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ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ВУГЛЕВОДІВ І ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ  

ДУБОВОГО ШОВКОПРЯДА ЗАЛЕЖНО ВІД КОРМОВОЇ РОСЛИНИ 

У статті наведено результати дослідження особливостей обміну вуглеводів і ліпідів в організмі дубового шовко-

пряда залежно від кормової рослини. Установлено, що підвищений вміст у листі берези ліпідів призводить до вищого 

рівня нагромадження в тілі лялечки резервних речовин. Так, вміст ліпідів у лялечках, одержаних на березі, був біль-

шим, ніж у дубових на 7,26 % (р<0,05), а глікогену – на 23,09 % (р<0,01). Більше ліпідів і глікогену порівняно з дубо-

вими лялечками виявилося і в тілі лялечок, одержаних на грабі, проте різниця була меншою, ніж у випадку з березови-

ми лялечками дубового шовкопряда. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Живлення комахи новою 
кормовою рослиною негайно відображається на процесі нагромадження резервних речовин в ор-
ганізмі. Чим більше резервних речовин накопичується перед діапаузою, тим глибшим є стан спо-
кою комахи і вона краще пристосована до несприятливих для активної життєдіяльності чинників 
середовища [1–4]. 

Установлено, що вміст вуглеводів у рослині визначає рівень нагромадження жиру і глікогену ко-

махами: чим більше вуглеводів у рослині, тим більший запас депонованих організмом енергетичних 

сполук. За збільшення кількості вуглеводів у кормовій рослині маса гусениць комах-фітофагів дося-

гає найбільших розмірів [5, 6]. Цей фактор впливає на плодючість комах-фітофагів: залежність між 

масою гусениць, лялечок і плодючістю імаго встановлена численними роботами [7–10]. 
Вид і якість корму впливає не тільки на біологічні, але й на технологічні показники коконів і 

нитки [11, 12]. Відповідно до поглядів багатьох дослідників, ефективність утилізації й викорис-
тання корму комахами залежить від співвідношення основних груп поживних речовин [12]. Адже 
висока поживна цінність листя компенсує будь-які негативні ефекти, пов'язані з присутністю 
вторинних метаболітів [13].  

Слід відмітити, що робіт, які описують вплив кормової рослини на накопичення біологічно 
активних речовин у тканинах дубового шовкопряда, недостатньо, тому подібні роботи досить 
актуальні як з теоретичного, так і практичного погляду. 

Мета дослідження – встановити рівень обміну вуглеводів і ліпідів в організмі дубового шов-

копряда залежно від кормової рослини та її складу. 

Матеріал і методика. Дослідження проводили в Національному університеті біоресурсів і при-

родокористування України та на селекційно-вигодівельному пункті в Ківерцівському держлісгоспі 

Волинської області. В експериментах використовували дубовий шовкопряд Antheraea pernyi G.-M 

моновольтинної породи Поліський тасар. Кормовими рослинами дубового шовкопряда були дуб зви-

чайний (Quercus robur L.), бук європейський (Fagus silvatica L.), граб звичайний (Carpinus betulus L.) 

та береза повисла (Betula pendula Roth.) Для дослідження впливу хімічного складу кормових рослин 

на фізіологічні процеси в організмі дубового шовкопряда в їх листі визначали вміст води, сухої речо-

вини, розчинних вуглеводів і загальних ліпідів за декадами місяців вегетації [18, 19]. 

Наприкінці кожного віку в гусениць, а після завивання коконів у лялечках самок і самців та 

грени дубового шовкопряда визначали вміст загальних ліпідів, а в лялечках самок і самців, а та-

кож у грени – вміст глікогену [18, 19]. 

Дослідження проведені у п’яти повторностях. Статистичну обробку результатів дослідження 

здійснювали за допомогою пакету аналізу даних Microsoft Excel. 
Результати досліджень та їх обговорення. Установлено, що живлення гусениць листям бе-

рези повислої й бука європейського призводить до вищого рівня нагромадження резервних речо-
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вин – ліпідів і глікогену в організмі дубового шовкопряда порівняно з годівлею листям дуба зви-
чайного (табл. 1).  

 
 
 

Таблиця 1 – Вплив кормової рослини на рівень нагромадження загальних ліпідів в організмі дубового шовко-

пряда, % сухої маси, n=5 

Вміст  

ліпідів 

Гусениця Лялечка 

Грена 
1-й вік 2-й вік 3-й вік 4-й вік 5-й вік ♂ ♀ 

Дуб – контроль 

Вміст ліпідів 7,13± 0,07 5,75± 0,44 9,36±0,06 11,34± 0,25 12,41± 0,43 32,63± 0,28 21,45± 1,05 30,71± 3,24 

Бук 

Вміст ліпідів 
9,78 

0,11*** 

4,81 

0,02 

10,16 

0,13** 

13,52 

0,04*** 

17,48 

0,45*** 

40,81 

1,35*** 

29,79 

1,25*** 

36,28 

2,07 

Береза 

Вміст ліпідів 
9,18± 

0,10*** 
4,31± 0,02* 

10,06± 

0,16** 

13,22± 

0,05*** 

16,38± 

0,46*** 

40,21± 

1,25*** 
29,39± 2,45 35,18± 3,87 

Примітка – *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 порівняно з вигодівлею на дубі. 

 

 

Із наведених даних випливає, що концентрація ліпідів в онтогенезі дубового шовкопряда зро-

стає до стадії лялечки, у якій відкладається найбільша кількість жиру про запас, причому у ляле-

чок-самців нагромадження жирів відбувається інтенсивніше, ніж у самок. 

У шовковичного шовкопряда залежність вмісту жиру в самок і самців зворотна [15, 23]. Син-

тез ліпідів у гусениць молодших віків за живлення листям берези відбувається на нижчому рівні, 

ніж на дубі, потім швидкість синтезу вирівнюється, а гусениці V віку на березі й букові синтезу-

ють ліпіди набагато інтенсивніше, ніж на дубі. Установлено, що динаміка синтезу ліпідів в орга-

нізмі гусениць не збігається з ходом сезонної зміни концентрації рослинних ліпідів, адже протя-

гом усієї вегетації кількість жиру в листі берези переважає вміст його в листі дуба (табл. 1). У 

листі досліджених кормових рослин уміст жирів дещо підвищувався до початку серпня з по- 

дальшим зниженням до закінчення досліджень. Кількість ліпідів у листі берези виявилася ви-

щою, ніж у дуба. Подібні результати описані й в інших роботах [16]. Показано, що в листі берези 

жиру майже в 2 рази більше, ніж у дуба. У цілому ж, вміст ліпідів в організмі дубового шовко-

пряда має прямий зв'язок із вмістом вуглеводів і ліпідів у кормових рослинах.  

Хід нагромадження глікогену в лялечках і грені дубового шовкопряда на дубі, букові та бере-

зі виявляє аналогічну тенденцію (табл. 2).  

 

 
Таблиця 2 – Вміст глікогену в лялечках і грені дубового шовкопряда на різних кормових рослинах, n=5 

Кормова рослина 

Вміст, у процентах від сухої маси 

лялечка 
Грена 

♂ ♀ 

Дуб – контроль 3,68±0,1 5,98±0,30 7,27±0,35 

Бук 5,450,07*** 9,190,59** 12,191,61* 

Береза 5,15±0,08*** 9,89±1,27* 12,69±0,82*** 

Примітка – *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 порівняно з вигодівлею на дубі. 

 

 

Споживаючи листя берези, лялечки акумулюють значно більшу кількість глікогену, ніж у ви-

падку живлення листям дуба. Спостерігається також статевий диморфізм за рівнем вмісту цієї 

речовини: самки містять глікогену в 2 рази більше ніж самці. 

Перехід дубового шовкопряда до живлення листям бука та берези не порушив цього співвід-

ношення. Очевидно, на біохімічному рівні еволюція дубового шовкопряда проходила в напрямку 

заміни частини резервних ліпідів глікогеном для покриття енергетичних нестатків, а також для 

постачання поживними речовинами ембріона, що здійснюється через самку. Це пояснює причину 
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відхилення в нагромадженні жирових запасів самками дубового шовкопряда від норми, що пока-

зано в табл. 1. Жиру вони акумулюють менше ніж самці, але брак енергетичного матеріалу пок-

ривають вищим вмістом глікогену (табл. 2). Вуглеводи корму є не тільки цінним енергетичним 

матеріалом, але й безпосередньо впливають на синтез білків, резервних вуглеводів і ліпідів, опо-

середковано – на перебіг діапаузи. Вони також прискорюють нагромадження біомаси й розвиток 

гусениць. Нами установлено (табл. 3), що протягом періоду вигодівлі дубового шовкопряда (з 

першої декади червня до першої декади вересня) вміст розчинних вуглеводів у листі дуба і бере-

зи поступово знижується.  

Водночас у бруньках і корі дерев установлене поступове зростання вмісту розчинних вугле-

водів і крохмалю до настання періоду спокою, що обумовлює їхню зимостійкість [17]. 

Зазначимо, що в листі дуба нами виявлено більше вуглеводів, ніж у зелені берези. Така тен-

денція є зворотною стосовно вмісту ліпідів, що підтверджено іншими роботами [18, 19]. Очевид-

но, певні (ще не вивчені нами) фактори незвичного корму або речовини, що утворюються в орга-

нізмі комахи за “переживання” несприятливих умов, впливають на швидкість процесів обміну в 

гусениць молодших віків на березі й букові. Одержання даних про вказані фактори є, на нашу 

думку, досить актуальним у загальнобіологічному плані й потребує ретельної розробки. 

Таким чином, перехід дубового шовкопряда з дуба на бук і березу супроводжується зростан-

ням швидкості біосинтезу жирів і вуглеводів, що призводить до вищого рівня нагромадження цих 

метаболітів на всіх стадіях розвитку комахи. Однією із причин вказаної вище реакції організму 

шовкопряда варто вважати характерний для берези й бука специфічний склад рослинних жирів і 

розчинних вуглеводів [19, 20]. 

 

 

Таблиця 3 – Біохімічна характеристика кормових рослин дубового шовкопряда
*
, n=5 

Декада, 

місяць 

Вміст, % абсолютно сухої речовини, M±m 

% сухої речовини розчинні вуглеводи жири 

Дуб 

1.VI 31,56±0,96 14,56±0,07 3,18±0,11 

3.VI 31,87±0,08 12,34±0,25 4,27±0,22 

1.VIІ 33,31±1,35 11,13±0,02 5,57±0,13 

3.VII 35,95±0,85   9,12±0,28 4,80±0,15 

1.VIII 36,19±1,03   9,25±0,03 4,84±0,77 

3.VIII 37,20±0,73   9,08±0,48 4,61±0,82 

1. IX 38,77±1,50   8,06±0,17 3,85±0,62 

Середнє 35,63±0,53 10,50±0,24 4,46±0,15 

Береза 

1.VI 35,04±0,73 13,81±0,04*** 5,12±0,25*** 

3.VI 36,15±0,46*** 13,24±0,36 6,31±0,31*** 

1.VII 34,68±0,71 16,96±0,08*** 7,84±0,12*** 

3.VII 34,90±0,33 15,84±1,39** 9,05±0,83*** 

1.VIII 36,46±1,35 15,74±1,58** 11,54±1,28** 

3.VIII 38,16±0,08 10,36±0,41 9,64±1,26** 

1. IX 40,20±0,71 9,99±0,27*** 9,18±1,12** 

Середнє 36,50±0,12 8,47±0,25*** 8,48±0,93** 

Примітка – *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 порівняно з дубом. 

 

 

У процесі онтогенезу дубового шовкопряда резервні речовини накопичуються в найбільшій 

концентрації до стадії спокою, якою є лялечка (табл. 1, 2). У стадії лялечки дубовий шовкопряд 

діапаузує, причому стійкість діапаузи змінюється за переходу цієї комахи з дуба на бук і березу. 

Відсоток метеликів, які вилетіли, на букові та березі менший, ніж на дубі. Отже, живлення гусе-

ниць листям бука та берези підвищує стійкість діапаузи. 

                                                      
* Дослідження листя бука європейського не проводили 
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Відомо, що одним із факторів, які впливають на стійкість діапаузи, є кількісний вміст депо-

нованих речовин. Чим вища їхня концентрація в організмі, тим глибший стан діапаузи [21]. Як 

установлено в результаті наших досліджень, резервних речовин – жиру й глікогену – у лялечок 

накопичується більше за розвитку дубового шовкопряда на букові та березі (табл. 1, 2). Це 

означає, що однією із причин підвищення його вольтинності на цій кормовій рослині є більший 

запас депонованих речовин. Підвищений вміст жирів і вуглеводів у листі бука й берези через 

інтенсифікацію обмінних процесів призводить до зростання зоомаси гусениць дубового шов-

копряда за його переходу з дуба на бук або на березу. Таку адаптивну реакцію організму на 

зміну концентрації хімічних компонентів корму можна, з одного боку, трактувати як позитивну 

для організму, а з іншого – як захисну реакцію на погіршення умов існування за умов живлення 

незвичним кормом. 

Висновки. Вид кормової рослини майже не впливає на вміст води у лялечках дубового шов-

копряда. Водночас, підвищений вміст у листі берези ліпідів призводить до вищого рівня нагро-

мадження в тілі лялечки резервних речовин. Так, вміст ліпідів у лялечках, одержаних на березі, 

був більшим, ніж у дубових на 7,26 % (р<0,05), а глікогену – на 23,09 % (р<0,01). Більше ліпідів і 

глікогену, порівняно з дубовими лялечками, виявилося і в тілі лялечок, одержаних на грабі, проте 

різниця була меншою, ніж у випадку з березовими лялечками дубового шовкопряда.  

Найістотнішу витрату поживних речовин за час діапаузи спостерігали у лялечках грабової 

кормової лінії: вміст сухої речовини в них знизився на 8,27 %. У дубових і березових лялечках це 

зниження складало відповідно 3,43 та  6,14 %. Витрати сухої речовини протягом зимівлі 

пов’язані в основному з витратою високоенергетичних речовин, якими є глікоген та ліпіди. 

Останні зазнали менших кількісних змін, ніж глікоген, вміст якого зменшився у дубових, грабо-

вих та березових лялечок відповідно на 65,5; 48,73 та 52,55 % від вихідного рівня (вересень). Змі-

ни в кількості ліпідів становили для цих кормових ліній відповідно 2,08; 7,58 та 9,2 %. 

Перевищення накопичення глікогену у березових і грабових лялечках за період вигодівлі та 

на початку діапаузи (вересень) призводить до більшої витрати цього метаболіту, особливо у ля-

лечок, отриманих на березі. Дубові лялечки мали інтенсивнішу витрату глікогену, але значно ме-

ншу, порівняно з іншими кормовими групами, витрату ліпідів. Очевидно, це пов’язано з тісним 

взаємозв’язком обміну вуглеводів і ліпідів в організмі дубового шовкопряда, що є загальнобіоло-

гічним явищем. Значної витрати білків та вітамінів протягом зимівлі в організмі лялечок не спо-

стерігалося, хоча й відмічена тенденція до зниження концентрації цих речовин. 
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Особенности обмена углеводов и липидов в организме дубового шелкопряда в зависимости от кормового 

растения 

В. А. Трокоз, В. И. Карповский, А. В. Трокоз  
В статье приведены результаты исследования особенностей обмена углеводов и липидов в организме дубового 

шелкопряда в зависимости от кормового растения. Установлено, что повышенное содержание в листьях березы липи-
дов способствует к более высокому уровню накопления в теле куколки резервных веществ. Так, содержание липидов в 
куколках, полученных на березе, было больше, чем в дубовых на 7,26% (р<0,05), а гликогена – на 23,09% при р<0,01). 
Больше липидов и гликогена по сравнению с дубовыми куколками оказалось и в теле куколок, полученных на грабе, 
однако разница была меньше, чем в случае с березовыми куколками дубового шелкопряда. 

Ключевые слова: полезные насекомые, дубовый шелкопряд, обмен веществ, кормовое растение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


