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Η κατάσταση αυτή δεν είναι σταθερή και συνεχώς αναθεωρείται

Τα Πρώτιστα ως Βασίλειο είναι άκυρο, αφού δεν είναι µονοφυλετικό. 
Πρόκειται για µια ετερογενή οµάδα που περιλαµβάνει όλους τους
ευκαρυωτικούς οργανισµούς που δεν είναι µύκητες, φυτά ή ζώα.



Χαρακτηριστικά των Πρωτοζώων

Αρχικά τα Πρωτόζωα θεωρούνταν ένα φύλο.

Ωστόσο διάφορες µελέτες:

Βιοχηµικές

Κυτταρολογικές

Γενετικές

έδειξαν ότι περιλαµβάνουν τουλάχιστον 7 φύλα (κατά άλλους 30)



• Έχουν περιγραφεί περισσότερα από 64.000 είδη (τα µισά είναι από
απολιθώµατα)

• Μονοκύτταροι οργανισµοί, ορισµένοι αποικιακοί και άλλοι µε
πολυκύτταρα στάδια στον κύκλο της ζωής τους.

• Ως επί το πλείστον µικροσκοπικά (λίγα ορατά δια γυµνού οφθαλµού)

• ∆εν διαθέτουν όργανα ή ιστούς, αλλά εξειδικευµένα οργανίδια. Ο
πυρήνας είναι απλός ή πολλαπλός. Μερικά διαθέτουν απλό ενδο- ή εξω-
σκελετό.

• Μετακινούνται µε ψευδοπόδια, µαστίγια ή βλεφαρίδες. Μερικά είναι
εδραία.

• Ζουν ελεύθερα είτε σε αµοιβαιότητα, οµοσιτισµό ή παρασιτισµό.

• Αναπαραγωγή: αγενής (µε διαίρεση, εκβλάστηση ή δηµιουργία κύστεων) 
ή εγγενής (παροδική σύζευξη ή συνγαµία: ένωση αρσενικού θηλυκού
γαµέτη)

• Υδρόβια ή χερσόβια.

• Όλα τα είδη διατροφής (αυτότροφα, ετερότροφα, σαπροζωικά).



Μορφή και λειτουργία
∆οµή Κυττάρου



Paramecium
Βλεφαριδοφόρο

Ενδόπλασµα

Εξώπλασµα
Euglena
Φυτοµαστιγοφόρα



Οργανίδια µετακίνησης

Η κίνηση γίνεται µε βλεφαρίδες, µαστίγια και µε ψευδοπόδια. 

Μορφή και λειτουργία

Βλεφαρίδες και µαστίγια







Οργανίδια µετακίνησης Μορφή και λειτουργία

Ψευδοπόδια
Λοβοπόδια: τυφλές, αρκετά ευµεγέθεις προεκτάσεις του κυτταρικού

σώµατος

Νηµατοπόδια: λεπτές προεκτάσεις που περιέχουν µόνο εξώπλασµα

∆ικτυοπόδια: νηµατοπόδια που ενώνονται και δηµιουργούν δίκτυα

Αξονοπόδια: µακριά, λεπτά ψευδοπόδια που υποστηρίζονται από αξονικά
ραβδία µικροσωληνίσκων









Απέκκριση και Ωσµωρύθµιση Μορφή και λειτουργία

Η απέκκριση των µεταβολικών προϊόντων (αζωτούχες ενώσεις) 
γίνεται µε διάχυση προς το περιβάλλον.

Η ωσµωρύθµιση (αποµάκρυνση περίσσειας νερού) γίνεται µε το
σφυγµώδη κενοτόπια.



∆ιατροφή Μορφή και λειτουργία

Πρωτόζωα

Αυτότροφα

Ηλιακή ενέργεια µετατρέπεται
σε χηµική

Καποιες φορές µετατρέπονται
σε Ωσµωτροφικά

Ετερότροφα

Ολοζωικά ή φαγότροφα

(ορατά κοµµάτια τροφής)

Ωσµωτροφικά ή Σαπροζωικά

(διαλυµένη τροφή)

Η πέψη γίνεται µέσω των πεπτικών κενοτοπίων





Αναπαραγωγή Μορφή και λειτουργία

∆ιαίρεση

Αγενής

1) ∆ιχοτόµηση (ο πιο κοινός τύπος)

Εγγενής



∆ιχοτόµηση



Αναπαραγωγή

∆ιαίρεση

Αγενής

1) ∆ιχοτόµηση (ο πιο κοινός τύπος)

2) Εκβλάστηση (Βλεφαριδοφόρα)

Εγγενής

Μορφή και λειτουργία



Εκβλάστηση



Αναπαραγωγή Μορφή και λειτουργία

∆ιαίρεση

Αγενής

1) ∆ιχοτόµηση (ο πιο κοινός τύπος)

2) Εκβλάστηση (Βλεφαριδοφόρα)

3) Σχιζογονία ή πολλαπλή κατάτµηση
(Σπορόζωα και µερικά Σαρκώδη)

Εγγενής



Σχιζογονία



Αναπαραγωγή Μορφή και λειτουργία

∆ιαίρεση

Αγενής

1) ∆ιχοτόµηση (ο πιο κοινός τύπος)

2) Εκβλάστηση (Βλεφαριδοφόρα)

3) Σχιζογονία ή πολλαπλή κατάτµηση
(Σπορόζωα και µερικά Σαρκώδη)

Εγγενής

1. Παραγωγή γαµετών από
ειδικά γαµετικά κύτταρα
(ισογαµέτες, ανισογαµέτες)

2. Παροδική σύζευξη (π.χ. 
Paramecium)

3. Αυτογαµία (σύζευξη
πυρήνων του ίδιου ατόµου)





∆ιαβίωση Μορφή και λειτουργία

Ζουν σχεδόν παντού ελεύθερα είτε σε αµοιβαιότητα, οµοσιτισµό ή
παρασιτισµό.

Αµοιβαιότητα: και τα δύο είδη ωφελούνται

Οµοσιτισµός: ο ένας ωφελείται, ενώ ο δεύτερος δεν βλάπτεται

Παρασιτισµός: ο ένας ωφελείται, ενώ ο δεύτερος βλάπτεται

Αν και τα περισσότερα ζουν µεµονωµένα κάποια είδη ζουν αποικιακά.

Volvox sp. (µέχρι 50.000 ζωίδια)





Εγκύστωση και Αποκύστωση

Η ικανότητα επιβίωσης σε δυσµενείς συνθήκες σχετίζεται µε τη
δυνατότητά τους να σχηµατίζουν κύστεις (λανθάνουσες, σε λήθαργο, 
µορφές ζωής), σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. η αποξήρανση, η έλλειψη
τροφής, η µείωση Ο2, ρΗ, ή θερµοκρασίας κ.α,).



Ταξινόµηση και Φυλογένεση

Το πιο αποδεκτό σύστηµα ταξινόµησης κατατάσσει τα Πρωτόζωα ως το
ένα από τα δύο Υποβασίλεια των Πρωτίστων και υποδιαιρείται σε 7 
φύλα, µε πολλά Υποφύλα και Οµοταξίες.

1. Σαρκοµαστιγοφόρα

2. Ακροσυµπλεγµατικά

3. Βλεφαριδοφόρα

4. Λαβυρινθόµορφα

5. Μικρόσπορα

6. Ασκητόσπορα

7. Μυξόζωα

Ωστόσο µοριακά δεδοµένα υπέδειξαν ότι ως τάξο είναι άκυρο, αφού
αποτελούν πολυφυλετική οµάδα.



Ταξινόµηση και Φυλογένεση
Φύλο Βλεφαριδοφόρα

• Τυπικός αντιπρόσωπος το Paramecium. 

• ∆ύο τύποι πυρήνων (µικρο και µακρο-πυρήνα)

• Ζουν σε όλα τα ενδιαιτήµατα θαλάσσιων και γλυκών νερών

• Ζουν συνήθως ελεύθερα, ορισµένα είναι εδραία ή αποικιακά, ενώ κάποια
οµοσιτικά ή παρασιτικά

• Αναπαραγωγή: αγενώς (µε διχοτόµηση) και εγγενώς (µε παροδική
σύζευξη και αυτογαµία)

• Τρέφονται ολοζωικά

• ∆ιαθέτουν βλεφαρίδες ή βλεφαριδικά όργανα σε κάποιο στάδιο της ζωής τους





Stentor
Μορφή σάλπιγγας



Vorticella
Προσκολληµένη
στο υπόστρωµα



Euplotes
Πεπλατυσµένο σώµα





Ταξινόµηση και Φυλογένεση
Φύλο Ακροσυµπλεγµατικά

• Όλα είναι παρασιτικά

• Ο κύκλος της ζωής του περιλαµβάνει αγενή
και εγγενή αναπαραγωγή και συνήθως
υπάρχει ένα ασπόνδυλο ως ενδιάµεσος
ξενιστής.

• Σε κάποιο στάδιο της ζωής τους αναπτύσσουν
σπόρια (κύστεις)

• Το φύλο διακρίνεται από τη παρουσία ενός συνδυασµού οργανιδίων, που
ονοµάζεται ακραίο σύµπλεγµα (βοηθάει στην είσοδο του παράσιτου στον
ξενιστή)

• Η πιο σηµαντική Οµοταξία είναι τα Σπορόζωα



Plasmodium vivax = ελονοσία ή µαλάρια





Plasmodium vivax = ελονοσία ή µαλάρια



Φύλο Σαρκοµαστιγοφόρα

Περιλαµβάνουν Πρωτόζωα που µετακινούνται µε µαστίγια (Μαστιγοφόρα) ή
µε ψευδοπόδια (Σαρκώδη)

Ταξινόµηση και Φυλογένεση

Υποφύλο Μαστιγοφόρα

• Κύριος τρόπος µετακίνησης: µαστίγια (ένα ή
περισσότερα)

• ∆ιαρούνται σε δύο οµοταξίες

1. Φυτοµαστιγοφόρα (συνήθως έχουν χλωροφύλλη)

2. Ζωοµαστιγοφόρα (ολοζωικά ή σαπροζωικά) 

Euglena viridis



Οµοταξία Φυτοµαστιγοφόρα
Ταξινόµηση και Φυλογένεση

• Ένα ή δύο µαστίγια (µερικές

φορές 4)

• Χλωροπλάστες (φωτοσύνθεση)

• Ελεύθερα, αλλά και αποικιακά



Euglena viridis
Volvox globator



Οµοταξία Ζωοµαστιγοφόρα
Ταξινόµηση και Φυλογένεση

• Τρέφονται ολοζωικά ή σαπροζωικά

• Τα περισσότερα ζουν συµβιωτικά, µερικά εκ των οποίων είναι από τα πιο
σηµαντικά παράσιτα (π.χ Trypanosoma brucei = ασθένεια του ύπνου, 
Trichomonas spp., Leishmania spp.)



Υποφύλο Σαρκώδη Ταξινόµηση και Φυλογένεση

• Κινούνται µε ψευδοπόδια

• Τα περισσότερα ζουν ελεύθερα, αλλά και συµβιωτικά (παράσιτα)

Υπεροµοταξία Ριζόποδα

Οµοταξία Λοβωτά (π.χ. Amoeba sp.)

Οµοταξία Κοκοδικτυωτά (Τρηµατοφόρα)



Ταξινόµηση και Φυλογένεση
Υπεροµοταξία Ακτινόποδα

Οµοταξία Ηλιόζωα (γλυκά νερά)



Ταξινόµηση και Φυλογένεση
Υπεροµοταξία Ακτινόποδα

Οµοταξία Ακανθόζωα (θαλάσσια νερά)

Οµοταξία Φαιδάρια (θαλάσσια νερά)

Οµοταξία Πολυκυστίνοι (θαλάσσια νερά)

Ακτινόζωα



Προέλευση Πρωτοζώων

•Η ηλικία της Γης = 4-5 δις χρ.

•Η ηλικία της προκαρυωτών = 3,5 δις χρ.

•Η ηλικία της ευκαρυωτών = 1,5 δις χρ.

Πως έγινε αυτή η
µετάβαση;

Ενδοσυµβωτική Θεωρία
Lynn Margulis, 1967



Γενάρχης όλων των ευκαρυωτικών οργανισµών θεωρείται ένας
προγονικός φωτοσυνθετικός µαστιγοφόρος οργανισµός

Σύµφωνα µε την θεωρία των Berkner-Marshal, η ακτινωτή
διαφοροποίηση των µαστιγοφόρων σε όλες τις άλλες µορφές των
ευκαρυωτών έγινε κατά το Προκάµβριο πριν από 1.5 δις χρ. 
Όταν το οξυγόνο είχε γίνει κοινό στην ατµόσφαιρα της Γης

Εµφάνιση της ζωής
Προέλευση Πρωτίστων



Προέλευση Πρωτοζώων

Πως έδωσαν γένεση στα
µετάζωα;



Προέλευση Μεταζώων



Αντιρρήσεις σχετικά µε την συγκοιτιακή θεωρία:

1) Πουθενά στην οντογένεση δεν λαµβάνει χώρα διεργασία
σχετική µε την κυτταροποίηση

2) Ο βλεφαριδοφόρος πρόγονος δεν εξηγεί την παρουσία
µαστιγοφόρων κυττάρων σε όλα τα µετάζωα

3) Οι υποστηρικτές της πρέπει να δεχτούν ότι η αρχαιότερη
οµάδα των µεταζώων είναι οι πλατυέλµινθες (αµφίπλευρη
συµµετρία αρχαιότερη της ακτινωτής των κνιδοζώων)

Προέλευση Μεταζώων
Εµφάνιση της ζωής



Προέλευση Μεταζώων



Προέλευση Μεταζώων


