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sou asný strom



Chrysophyceae Synurophyceae
• Chlorofyl a + c2 • Chlorofyl a + c1

• Úplný fotoreceptorový aparát
(zdu enina na hladkém bi íku
a stigma uvnit chloroplastu)

• Chybí stigma

• 4 bi íkové ko eny • Redukovaný systém 
bi íkových ko en (1-2)

• Organické šupinky na 
pé itém bi íku nebyly 
pozorovány

• Pé itý bi ík pokryt drobnými 
šupinkami organického 
p vodu (100 nm)

• Šupiny tvo eny v SDV za 
pomoci vá k ER

• Šupiny tvo eny v SDV za 
pomoci chloroplastového ER

• Bazální t líska svírají úhel
50°

• Paralelní poloha bazálních 
t lísek bi ík

T ída: Synurophyceae
Andersen (1987) vy lenil samostatnou t ídu Synurophyceae na základ
biochemických a ultrastukturálních znak , které shrnuje tabulka. Molekulární
fylogenetická analýza existenci t ídy ani její odd lení od Chrysophyceae nepodpo ila.



Chrysophyceae x Synurophyceae



Typy stélek
soliterní i koloniální bi íkovci, kokální, kapsální, parenchymatická, 
rhizopodová

Chrysosphaera - kokální
Chrysocapsa, Hydrurus -
kapsální

Chrysamoeba - rhizopodová Phaeodermatium -parenchymatická

Uroglenopsis



Výživa zlativek
Mixotrofní - fotoautotrofie kombinovaná s osmotrofií nebo fagotrofií
nebo heterotrofní (n které druhy nemají chloroplasty)

(b, c) Ochromonas granularis (d) O. danica. Fagotrofie
PS – pseudopodium; VCHR – vakuoly s chrysolaminaranem; FC – sekundární
vakuola; CH – chloroplast; FP – ástice potravy 

Fagotrofie hraje zásadní úlohu
v p írodních lokalitách, kde p evažují
chrysofyta.

55 % celkové konzumace bakterií
(zbavují se konkurent , kte í by s nimi
jinak soupe ili o stejné živiny)

Tvorba panožek (pseudopódií) 
a potravních vakuol



Výživa zlativek





Ultrastruktura
U Ochromonas je b hem pohybu aktivní delší bi ík (vlní se a to í zárove ), kratší bi ík leží
pasivn podél bu ky, ale m že p sobit jako sm rové kormidlo.

Bazální t líska bi ík jsou spojena p í n pruhovaným rhizoplatem

Ochromonas bi ík



Pohlavní proces

popsán výjime n u

n kterých druh

(nap . Kephyrion, 
Chrysolykos,
Dinobryon)

izogamie

Dinobryon - p sobení

feromon



Poterioochromonas

mikrofibrilární povaha loriky
Poterioochromonas

fluorescen ní
barvení lorik
Calcofluor white

Loriky



Loriky

Dinobryon divergens

Chování Dinobryon divergens 
p i tvorb loriky

izolovaná lorika



stavba loriky

Epipyxis



Stomatocysty (statospory)

Ochromonas fragilis

kulovité nebo oválné nepohlavní spory, které
vznikají endogenn (uvnit vegetativní bu ky)
v silikon-depositním vá ku (SDV).

Protoplast bi íkovce se nasouká dovnit
jediným otvorem, ten pak uzav e zátkou.

Zralé stomatocysty jsou obvyklou sou ástí
sladkovodních sediment .

chrysolaminaran



Stomatocysty (statospory)



Stomatocysty
Stomatocysty chrysofyt ve skenovacím
elektronovém mikroskopu. Determiace
je velmi obtížná, mnoho druh
produkuje morfologicky neodlišitelné
stomatocysty. Jednotlivé morfotypy
asto ozna ovány pouze ísly.





K emi ité šupiny



Spiniferomonas
Jednotliv žijící bi íkovec, obsahuje 
chloroplast, bu ku pokrývají ostnové a
bazální k emi ité šupiny

Struktura ostnových šupin u 
Spiniferomonas (solitérní habitus) a 
Chrysosphaerella (koloniální)



bu ky pokryty k emi itými šupinami

Spiniferomonas breakneckii

Paraphysomonadales

Spiniferomonas triangularis



Ch. brevispina – bazální
šupina

Chrysosphaerella

Kolonální, hruškovité bu ky obsahují chloroplast, 
spojeny protáhlým koncem



Ch.longispina

Ch.brevispina



Paraphysomonas

P. takahashi

Jednotliv žijící bi íkovec, bez 

chloroplast (leukoplasry). N kdy

p ichycen k substrátu tenkým stonkem 

nebo voln plovoucí.

P. homolepis



P. vestita



bazální

ostnové

korunkové



Finlay & Clarke, 1999 Neutrální model rozší ení



drobný bi íkovec s jediným viditelným bi íkem. Krátký bi ík je siln redukovaný,

m žeme jej pozorovat pouze v elektronovém mikroskopu.

Chromulina



Chrysococcus
Bi íkovec žije v pektinózní lorice (inkrustovaná
solemi železa a vápníku), pouze dlouhý bi ík
viditelný v LM, 2-3 póry

Ochromonas

Modelový rod chrysofyt, 
druhy se t žko ur ují,
asto nutná p ítomnost

stomatocyst



Uroglena

Uroglena

je koloniální bi íkovec, mé dva r zn
dlouhé bi íky. Bu ky jsou paprs it
rozložené na obvodu kulovité nebo
elipsoidní kolonie. P i p emnožení m že
zp sobit nep íjemný zápach vody.



Uroglena



Uroglenopsis turfosa

Uroglenopsis americana

Uroglenopsis

Podobný rodu Uroglena, bu ky protáhlé, 
spojeny v tvícím se systémem slizových 
stopek, viditelné stigma



Uroglenopsis Uroglena



Žije p isedle na vláknitých asách, má 1-2 chloroplasty, apikálním otvorem v lorice
vy nívá rozv tvené rizopódium. Lorika má mikrofibrilární charakter.

Chrysopyxis



Heterokontní bi íky, 1-2 
chloroplasty, chitinózní
lorika, v tšinou tvo í
ke í kovité kolonie

Dinobryon



D. crenulatum

D. attenuatum

D. sociale var. 

americanum

D. sertularia

D. bavaricum

D. sociale var. 

stipitatum

D. divergens

D. cylindricum

D. mucronatum



D. divergens

D. sociale

D. divergens



D. bavaricum

D. sertularia



Poterioochromonas

je drobný bi íkovec, který buduje miskovitou 
lorikou z chitinových mikrofibril. Lorika
p echází v dlouhý stonek, p isedlý k substrátu. 
Bu ka má dva r zn dlouhé bi íky. Bi íkovec
asto loriku opouští, není p ichycen. Za ur itých

podmínek v kultu e ztrácí chloroplasty.



Chrysostephanosphaera

Chrysamoeba
Má tvarov prom nlivé bu ky, obsahující 1-2 chloroplasty. 
Stigma chybí. Mladé bu ky mají jeden krátký a jeden siln
redukovaný bi ík. Bi íky se n kdy nevytvo í, pohyb bu ky
pak zajiš ují rozv tvené tenké panožky (rhizopodia), které
slouží také k fagocytóze

Bu ky jsou obklopeny 
slizem, ve kterém žijí
symbiotické bakterie. Z 
apikálního konce kulovitých 
bun k vy nívá dlouhé
rozv tvené rhizopódium.



Spumella
rod podobný Ochromonas, bezbarví bi íkovci.

leukoplast



ád: Hibberdiales

Bitrichia

Lagynion

Bi íky mezi sebou svírají odlišný úhel, než druhy ádu Chromulinales. Další rozdíl 
spo ívá v obsahu fotosynteticky významných xantofyl a v p ítomnosti dvou 
sv tlosb rných antén. ád obsahuje krom bi íkovc a kokálních životních forem 
také druhy, které tvo í jemné panožky a žijí v lorikách.

Bitrichia žije v planktonu oligotrofních a 
dystrofních jezer. Bu ka žije 
v elipsoidní nebo kulovité lorice,
vybíhající v 2 dlouhé duté ostny. 
Z hlavního otvoru loriky vy nívají
jemné rozv tvené panožky

je epifyt. Bu ka žije v lorice, která má
tvar k ivule. Otvorem vystupují jemné
panožky



Hydrurus

makroskopická gleomorfní
stélka; apikální r st

má bu ky umíst né na periferii až 30 cm 
dlouhých slizových stélek, asto
upevn ných na kamenech.



Molekulární fylogenetická
analýza SSU 18S rDNA

• T ída Synurophyceae tvo í sou ást t ídy
Chrysophyceae (pouze v jedné analýze ze 
4 je vy len ní podporováno vyšší
bootstrapovou hodnotou než 50 %).

• ele Paraphysomonadaceae
p edstavuje nejstarší skupinu umíst nou
na bázi fylogenetického stromu. 
Vzhledem k tomu, že netvo í sesterskou 
skupinu se Synurophyceae, lze 
p edpokládat, že se k emi ité šupiny
vyvinuly u obou skupin nezávisle.

Synurales

Andersen et al. 1999

Hybberdiales

Chromulinales s.str.

Ochromonadales I.

Ochromonadales II.

Paraphysomonadales



(Cavalier-Smith et Chao, 2006), 18S rDNA



Oligonucleotide rDNA probes for a nanofagellate

Fig. 1. Electron micrographs showing cell body scales which are diagnostic of the four

species of Paraphysomonas that were used in this study. (a) P. vestita, (b) P. imperforata, (c) 

P. foraminifera, (d) P. butcheri. The plate scales (p) and the crown scales (k) of P. butcheri 
are quite unlike the spine scales of the other three species. Bars, 1 lm.

P. vestita P. imperforata P. foraminifera

P. butcheri

(Rice et al. 1997)



4 druhy 

Paraphysomonas

sm s r zných

bi íkovc

PV1 specifická proba zna ící

pouze P. vestita

EUK - proba zna ící všechna 

eukaryota

kombinace EUK a PV1



Choanoflagellates

Opisthokonta

Salpingoeca

Mezi chrysofyta už nepat í
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Ochromonas sp.






