zosedimentovať alebo zcentrifugovať (mnohé druhy najmä z nálevníkov
však centrifugáciu neprežívajú). Možné je i použitie membránových filtrov. Skoncentrovanie
prvokov je možné i použitím umelých substrátov na ktoré sa prvoky skoncentrujú (vlákna vaty,
listy a pod.).
- perifyton (nárasty na rastlinách, skalách a iných predmetoch ponorených pod vodu).
Poskytuje veľmi bohaté spoločenstvo prvokov. Stačí v prírode tieto substráty (ponorená
makrovegetácia, listy, vetvičky...) odobrať do fľašky s vodou a v laboratóriu zoškrabať
žiletkou, skalpelom alebo odsať priamo pipetou
- bentos (sediment). Väčšina bentických prvokov sa nachádza v 1 cm vrstve sedimentu.
Sediment odoberáme do termosiek alebo malých fliaš so širokým uzáverom, ktoré naplníme asi
do 2/3 aby bol zabezpečený prísun kyslíka a necháme zosedimentovať. Sediment možno
odsávať aj s veľkou injekčnou striekačkou s nasadenou hadičkou.
- veľa špecifických prvokov získavame i z machov a pôdy. Stačí odobrať malé množstvo pôdy
alebo machu a zaliať vodou do nasýtenia. Pozorovať možno už po 2-4 dodinách, optimálne
však na 3-5 deň.

Pozorovanie:
- vzorky pozorujeme priamo na podložnom sklíčku (odpipetujeme niekoľko kvapiek)
a pozorujeme pri rôznych zväčšeniach v jasnom, temnom poli alebo vo fázovom kontraste.
Použitie krycieho sklíčka nie je podmienkou. Na spomalenie pohybu dodnes neexistuje
spoľahlivá metóda. Používajú sa rôzne zmesi napr. viskózová substancia metylcelulózy,
želatina, formaldehyd vo veľmi nízkych koncentráciách, vlákna vaty a pod. Najspoľahlivejšie
je pozorovanie kvapky až do úplného vyschnutia. Tesne pred vyschnutím dochádza k
spomaleniu až zastaveniu pohybu. I keď dochádza k deformáciám tvaru tela, mnohé štruktúry
dôležité k určovaniu sa zvýraznia ( ústa, makronukleusy a pod.) Na zvýraznenie niektorých
štruktúr je vhodné použitie vitálnych farbív napr.:
- neutrálna červeň - 0,01% vodný roztok farbí potravné vakuoly a jadrá od modrasto
červenej až po žlto-červenú
- metylová zeleň - 1% roztok v 1%ľad. kyseline octovej. Výborné jadrové farbivo
(jadrá jasno zelené)
- Lugolov roztok - výborný na zvýraznenie vystrelených trichocýst a pohybových
organel (farbí tiež cytoplazmu na žlto-hnedo a bičíky na tmavo hnedo)
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Kultivácia jednobunkovcov
Mnohé druhy pre spoľahlivé určenie ako aj demonštráciu pre pedagogickú prax je
potrebné nakultivovať.
Pre determinačné účely väčšinou nie je potrebné pestovanie monoxenických kultúr.
Spoľahlivou metódou je namnoženie určitých druhov v Petriho miskách, skúmavkách alebo
Erlenmayerových bankách na rôznych pevných (agarových) pôdach (vhodné najmä pre
meňavky) alebo v rôznych tekutých médiách. Okrem už klasického senného nálevu získame
bohaté kultúry prvokov na syrových, zemiakových, vaječných a pod. pôdach: na dno skúmavky
dáme syr (Eidam), kúsok zemiaka alebo vaječný žĺtok, zasypeme niekoľko cm hlinou a 1 cm
vrstvou vypraného riečneho piesku, zalejeme vodou a uzavreme vatovou zátkou. Môžeme i
sterilizovať. Naočkujeme prvokmi z prírody. Týmto spôsobom získavame prvoky živiace sa
najmä baktériami, pretože na týchto pôdach sa baktérie vyvíjajú v pomerne krátkom čase vo
veľkých množstvách. Dravé druhy musíme kultivovať tak, že najskôr vypestujeme kultúru
ktorá slúži ako korisť, až potom môžeme naočkovať dravce. Metóda pomerne náročná,
vyžaduje dokonalé poznanie potravných nárokov daného druhu. Napriek tomu sa niektoré
druhy vôbec nedarí kultivovať, nakoľko okrem potravy vyžadujú špecifické fyzikálno –
chemické parametre.
Prvoky možno pozorovať už po 3-5 dňoch od založenia kultúry. Pre zachovanie
kultúry dlhší čas je nutné preočkovávanie, pričom je dôležité poznanie rastových kriviek
jednotlivých druhov.
Metódy kultivácie nahých voľne žijúcich meňaviek (Dr. Mrva)
Nahé meňavky sú vo vzorkách prítomné vo forme aktívnej (trofozoit), alebo vo forme
cýst. Aby sme mohli pozorovať aj momentálne neaktívne druhy, je potrebné ich namnoženie
v kultivačných médiách. Kultivačné médiá slúžia najmä na dosiahnutie dobrého rastu potravy
meňaviek, čiže baktérií a malých jednobunkovcov. U väčšiny bežných médií sa počíta
s nárastom sprievodných organizmov zo vzoriek, hoci niekedy je vhodné si osobitne za týmto
účelom pestovať baktérie alebo rôzne bičíkovce, či dokonca nálevníky.
Z hľadiska konzistencie rozlišujeme dva základné typy médií – tekuté a agarové. Tu
uvádzame niekoľko osvedčených typov, ktoré umožňujú dobrý rast pre väčšinu druhov
nahých voľne žijúcich meňaviek. Nie sú uvedené axenické médiá, náročnejšie na materiál,
kde sa meňavky živia len prijímaním chemických zlúčenín z okolia. Podrobnejšie informácie
o kultivácii meňaviek sú uvedené v prácach Kalinina , Page (1992), Page (1991).
Kultivačné médiá nalievame do sterilných Petriho misiek, a necháme ich necháme
vychladnúť na teplotu miestnosti. Malé množstvo vzorky materiálu (sediment, mach, pôda,
hrabanka, ale aj voľná voda) v ktorej sme zistili, alebo chceme zistiť meňavky je potrebné
naočkovať do takto pripravených kultivačných médií. Kultivácia by nemala prebiehať pri
priamom svetle, aby sa zabránilo nežiadúcemu nárastu rias a siníc. Pri práci dodržujeme čo
najväčšiu čistotu, aby sme sa vyhli kontaminácii plesňami.
Dostatočný počet jedincov dosahujeme u väčšiny druhov už po niekoľkých dňoch od
začatia kultivácie, u iných aj po dvoch týždňoch. Pre udržanie kultúry je po niekoľkých dňoch
potrebné preočkovanie do nového média. Niektoré druhy meňaviek (Thecamoebidae,
Paramoebidae) sú však schopné vytrvať v kultúre aj niekoľko týždňov.
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Na prípravu väčšiny kultivačných médií sú potrebné nasledovné roztoky:
AS (modifikovaný Neffov roztok pre meňavky): Každé z uvedených množstiev rozpustiť v
100 ml destilovanej H2O: 1,2 g NaCl; 0,04g MgSO4·7H2O; 0,04g CaCl2·2H2O; 1,42g
Na2HPO4; 1,36g KH2PO4. Zmiešaním 10 ml z každého roztoku a pridaním 950 ml
destilovanej H2O dostaneme 1 liter roztoku AS.
PJ (Prescott - Jamesov roztok): Na prípravu si treba pripraviť tri základné roztoky:
A- Do 100 ml destilovanej H2O pridať 0,433g CaCl2·2H2O; 0,162g KCl.
B- Do 100 ml destilovanej H2O pridať 0,512g KH2PO4.
C- Do 100 ml destilovanej H2O pridať 0,280g MgSO4·7H2O.
Konečný roztok dostaneme zmiešaním 1 ml z každého základného, a pridaním 997 ml
destilovanej H2O.

Tekuté kultivačné médiá (vhodné najmä pre stredne veľké a veľké druhy):
(1)

GS-nálev (Grass-seed infusion)
Vo vodovodnej vode, alebo v PJ (prípadne AS) roztoku 5 minút povariť trávové
semená alebo seno v množstve 2 gramy na liter. Do každej kultivačnej misky vlejeme spolu
s nálevom aj malé množstvo uvarených semien alebo sena.
Pred inokuláciou je vhodné nechať tepelne upravované tekuté médiá niekoľko hodín stáť.
(2)

Ryžový nálev
Do kultivačnej misky naliať PJ, alebo AS roztok a pridať 2-3 zrnká nevarenej ryže,
ktoré sme predtým preniesli plameňom (kvôli zničeniu neželaných organizmov). Do takto
pripraveného kultivačného média môžeme hneď inokulovať.
Agarové kultivačné médiá (vhodné pre malé a stredne veľké druhy):
(3)

GS-agar (Grass-seed agar)
Do pripraveného GS-nálevu pridáme základnú agarovú pôdu v množstve 15 g na liter
nálevu. Po sterilizácii v autokláve nalejeme do sterilných Petriho misiek tak, aby bolo
v každej malé množstvo semien, či sena.
NN-agar (Non-nutrient agar)
Do 1 litra AS roztoku pridáme 15 g základnej agarovej pôdy. Po sterilizácii
v autokláve nalejeme do sterilných Petriho misiek.
Na toto médium sa zvyčajne pred inokuláciou nanášajú osobitne vypestované baktérie (napr.
Escherichia coli, Aerobacter aerogenes), slúžiace ako zdroj potravy, nie je to však nutné.
Na agarové médiá môžeme očkovať kultivačný materiál okamžite po stuhnutí a
vychladnutí média. Ak je vzorkou mach alebo hrabanka, na malé množstvo vzorky, ktoré sme
zaočkovali na agar prikvapneme PJ alebo AS roztok. Na agar je zo vzorky, resp. PJ (AS)
roztok tak, že vytvoríme tekutý povlak, čím vzniknú odlišné podmienky kultivácie. možné
naniesť väčšie množstvo tekutiny
Literatúra
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Metodiky fixácie a farbenia nálevníkov
Podstata metodík spočíva v naviazaní kovu (striebra) na bazálne telieska pohybových
organel a tým zvýraznenie celej infraciliatúry, ktorá je stabilná a je dôležitým taxonomickým
kritériom. Okrem toho tieto metódy zvýrazňujú i ostatné kortikálne organely ako extruzómy
a rôzne štruktúry spojené s bazálnymi telieskami cílií (parazomálne váčky, mikrotubulárne
pásky a pod.). Medzi najdôležitejšie impregnačné prostriedky patria dusičnan strieborný
(AgNO3), uhličitan strieborný (AgCO3) a protargol (strieborný proteinát). Impregnačnú
techniku s dusičnanom strieborným popísal Klein (1926, 1927), Chatton – Lwoff (1930,
1936), Foissner, 1967 a ďalší. Uhličitan strieborný zaviedol Fernandéz – Galiano (1976).
Impregnačný prostriedok protargol bol zavedený Bodianom (1936, 1937). Rozličné
protargolové postupy ďalej popísali a zdokonalili Deroux a Tuffrau (1965), Dragesco (1962),
Tuffrau (1967), Wilbert, (1975), Foissner (1991) a ďalší.
Medzi výsledkami týchto metodík sa prejavujú značné odlišnosti a preto každá
z metodík je väčšinou vhodná iba pre určitú skupinu organizmov resp. pre zvýraznenie
určitých detailov dôležitých pre tú ktorú skupinu. Neexistuje žiadna univerzálna metóda, ktorá
by odhalila všetky podrobnosti potrebné pre dokonalý popis. Preto je potrebné jednotlivé
metodiky kombinovať a dopĺňať pozorovaním in vivo, bez ktorého by sa správna
determinácia väčšiny druhov nedala uskutočniť. Vo všeobecnosti sa impregnácia
s dusičnanom strieborným využíva na zvýraznenie organel ektoplazmy (kinetozómy), vnútro
bunky je nepriehľadné. Impregnácia uhličitanom strieborným odhaľuje infraciliatúru
a niektoré kortikálne a cytoplazmatické štruktúry, zvlášť kinetodezmálne vlákna a jadrový
aparát. Väčšinou silne deformuje tvar buniek. Impregnácia protargolom okrem kinetozómov
súčasne zvýrazňuje aj vnútro bunky, najmä jadrový aparát, ktorý je pre determináciu
nálevníkov nevyhnutný. Z tohto hľadiska majú protargolove metódy oveľa širšie využitie.
Existujú však i druhy nálevníkov (napr. z rodov Pseudoprorodon, Stentor a ďalšie), pre ktoré
sa impregnečné metódy nedajú vôbec použiť. Uvedené metodiky sa využívajú najmä v kmeni
Ciliophora, ale našli svoje uplatnenie i u niektorých auto- a heterotrofných bičíkovcov.

Impregnácia dusičnanom strieborným
Rozlišujeme „suché“ a „vlhké“ impregnácie dusičnanom strieborným. Všetky „suché“
impregnačné metódy sú založené na vysušovaní chemicky nefixovaných buniek vzduchom
pred aplikáciou dusičnanu strieborného. „Vlhké“ metódy sú charakterizované chemickou
fixáciou buniek pred aplikáciou dusičnanu strieborného. Tieto jednoduché, štandardné metódy
sú vhodné pre väčšinu nálevníkov (Ciliophora), najmä však pre nálevníky s pevnou pelikulou.
Zobrazenie detailov je však často hrubé. Výhodou metódy je jej jednoduchosť a najmä časová
nenáročnosť. U niektorých skupín sú dosahované veľmi dobré výsledky.
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Klein – Foissner „suchá“ striebriaca metóda 1999
1. Na podložné sklíčko nanesieme (prstom) veľmi tenkú vrstvu vaječného bielka . Aspoň
jednu minútu necháme schnúť.
Poznámky: Vaječný bielok (bez glycerolu) sa musí ponechať otvorený v širokohrdlej fľaške
aspoň 20 hodín – čerstvý bielok nie je vhodný. Ak sa po tomto čase fľaška uzatvorí, je ho
možné použiť 2-3 dni. Pred použitím nemiešať!!!
2. Nanesieme malé množstvo sledovanej kultúry na sklíčko s vaječným bielkom, rozotrieme
ihlou (nedotýkať sa bielkovej vrstvy) a necháme vyschnúť pri izbovej teplote.
3. Na preparát nalejeme 1% vodný roztok AgNO3 a necháme pôsobiť 1 minútu.
Poznámky: čas reakcie neovplyvňuje výsledky, minúta je dostatočná.
4. Opláchneme destilovanou vodou a necháme preparát vysušiť pri izbovej teplote.
Poznámky: Umývať mierne! Počas sušenia necháme sklíčka naklonené!
5. Preparát exponujeme 5-60 sekúnd pod lampou vo vzdialenosti 3-10cm (40-60W, horským
slnkom, alebo priamo na slnku – doba pôsobenia vyššia) .
Poznámky: Čas
mikroskopom!

a vzdialenosť

ovplyvňujú

intenzitu

impregnácie,

kontrolovať

pod

6. Na preparát nalejeme na 30-60 sekúnd zmes pozostávajúcu z nasledovných komponentov:
• jemnozrnná vývojka A: (obchodná vývojka pre negatívy, stabilná roky v hnedej
fľaši)
10 g kyselina ortoboritá (H 3BO 3)
10 g boritan sodný (Borax – Na 2B 4O)
5 g hydrochinón (1,4 benzéndiol – C 6H 6O 2)
100 g bezvodého síričitanu sodného (Na 2SO 3 )
2,5 g metol Agfa ( CH 3NHC 6H 4OH)2 . H 2SO 4
všetky látky rozpustiť v uvedenom poradí v 1 litri vodovodnej
vody (40 oC)
•

jemnozrnná vývojka B:
ľubovolná
komerčná
vysokokoncentrovaná
vývojka
fotografického papiera (napr. Rodinal). V hnedej vzduchotesnej
fľaši použiteľná cca 6 mesiacov.
• 10% NaOH (10g hydroxidu sodného rozpustiť v 100 ml destilovanej vody.
Požiteľnosť niekoľko rokov.
Tieto 3 komponenty zmiešame bezprostredne pred použitím v pomere:
20 ml roztoku A + 0,5–1 ml roztoku B + 0,5-1ml roztoku C
Poznámky: Pomer jednotlivých zložiek môže byť rôzny pre jednotlivé druhy, treba
otestovať v úvodných vzorkách. Ak je zmes dobre namiešaná, bielok okolo tekutiny sa
zmení na čierno-hnedo, ak je vývojka príliš silná, bielok sa sfarbí na čierno (pridajte zložku
A, a/alebo znížte predvývojový čas), ak je vývojka príliš slabá, bielok sa javí hnedasto
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(pridajte zložku B, a/alebo C, a/alebo zvýšte predvývojový čas). Preparáty obyčajne
v priebehu niekoľkých týždňov vyblednú, keď je dusičnan strieborný zredukovaný iba
slnečným svetlom alebo UV žiaričom.
7. Prebytočnú zmes rýchle zmyť vodovodnou (nie destilovanou) vodou a ponoriť do
fixačného činidla (tiosulfát sodný Na2S2O3 . 5H2O). 25 g tiosulfátu rozpustiť v 100ml
destilovanej vody.
8. Sklíčko prepláchnuť vo vodovodnej vode 5-10 sekúnd a opäť vysušiť na vzduchu.
Poznámky: Fixačné činidlo treba starostlivo odstrániť, inak sa vytvoria kryštáliky a zostanú na
sklíčku, čo časom spôsobí vyblednutie impregnácie. Nepremývať príliš dlho, aby sa bunky
neoddelili od sklíčka! Sklíčka počas sušenia treba nakloniť!
9. Zaliať do Kanadského balzamu alebo solakrylu.

Chatton – Lwoffova metóda impregnácie dusičnanom strieborným
Prvá vlhká metóda bola popísaná Chatton – Lwoffom v r. 1930, 1936, rozpracovaná
bola ďalej Corlissom (1953). Veľmi dobre je použiteľná najmä pre niektoré skupiny
nálevníkov (Hymenostomata, Prorodontina, Colpodida a niektoré Hypotrichida). Menej
presvedčivé výsledky sa dosahujú s Peritricha, Heterotrichida, Oligotrichida a väčšinu
Hypotrichida. Výhodou metódy je, že sa pomerne dobre zachováva tvar buniek.
Upravená Chatton – Lwoffova metóda podľa Corliss(1953) + osobná skúsenosť
prof. Foissnera
Je vhodné pracovať naraz s viacerými sklíčkami. Ak je k dispozícii iba niekoľko
exemplárov je nutné pracovať s mikropipetami (kroky 1-7), ak je materiálu dostatok môže
sa použiť centrifúga (kroky 1-3). Až po dehydratáciu (krok 15) používajte všetky roztoky
studené (asi 5 oC), teplé roztoky oddeľujú želatínovú vrstvu od sklíčka. Metóda je
pomerne náročná a vyžaduje skúsenosti a dobrú organizáciu, pretože niektoré kroky je
potrebné vykonať veľmi rýchlo.
1. Ak je to možné, skoncentrujte nálevníky miernou centrifugáciou.
2. Kvapnite nálevníky do Champyho tekutiny a fixujte 1-30 minút.
Poznámky: Pomer materiálu a fixačného činidla by mal byť aspoň 1:1, lepšie 1:2. Čas
fixácie podstatnou mierou neovplyvňuje výsledky (najlepšie 10 min.). Fixácia sa musí
uskutočniť v digestore, pretože výpary kys. osmičelej sú vysoko toxické.
3. Odstráňte fixačné činidlo centrifugáciou alebo mikropipetou a opäť fixujte v Da
Fanovej tekutine aspoň 5 minút.
Poznámky: V Da Fanovej tekutine možno materiál uskladňovať niekoľko rokov.
4. Umiestnite veľmi čisté, odmastené sklíčko na horúcu (35-45 oC) platňu (tanier).
5. Položte malý kúsok želatíny (okolo 2-3mm) do stredu zohriateho sklíčka a nechajte
roztopiť.
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Poznámky: Želatína sa musí uskladňovať v chladničke aspoň 1 týždeň pred požitím!
6. Rýchle pridajte rovnako veľkú, alebo menšiu kvapku koncentrovanej vzorky
k rozpustenej želatíne a odložte sklíčko z horúcej platne.
7. Rýchlo odoberte zvyšok tekutiny pod mikroskopom. Nálevníky musia zostať úplne
zapustené v tenkej vrstve želatíny.
Poznámky: kroky 6 a 7 sa musia urobiť veľmi rýchlo aby sa predišlo stvrdnutiu
a vysušeniu želatíny, ak predsa počas procesu stuhne, vráťte sklíčko na niekoľko
sekúnd na horúcu platňu. Prebytok tekutiny možno odstrániť iba pri veľkých
nálevníkoch. Malé druhy (menej ako 100µm) je vhodnejšie rozotrieť želatínu po
sklíčku do veľmi tenkej vrstvy, aby sa umožnilo dusičnanu striebornému preniknúť do
tejto vrstvy.
8. Ihneď presuňte sklíčko do studeného vlhkého priestoru (napr. Petriho miska s vlhkým
filtračným papierom na dne). Nechajte v pokoji asi 5 minút, pokiaľ želatína nestvrdne.
Vhodné je umiestniť misku do chladničky alebo položiť na ľad.
9. Opláchnite sklíčka v chladnej destilovanej vode 3-10 sekúnd.
Poznámky: tento krok je veľmi dôležitý, a určuje kvalitu a intenzitu impregnácie. Ak
sa želatína premýva príliš dlho, impregnácia môže byť nezreteľná a slabá. Ak sa
premýva nedostatočne, hrubé strieborné precipitáty pokrývajú želatínu. Odporúča sa
premyť aspoň 4 sklíčka 3, 5, 7, 10 sekúnd.
10. Okamžite presuňte sklíčka do chladného roztoku dusičnanu strieborného na 30-60
sekúnd.
Poznámky: Udržuje roztok dusičnanu v chladnom stave, pretože ohriaty rozpúšťa
a oddeľuje želatinu od sklíčka. 30 minútová impregnácia obyčajne postačuje.
Predĺžené ponorenie zosilňuje impregnáciu iba nepatrne a môže spôsobiť stmavnutie
cytoplazmatických inklúzií. V tomto roztoku sa žalatinová vrstva stáva trocha
mliečnou. Zreteľný mliečny poťah indikuje prebytok Da Fanovej tekutiny a alebo jej
nedostatočné odstránenie (krok 9!)
11. Opláchnite sklíčka studenou destilovanou vodou po dobi 1-3 minúty.
12. Ihneď presuňte sklíčka do sklenenej kyvety, naplnenej studenou destilovanou vodou.
Umiestnite kyvetu na biely papier a osvetlite 10-30 minút slnečným svetlom alebo
UV zdrojom, ktorý umiestnite 10-30 cm nad sklíčka, pokým sa želatína nezmení na
zlato-hnedú farbu.
Poznámky: Nakláňajte kyvetu mierne dozadu a dopredu a vymeňte vodu po 2-3
minútach ožarovania aby ste sa vyhli precipitátom striebra. Dávajte pozor, aby voda
zostala chladná, zvlášť ak sa redukcia vykonáva slnečným svetlom. Redukcia
slnečným svetlom je úspešnejšia.
13. Kontrolujte intenzitu impregnácie pod mikroskopom po asi 10 minútach ožarovania.
Poznámky: Ciliárny typ by mal byť tmavo-hnedý oproti svetlo-hnedej želatíne
a nesfarbenej cytoplazme. Hrdzavo-hnedá želatína naznačuje, že zostalo príliš mnoho
Da Fanovej tekutiny (krok 9!)
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14. Presuňte sklíčka do chladného 30% a potom 70% alkoholu (etanol, nie izopropanol!),
po 10 minútach.
15. Dokončite dehydratáciu 2 transfermi cez 100% etanol, aspoň 10 minút pri izbovej
teplote.
16. Prejdite 2 transfermi cez xylén po 10 minútach.
Poznámky: predĺžený pobyt v xyléne (napr. 2 dni) niekedy produkuje extrémne jasné
preparáty. Napriek tomu môže výrazne vybieliť impregnáciu.
17. Montujte do syntetického neutrálneho montovacieho média.
Poznámky: Nevysušujte sklíčka medzi krokmi 16. a 17. Montovacie médium by malo
byť pomerne viskózne, aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám. Ak sa vytvárajú
vzduchové bubliny v uzavretých preparátoch, opätovne ponorte do xylénu na niekoľko
dní, pokým krycie sklíčko neodpadne.
18. Skontrolujte intenzitu impregnácie asi 24 hod. po namontovaní sklíčok. Ak je
impregnácia príliš slabá a nevýrazná, môže sa posilniť 15 min. UV – ožiarením počas
nasledujúcich 2-5 dní. Príliš dlhé ožarovanie môže spôsobiť sčernenie.
Reagencie
Champyho fixačné činidlo (pripravte krátko pred požitím, 9 ml tekutiny obyčajne
postačuje na 1-2 fixácie. Použite digestor!!!)
7 dielov (3,5 ml) 1% vodný roztok oxydu chrómového (CrO3)
7 dielov (3,5 ml) 3% vodného roztoku dichrómanu draselného (K 2Cr 2O 7)
4 diely (2 ml ) 2 % vodného roztoku oxidu osmičelého (OsO4)
Da Fanove činidlo – zachováva stabilitu celé roky
900 ml destilovanej vody
10 g dusičnanu kobaltového (Co(NO 3)2 . 6H 2O)
100 ml formaldehydu (komerčná koncentrácia asi 37%)
10 g chloridu sodného (NaCl)
Želatína (môže sa používať, pokiaľ nie je kolonizovaná baktériami alebo hubami)
2 g práškovej želatíny
0, 005 g NaCl
20 ml destilovanej vody
Zmiešajte tieto zložky a roztopte želatínu vo vodnom kúpeli, často miešajte. Vylejte
zmes do vysterilizovaných nádobiek a skladujte aspoň týždeň pred použitím
v chladničke
Roztok dusičnanu strieborného ( vždy čerstvý, miešať tesne pred použitím)
3 g dusičnanu strieborného (AgNO3)
100 ml destilovanej vody
(postačuje asi na 40 sklíčok)
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Impregnácia uhličitanom strieborným
Základná metodika tohto spôsobu fixácie podľa Fernandéz – Galiano (1976) vyžaduje
veľké množstvo buniek. Augustin a spol. (1984) navrhli modifikáciu ktorá vyžaduje
podstatne menej exemplárov. Metóda je hodnotná, pretože je veľmi rýchla a často
poskytuje výborné impregnácie. Fixácia sa vykonáva formalínom, čo znamená, že tvar
buniek sa silne deformuje. Veľmi dobre sa však odhaľuje infraciliatúra, kortikálne
a cytoplazmatické štruktúry a jadrový aparát. Niektoré ďalšie modifikácie navrhli
Wilbert (1983), Wolska (1966).
Impregnácia uhličitanom strieborným podľa Augustin, Foissner, Adam 1984
(pre mikrofotografiu) - dočasné preparáty
1. Umiestnite 1 kvapku (0,05 ml) bohatej kultúry (ale i 1 exemplár) na podložné sklíčko.
Poznámky: sklíčko netreba odmasťovať. Jeho stredná tretina by sa mala izolovať
voskovou pastelkou alebo mastnou špičkou prsta aby sa roztok nerozlieval po celom
sklíčku.
2. Pridajte 1-2 kvapky 4% formalínu a fixujte 1-3 minúty (krúživými pohybmi sklíčka).
Poznámky: Čas pôsobenia môže značne ovplyvniť výsledky. Druhy s tvrdým
kortexom sa obyčajne musia fixovať dlhšie (viac ako 3 min.), druhy s krehkým
kortexom (1 min. i menej). Niektoré druhy sa nedajú formalínom vôbec fixovať –
nahraďte impregnáciu parami OsO4.
3. Pridajte 1-3 kvapky Fernandéz – Galianovej tekutiny k fixovaným nálevníkom, bez
predchádzajúceho vymytia formalínu. Miešajte točivými pohybmi sklíčka 10-60
sekúnd.
Poznámky: Množstvo potrebnej tekutiny závisí od mnohých faktorov ( množstvo
a koncentrácia fixačného činidla, veľkosť kvapiek, druh nálevníka a pod.). 1-3 kvapky
obyčajne postačujú.
4. Umiestnite sklíčko na predhriatu horúcu platňu (60-80 oC) a nechajte ho tam, pokým
sa kvapka, ktorá je dosť veľká nesfarbi na zlatohnedo (ako koňak). Trvá to obyčajne
2-4 minúty a sklíčko musí byť počas tohto času v neustálom krúživom pohybe.
Akonáhle je kvapka koňakovito sfarbená, skontrolujte impregnáciu pod mikroskopom.
Vráťte sklíčko na horúcu platňu ak je impregnácia príliš slabá. Ak je príliš tmavá,
opakujte od kroku 1 (meňte množstvo roztoku alebo čas impregnácie).
Poznámky: Veľmi dôležité je množstvo pyridínu a uhličitanu vápenatého vo
Fernandéz- Galianovej zmesi. Pridajte niekoľko kvapiek pyridínu a/alebo roztoku
uhličitanu vápenatého k F-G zmesi, ak je impregnácia opakovane príliš slabá a nedá sa
už zosilniť predlžovaným ohrievaním. Fixujte nálevníky v 2-3 kvapkách formalínu
(namiesto 1-2) ak je impregnácia príliš slabá.
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5. Prerušte impregnáciu odstránením sklíčka z horúcej platne a pridávaním 1 kvapky
fixačného činidla (tiosulfát sodný).
Poznámky: Augustin a spol. popisujú metódu pre získanie trvalých preparátov (postup
nižšie – kvalita je však často neuspokojivá a nedosahuje výsledky čerstvého vlhkého
materiálu, ktorý je vhodný najmä pre mikrofotografiu. Vyberte dobre impregnované
exempláre mikropipetou, umiestnite na čisté podložné sklíčko a prekryte krycím.
Nadbytok tekutiny je dobré odstrániť pomocou filtračného papiera. Impregnácia sa
nemusí fixovať tiosulfátom sodným, ak sa pozorovanie uskutoční okamžite.
Impregnácia ja stabilná po niekoľko hodín.
Reagencie
Fixačné činidlo pre organizmy (stabilné po dlhé obdobie)
0,1 ml formalínu (komerčná koncentrácia okolo 37%)
10 ml destilovanej vody
Fernandéz – Galianova zmes (pripravte bezprostredne pred použitím). Jednotlivé zložky treba
miešať v uvedenom poradí. Zmes musí byť trocha mliečna a môže sa používať
niekoľko hodín. Vyhýbajte sa slnečnému svetlu!
0,3 ml pyridínu (C 5H 5N, komerčná koncentrácia)
2-4 ml amoniakálneho roztoku uhličitanu strieborného podľa Rio- Hortegu
0,8 ml proteózo-peptónového roztoku
16 ml destilovanej vody
Fixačné činidlo pre impregnáciu
2,5 g tiosulfátu sodného (Na 2S 2O 3) rozpustiť v 100 ml destilovanej vody
Amoniakálny roztok uhličitanu strieborného podľa Rio – Hortegu.
Dôležité je udržať pomery chemikálií!!!
50 ml 10% vodného roztoku dusičnanu strieborného
150 ml 5% vodného roztoku uhličitanu sodného (Na 2CO 3), pridávať postupne za
stáleho miešania. Pridajte 25% amoniaku (NH 3) kvapku po kvapke, kým sa zložky
nerozpustia. Nakoniec pridajte destilovanú vodu do celkového objemu 75 ml. Roztok
je stabilný niekoľko rokov.
Proteózo – peptónový roztok (dlhotrvajúca stabilita, ak sa neinfikuje baktériami a hubami –
zakalený roztok je nevhodný)
96 ml destilovanej vody
4g proteózo – peptónu (nasypte prášok na vodnú hladinu a nechajte rozpustiť bez
miešania)
0,5 ml formalínu (37%)
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Fixácia podľa Augustin, Foissner, Adam 1984 – trvalé preparáty
1. Kvapnúť jednu kvapku (asi 0,05ml) bohatej kultúry prvokov na podložné sklíčko.
2. Pridať 1 kvaplu formaldehydu (asi 4%) a fixovať 1 – 3 minúty (veľmi jemné
nálevníky fixovať len niekoľko sekúnd, inak prasknú).
3. Pridať 1 – 3 kvapky Fernandéz – Galianovho roztoku a miešať 10 – 60 sekúnd (dĺžka
času závisí od materiálu). Ak impregnácia neprebieha, treba pripraviť čerstvý roztok!
4. Umiestniť sklíčko nad horúcu platňu (tep. 60 – 80 oC) – krúživými pohybmi
pohybovať sklíčkom 2 – 4 minúty, kým roztok nenadobudne žltohnedú, koňakovú
farbu.
5. Pipetou rýchlo nazbierať impregnované nálevníky (aby nevznikli hrubé tmavé
zrazeniny) a umiestniť ich na iné sklíčko do kvapky glycerolalbumínu, jemne
premiešať.
6. Skontrolovať pod mikroskopom, či je impregnácia dobrá.
7. Umiestniť dobré vzorky do termostatu pri 60 oC na asi 0,5 – 1 hod (sušenie na
vzduchu v noci sa neodporúča, mizne impregnácia).
8. Stabilizovať vzorky na 10 min. v zmesi (9:1) etanol (98%) a čistého, komerčného
formaldehydu (asi 37%).
9. Dehydrovať v etanole (100%) v dvoch krokoch po 10 minút.
10. Ponoriť vzorky do xylénu 2x po 5 minút
11. Zaliať syntetickým kaučukom (balzamom).
Reagencie
Fernandéz – Galianov roztok
Namiešať tesne pred použitím v nasledovnom poradí:
•

0,3 ml čistého pyridínu (Merck no. 9728)

•

3 – 4 ml Rio – Hortegovho amoniakálneho roztoku dusičnanu strieborného (možno
dosiahnuť dobré výsledky i použitím komerčného AgCO 3.

•

0,8 ml roztoku proteóza peptonu

•

16 ml destilovanej vody

•

zmes musí byť prirodzene mliečne kalná. Potom môže byť používaná niekoľko hodín.
Chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Rio – Hortegov amoniakálny roztok dusičnanu strieborného
(dôležité sú pomery)
•

50 ml 10% AgNO 3 dať do fľaše s objemom 750 ml

•

pridať po troškách 150 ml 5% Na 2CO 3 (roztok začne počas procesu kypieť)
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•

po kvapkách, až do rozpustenia zrazeniny, pridávať amoniak (opatrne, aby ho nebolo
viac).

•

doliať destilovanú vodu na celkový objem 750 ml.

Proteóza pepton
Rozpustiť 4 g proteóza peptonu (mikrobiologického, Merck no 7229) v 100 ml destilovanej
vody, pridať 5 kvapiek formaldehydu (asi 37%) na konzerváciu.

Protargolove metódy
Používajú sa na zvýraznenie vonkajších a vnútorných štruktúr väčšiny nálevníkov
a bičíkovcov. V porovnaní s metódou s uhličitanom strieborným je potrebná bohatá kultúra.
Jednotlivé exempláre zvyčajne nie je možné úspešne fixovať. Veľmi dobre odhaľuje mnohé
kortikálne i vnútorné štruktúry bunky, väčšinou uspokojivo zachováva i tvar bunky. Metodiky
protargolovej impregnácie sú pomerne komplikované, náročné na čas.
Protargolova metóda podľa Wilberta (1975) + skúsenosti Tirjaková
Na použitie tejto metodiky sú nutné bohaté kultúry. Postup je pomerne zložitý
a časovo náročný, ale výsledky sú veľmi dobré. V priebehu fixácie je potrebná
sporadická kontrola pod mikroskopom. Výhodou metódy je, že všetky objekty sú
voľné a manipulovateľné. Nevýhodou je pomerne veľký odpad, spôsobený mnohými
premývaniami. Odporúčame používať chemikálie izbovej teploty. Roztoky
z chladničky sú nepoužiteľné, objekty praskajú! Postup pozostáva z niekoľkých etáp:

Fixácia
1. Na hodinovom sklíčku pridať ku kultúre na 10 minút ( a viac, podľa fixovaných
druhov) Bouin – Allenov
roztok, alebo sublimát kyseliny octovej, Champyho
zmes alebo 2% kyselinu osmičelú (tú max. 7 minút)
2. Vyprať v destilovanej vode (veľmi jemne odsávame injekčnou striekačkou) až
zmizne žlto – zelené zafarbenie.
Poznámky: Premývame veľmi opatrne aby sa sediment nezvíril. Odporúča sa
odsávanú tekutinu dávať do ďalšej nádoby, z ktorej sa sediment môže použiť,
nakoľko pri prvých odsávaniach je zvyčajne veľký odpad.

Bielenie
3. Pridať po kvapkách 1% chlórový lúh, (chlórnan sodný NaClO) (z vlastnej
skúsenosti sa osvedčilo i SAVO), nechať krátko pôsobiť (1-3 minúty).
4. Vyprať v destilovanej vode.
Poznámky: Po fixácii sú bunky viac-menej čierne, nepriehľadné. Pôsobením
chlórového lúhu dochádza k ich vyjasneniu. Objekty treba krúživými pohybmi
hodinového sklíčka skoncentrovať. Malú kvapku chlórového lúhu vypustíme
z pipety priamo na objekty (na dne hodinového sklíčka, nie na hladinu). Čas
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pôsobenia musí byť veľmi krátky, pretože dlhšie pôsobenie poškodzuje štruktúry
ektoplazmy. Chlórový lúh je ťažší ako voda a preto pri premývaní odsávame z dna
hodinového sklíčka.

Impregnácia
5. Na objekt (na hodinovom sklíčku) necháme pôsobiť 0,6 – 1 % roztok protargolu
12 hod. pri teplote 20oC, alebo 30-45 minút pri teplote 40-50 oC (vhodnejšie).
Impregnácia musí prebiehať pri dennom svetle!
Poznámky: Roztok protargolu získame tak, že sa nasype 0,6 – 1 g v malých
dávkach na vodnú hladinu a nechá sa voľne difundovať. Roztok použiteľný
niekoľko hodín. Dobré výsledky sme získali i poprášením hladiny hodinového
sklíčka s objektami, protargolom. Rizikový je odhad koncentrácie – pri vysokej
koncentrácii sa farbí i cytoplazma, čím sa zakryjú niektoré dôležité štruktúry.
Optimum dĺžky impregnácie je pre jednotlivé druhy rôzne (závislá od času
a teploty).

Vyvolanie
6. Pridať roztok hydrochinónu (vždy čerstvo namiešaný), (možno použiť i vývojku –
RODINAL)
7. Vyprať v destilovanej vode.
Poznámky: Pôsobením hydrochinónu sa na dne vytvorí zrazenina, ktorú treba
odsať. V impregnovaných bunkách sa farbí najskôr jadrový aparát, potom kinetóm
na tmavo hnedo.

Prenesenie
8. Na dokonale odmastené podložné sklíčko prenesieme kvapku vzorky z hodinového
sklíčka a pridáme kvapku glycerolalbumínu a dokonale premiešame.
Poznámky: Kvapku s glycerolalbumínom miešame tak dlho, až nie sú viditeľné
žiadne vlákna a zmes je homogénna. Necháme bunky zosedimentovať a odsajeme
(filtrač. papierom) prebytočnú tekutinu.

Koagulácia
9. Podložné sklíčko opatrne vysušíme na vzduchu alebo na krátko zohrejeme na 40 oC.
Na chvíľu (2 minúty) ponoríme do 80% alkoholu.
10. Prepláchneme 3 minúty v kyvete s vodovodnou vodou (dávať pozor,
vrstva neodlepila zo sklíčka).

aby

sa

Tónovanie zlatom
11. Na krátko ponoríme do 0,5% AuCl 3.
12. Preplachujeme 2 minúty v kyvete s vodovodnou vodou.
Poznámky: Pôsobenie chloridu zlatitého kontrolujeme pod mikroskopom – čakáme
na časový bod keď sa žlté bunkové organely zafarbia na čierno a ukončíme tento
proces premývaním sklíčka v kyvete – necháme jemným prúdom tiecť vodovodnú
vodu po okraji kyvety. Dávať pozor, aby sa bielkov. glycerín neodlepil od skíčka.
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Fixácia
13. Ponoriť asi na 30 sekúnd do 5% roztoku tyosíranu sodného (Na2S2O3).
14. Ponoriť do kyvety s vodovodnou vodou na 5 minút (2x vodu vymeniť).
15. Previesť vzostupným alkoholovým radom (od 40%) a zaliať do balzamu alebo
solakrylu.
Reagencie
podrobná príprava zmesí je v nasledovnej metodike
Bouin – Allenova zmes
ľadová kyselina octová - 2,4 ml
formaldehyd - 11,9 ml
kyselina pikrová - 35,7 ml
kryštalický CrO 3 - 0,72g
močovina - 0,5g
chlórový lúh
destilovaná voda - 100 ml
chlórový lúh - 1ml
glycerolalbumín
vaječný bielok – 1 diel
glycerín – 1 diel
zamiešať a prefiltrovať, pridať kryštál thymolu proti bakteriálnemu rozkladu
chlorid zlatitý
destilovaná voda – 100 ml
AuCl 3 – 0,5g
roztok hydrochinónu (roztok málo trvanlivý, žlto alebo hnedo sfarbený roztok je
nepoužitelný
destilovaná voda – 100 ml
hydrochinón – 1g
Na 2SO 3 - 5g
thyosíran sodný (stabilný niekoľko rokov)
destilovaná voda – 100 ml
Na 2S 2O 3 – 5g
roztok protargolu (životnosť max. 1 deň)
destilovaná voda – 100 ml
protargol – 0,6-1g. Lepšie výsledky ak jemne posypeme hladinu vzorky v hodinovom
sklíčku a necháme voľne rozpúšťať (občas mierne premiešať)
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Protargolova metóda podľa Foissner, 1991 A
1. Fixácia v Bouinovej alebo Stieveho tekutine 10 – 30 minút.
Poznámky: Čas fixácie má malý vplyv na kvalitu preparácie v uvedených limitoch. Pomer
fixačné činidlo : vzorka musí byť aspoň 2:1. Obe fixačné činidlá pracujú dobre, ale môžu
poskytovať rôzne výsledky v závislosti od druhov resp. skupín. Stieveho tekutina môže
byť doplnená kvapkemi 2% OsO4. Týmto sa zvyšuje stabilita buniek ale obvykle sa
znižuje ich stupeň impregnácie
2. Koncentrujte miernou centrifugáciou a premyte organizmy v destilovanej vode 3-4 krát.
Poznámky: Tu existujú 2 možnosti: buď pokračujeme krokom 3, alebo prevedieme
materiál cez 30, 50, 70% alkohol kde ho môžeme ponechať stabilný niekoľko rokov. Pri
opätovnom použití previesť zostupnou alkoholovou radou do destilovanej vody
a pokračovať ďalej v postupe.
3. Vyčistite 8 sklíčok (i menej ak je materiál vzácny). Sklíčka musia byť dokonale
odmastené (alkoholom a plameňom)
4. Dajte 1 kvapku albumín – glycerolu a koncentrovanej vzorky do stredu sklíčka.
Zamiešajte ihlou a rozotrite po strednej treline sklíčka.
Poznámky: Použite približne rovnaké kvapky. Odstráňte piesok a nečistoty!
5. Nechajte sklíčka schnúť aspoň 2 hodiny, alebo 12 hodín (cez noc) pri izbovej teplote.
Poznámky: Sklíčka môžu schnúť až 24 hod – nie dlhšie! Pri 2 – hod. sušení (60o) sú
výsledky horšej kvality.
6. Umiestnite sklíčka do kyvety s 95% alkoholom na dobu 20 – 30 minút.
Poznámky: Sklíčka nemôžu ísť zostupnou alkoholovou radou, pretože to spôsobuje
oddelenie albumínovej vrstvy!
7. Rehydratujte sklíčka cez 70% alkohol a 2 po 5 minútach cez destilovanú vodu.
8. Umiestnite sklíčka do 0,2% roztoku manganistanu draselného . Vyberte prvé sklíčko, alebo
pár sklíčok po 60 sekundách a ostatné v 15 sekundových intervaloch. Sklíčka umiestnime
do kyvety s destilovanou vodou.
Poznámky: Bielenie sa vykonáva manganistanom a oxálovou kyselinou (kys. štavelová –
krok 9). Vyššie popísaný postup má svoje opodstatnenie, pretože každý druh má svoj
optimálny čas bielenia. Albumínová vrstva musí v manganistanovom roztoku bobtnať,
povrch sa musí zvlniť. Ak zostáva hladký, albumín je starý, podobne ak albumín bobtná
silne a oddeľuje sa. Používajte čerstvý roztok KMnO4 pre každú sériu.
9. Rýchle presuňte sklíčka do 2,5% kyseliny oxalovej. Vyberte (1 sklíčko alebo pár sklíčok)
po 160 sekundách, ostatné v 20 sekundových intervaloch. Umiestnite sklíčka do kyvety
s destilovanou vodou. Vrstva albumínu sa stáva hladkou.
10. Premyte sklíčka v destilovanej vode 3x po 3 minútach.
11. Vložte sklíčka do ohriateho protargoloveho roztoku (60oC) a impregnujte 10-15 minút pri
60 oC. (Roztok protargolu sa môže použiť iba raz).
12. Vyberte kyvetu z pece a nechajte vychladiť 10 minút pri izbovej teplote.
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Poznámky: Medzitým pripravte 6 kyviet pre vyvíjací proces sklíčok: destilovaná vodadestilovaná voda – fixačné činidlo (tiosulfát sodný) – destilovaná voda – 70% alkohol –
100% alkohol.
13.Vyberte prvé sklíčko z protargolového roztoku a kvapnite trocha vývojky na albumínovú
vrstvu. Mierne pohybujte sklíčkom, aby sa vývojka rovnomerne rozliala po povrchu.
Akonáhle sa albumín sfarbí žltkasto, odlejte vývojku a ponorte sklíčko do prvých dvoch
kyviet s destilovanou vodou na 2 sekundy. Zastavte vyvíjací proces ponorením sklíčka do
fixačného činidla (tiosulfát sodný), kde ho ponechajte 1-5 minút.
Poznámky: Skontrolujte impregnáciu pod mikroskopom. Je dostatočná, ak je infraciliatúra
celkom rozoznateľná. Intenzita impregnácie sa dá kontrolovať koncentráciou vývojky
a vyvíjacím časom. Pre riedenú vývojku obyčajne postačuje 5-10 sekúnd! Niektoré druhy
napr. z Microthoracida treba spracovávať neriedenou vývojkou. Čas vývoja sa zvyšuje
časom bielenia. Čím je tenšia albumínová vrstva, tým je rýchlejší vývojový proces.
13. Preneste sklíčka do fixačného činidla (tiosulfát sodný) a potom do destilovanej vody do 5
minút.
Poznámky: Nepremývajte príliš dlho, albumínová vrstva je veľmi krehká, ľahko sa
odlupuje!
14. Presuňte sklíčka do 70-100% alkoholu po 5 minútach.
15. Prejasnite dvoma 10 minútovými transfermi cez xylén.
16. Montujte do syntetického neutrálneho montovacieho média.
Reagencie
Bouinova tekutina (pripravte bezprostredne pred požitím, zložky možno uskladňovať)
15 dielov nasýtenej vodnej kyseliny pikrovej (C 6H 3N 3O 7)
príprava: pridajte nadbytok kryštálov k napr. 1 litru destilovanej vody, pretrepte
roztok niekoľko krát v priebehu týždňa. Na dne by malo zostať niekoľko
nerozpustených kryštálov. Pred použitím filtrujte!
5 dielov formalínu (obchodná koncentrácia 37%)
1 diel ľadovej kyseliny octovej (= koncentrovaná kyselina octová)
Stieveho tekutina (mierne modifikovaná, pripravujte bezprostredne pred použitím (zložky sa
môžu uskladňovať).
38 ml nasýteného vodného roztoku chloridu ortuťnatého (rozpustite 60 g HgCl2 v
1000ml vriacej destilovanej vody)
10 ml formalínu
3 ml ľadovej kyseliny octovej
Albumín – glycerol (stabilný 2-4 mesiace).
15 ml vaječného bielka
15 ml koncentrovaného (98-100%) glycerolu (C 3H 8O 3).
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Oddeľte opatrne bielok od žĺtka a odstráňte embryo z 3 vajec (prírodné vajcia sú
vhodnejšie ako vajcia z veľkochovov – sú menej stabilné). Vytrepte bielok ručne (nie
mixér!) po dobu 1 minúty v 250 ml Erlenmayerovej banke, pokým sa nevytvorí tuhá
bielková pena. Potom vlejte viskózny zvyšok bielka do druhej banky a opäť vytrepte
pokým sa nevytvorí hustá pena. Opakujte pokiaľ väčšina vaječného bielka nestuhne
alebo sa stane vodnatou. Obyčajne sa získa 4-6 baniek s penou. Ponechajte všetky
banky v pokoji 10 minút a zlejte vodnaté bielko z poslednej. Počas tohto obdobi
presiakne z peny tekutina. Táto sa odoberie a požije. Pridajte rovnaký objem glycerolu
a malý thymolový kryštál na konzerváciu zmesi. Mierne zmiešame potrepaním
a vylejeme zmes do malej banky. Necháme v pokoji 2 týždne. Bielastý sliz sadne na
dno banky. „Dobrý“ albumín – glycerol vlečie krátke vlákno , keď sa ho dotkneme
ihlou.
0,2% roztok manganistanu draselného (stabilný asi 1 deň)
0,2 g KMNO4 sa rozpustí v 100 ml destilovanej vody
2,5% roztok kyseliny oxalovej (stabilný asi 1 deň)
2,5 g kyseliny oxalovej (C 2H 2O 4 . 2H 2O) sa rozpustí v 100 ml destilovanej vody
0,4 – 0,8 % protargolov roztok (stabilný asi 1 deň)
100ml destilovanej vody, pridať 0,4 – 0,8 g protargolu
Poznámky: Používajte svetlohnedý protargol pre mikroskopiu. Tmavohnedé lacnejšie
výrobky nie sú vhodné.
Nasypte prášok na vodnú hladinu a nechajte rozpustiť bez miešania. Koncentrácia
protargolu závisí na jeho „sile“.
Vývojka (miešajte v naznačenom poradí, siričitan sodný sa musí pred pridaním
hydrochinónu rozpustiť).
0,5 ml destilovanej vody
5 g siričitanu sodného (Na2SO3)
1 g hydrochinónu ( C6H 6O2)
Roztok použiteľný niekoľko týždňov v neriedenom stave len pre niektoré nálevníky.
Väčšinou sa riedi pitnou vodou 1:20 až 1:50. Čerstvo pripravená vývojka obyčajne nie
je dobrá (albumín sa stáva zelenkastý namiesto hnedastého). Vývojku treba pripraviť
z rovnakých častí čerstvých a starých (hnedých) zásobných roztokov. Kvalita vývojky
vysokou mierou prispieva ku kvalite preparátov! Čerstvá vývojka sa musí preto
pripravovať pre každý „impregnačný týždeň“ a troch starej vývojky treba ponechať.
Čerstvá vývojka sa dá umelo zostarnúť pridaním uhličitanu sodného (Na2CO3). Lepšie
výsledky sa dosahujú s roztokmi, ktoré starnú na vzduchu (v neuzavretej banke).
Vývojka sa najskôr sfarbuje žltkasto, potom svetlo – hnedo (najúčinnejšia) a neskôr
tmavo-hnedo. V tomto stave je vhodná na riedenie vývojky 1:1.
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Veľmi dobré výsledky sa dosahujú vývojkou zloženou z :
7g kysliny ortoboritej
1,5 g hydrochinónu
10 g siričitanu sodného
75 ml acetónu,
všetko rozpustiť v poradí v 420 ml destilovanej vody. Táto vývojka je stabilná
niekoľko týždňov a mala by sa použiť iba raz. Vývojku naliať do kyvety , intenzitu
impregnácie kontrolovať po 30-60 sekundách (vyvíjacia doba 1-5 minút)
Fixačné činidlo pre impregnáciu (stabilné niekoľko rokov).
25 g tiosulfátu sodného (Na2S2O3 . 5H2O) rozpustiť v 1000 ml destilovanej vody.

Protargolova metóda podľa Foissner, 1991 B – modifikácia pre malý počet exemplárov
Výhodou metódy je, že vyžaduje malý počet exemplárov, ktoré sa montujú na sklíčko
bez premývania.
1. Zhromaždite exempláre mikropipetou na odmastené podložné sklíčko. Odstráňte prebytok
tekutiny (filtračným papierom).
2. Bunky vystavte parám 4% vodného roztoku oxidu osmičelého po dobu 2 minúty
3. Pridajte rovnako veľkú kvapku albumín – glycerolu, starostlivo premiešajte a rozotrite
zmes po strednej tretine sklíčka.
4. Nechajte sušiť asi 2 hodiny
5. Postupujte krokmi 6 – 17 podľa predchádzajúcej metodiky (Foissner, 1991 A). Časy
bielenia sú asi o 50% kratšie ako pri predchádzajúcej metodike.

Základné determinačné znaky jednotlivých morfologických skupín prvokov
Sarcodina (meňavkovce) - veľkosť (pohybujúcej sa meňavky), tvar tela a pseudopódií (forma
monopodiálna alebo polypodiálna), zadná časť tela (je, nie je prítomný uroid), prítomnosťneprítomnosť schránky, jej tvar a štruktúra, počet a tvar jadier (pri druhovom určovaní i spôsob
mitózy)
Mastigophora (bičíkovce) - veľkosť, tvar, metabolia tela, počet bičíkov a ich pohyblivosť
(vlečný bičík), spôsob pohybu, prívesky tela (ostne, límček) schránka, prítomnosť stigmy,
zásobné látky (tvar), prítomnosť-neprítomnosť plastidov
Ciliophora - druhovo konštantný tvar, veľkosť, prítomnosť bŕv a ich lokalizácia na tele, ústny
otvor - poloha tvar a prítomnosť pomocných zariadení na priháňanie potravy a pohyb
(membrány, membranelly, cyrry), prítomnosť schránky, panciera, prítomnosť stopky, poloha a
počet pulzujúcich vakuol, tvar a počet makronukleusov, spôsob pohybu, extruzómy - tvar,
poloha, umiestnenie
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Obr. 208: základné determinačné znaky bičíkatých foriem
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Sarcodina

Obr. 209: základné determinačné znaky meňavkovitých foriem
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Obr. 210: základné determinačné znaky nálevníkov I.
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Obr. 211: základné determinačné znaky nálevníkov II.
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Obr. 212: základné determinačné znaky nálevníkov III.
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