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Досліджено закономірності утворення рисунку симетрично розташованих дзвоникоподібних сенсил на 
спинці Frankliniella occidentalis Pergande. Дослідженно дотичних до рисунку риски на задній спинці у 
Frankliniella occidentalis Pergande. Виділено три феноформи комахи. Встановлено, що варіабельність бу-
дови рисунку сенсил та прояв їх асиметрії у самок вище, ніж у самців. Проведені дослідження дали змогу 
виявити, що трапляння самок з Ф1 трапляються у 74,15% комах.
Ключові слова: трипси, Frankliniella occidentalis, стабільність розвитку, асиметрія, фен оформи.

Постановка проблеми. Стабільність розви-
тку є однією із найбільш загальних харак-

теристик онтогенезу організмів. Висока стабіль-
ність розвитку підтримується на базі генетичної 
коадаптації за оптимальних умов існування [3, 
4, 8, 10]. Тому, стабільність розвитку дає оцінку 
стану організму, яка залежить як від потужності 
самої системи (генетичної коадаптації), так і від 
зовнішніх умов та виступає як онтогенетична 
характеристика стану організму, морфологічна 
міра генетичної коадаптації і дії стресу серед-
овища [3, 4].

Практично єдиним критерієм, що дозволяє 
однозначно дати оцінку рівня стабільності роз-
витку є флуктуюча асиметрія, яка надає можли-
вість аналізувати розвиток різного фенотипового 
ефекту на одній і тій же генетичній основі [3, 4].

Вважається, що про стабільність розвитку 
можна говорити лише по відношенню до окремої 
певної ознаки. Про те, що не існує загальноор-
ганізмового рівня стабільності розвитку говорить 
той факт, що за самих різних умов середовища 
певні структури є стабільними в межах великих 
систематичних груп, в той час як цілий ряд ін-
ших ознак виявляють дуже сильну варіабель-
ність. Тому логічно розглядати стабільність роз-
витку лише по відношенню до певної ознаки [10].

Для оцінки стабільності розвитку трипса захід-
ного квіткового Frankliniella occidentalis Pergande 
ми вибрали дзвоникоподібні сенсили, що симе-
трично розташовані на задній спинці цієї комахи.

Аналіз останніх публікацій. Вивченням ста-
більності розвитку трипсів за певних умов за-
ймаються такі науковці: Н.П. Дядечко [1], 
В.М. Захаров [2, 3], И.В. Еромина [5], А.А. Меще-
ряков [6], В.А. Совершенова [7], Th. Dobzhansky 
[8], E.B. Ford [9] та ін.

Мета даної роботи – дослідження фенотипо-
вої різноманітності структур рисунку дзвони-
коподібних сенсил задньої спинки Frankliniella 
occidentalis Pergande.

Викладення основного матеріалу. Досліджен-
ня проводили в оранжереях Ботанічного саду 
імені акад. О.В. Фоміна. Імаго трипсів виявляли 
методом візуального огляду рослин. Зібраних 

комах уміщували у суміш спирту із гліцери-
ном (2:1). Для розгляду центральних елементів 
рисунку задньої спинки особину розміщали на 
предметному склі спинкою догори та накривали 
тонким скельцем. Об’єм вибірки для характерис-
тики мікропопуляцій Frankliniella occidentalis 
Pergande становив не менше ніж 300 особин.

Для оцінки варіабельності досліджуваної 
структури популяції F. occidentalis Perg. вико-
ристовували критерій хі-квадрат (χ2) з m–1 сту-
пенями похибки.

Середню частоту асиметричного прояву озна-
ки розраховували за формулою:

ЧА = (∑Хі) / n,
де Хі – кількість особин із ознаками асиметрії 

досліджуваної ознаки, n – кількість особин у ви-
бірці [3, 4].

Для статистичної обробки резуль-
татів використовували пакет програм 
Statistca Ph 6.0 та Microsoft Excel.

У трипсів, що відносяться до роду Frankliniella 
Karny (1910) скульптура задньої спинки, розта-
шовані на ній середні щетинки та дзвоникоподіб-
ні сенсили мають діагностичне значення [1, 6, 7] 
(рис. 1).

Рис. 1. Симетрично розташовані дзвоникоподібні 
сенсили (відмічені тонкими стрілками)  

та риска (товсті стрілки), що відходить від сенсили 
до сегмента задньої спинки  

Frankℓinieℓℓa occidentaℓis Pergande

У поширених в закритому ґрунті видів трип-
сів, що відносяться до цього роду (F. occidentalis, 
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F. pallida і F. intonsa) на щитку розташовані довгі 
серединні щетинки, але дзвоникоподібні сенсили 
мають лише F. оccidentalis та F. рallida.

Наші дослідження показали, що у F. occidentalis 
на задній спинці досліджувані дзвоникоподіб-
ні сенсили характеризуються наявністю однієї 
(рис. 1) або двох рисок, що відходять від сенсил 
у напрямку до сегмента задньої спинки та відсут-
ністю рисок взагалі.

Для аналізу аномалій у розвитку комах про-
понується [5] такий порядок визначення «норми» 
та «аномалій» прояву ознаки. Так як одні ознаки 
(фени) трапляються постійно і з високою часто-
тою, а інші – не постійно або з низькою частотою, 
представляється можливим оцінити першу групу 
як умовну «норму» і розглядати інші фени як від-
хилення від умовної норми, або «аномальні» [5].

У зв’язку з тим, що у популяціях трипса захід-
ного квіткового, як правило за чисельністю пере-
важають самки – було окремо досліджені пере-
важно самки і меншу за чисельністю групу самців.

Встановлено, що у самок впродовж п’яти ро-
ків спостережень особини трипсів із однією рис-
кою (феноформа 1) траплялись значно частіше 
(74,15%), ніж особини із двома рисками (ф 2) або 
без рисок (ф 3) (рис. 2).

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80%

1 2 3

Феноформи

Ряд1

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80%

1 2 3

Феноформи

Ряд1

Рис. 2. Співвідношення (%) особин (самки)  
F. оccidentaℓis із однією (ф 1), двома (ф 2)  

рисками та без рисок (ф 3) від дзвоникоподібних 
сенсил, розташованих на задній спинці комахи. 
(Популяція Frankℓinieℓℓa occidentaℓis Pergande  

із оранжерей Ботанічного саду  
імені акад. О.В. Фоміна. 2010–2014 рр.).

Отже, групу особин трипса західного квіт-
кового із однією рискою від сенсил (ф 1) можна 
віднести до умовно визначених як «типові», а із 
двома рисками (ф 2) та без рисок (ф 3) – як «ано-
мальні».

Цікавим є дослідження прояву асиметрії у ви-
явлених феноформ. Встановлено, що в умовно «ти-
пових» особин (феноформа 1) асиметрія, що про-
являється у вигляді відсутності риски (у правої або 
лівої) сенсили трапляється у 19,32% особин. У гру-
пи особин, що визначені нами як «аномальні» (фе-
ноформа 2) поряд із цією аномалією появляються 
екземпляри, у яких одна сенсила несе дві риски, а 
інша (права або ліва) – одну риску. Трапляються 
особини, у яких у однієї із сенсил (правої або лівої) 
відсутні обидві риски. У досліджуваної популяції 
трипса західного квіткового кількість особин у фе-

ноформи 2 із асиметрією у 3,6 разів більше, ніж 
комах, що мають сенсили із двома рисками. От же, 
спостерігається ще більший прояв асиметрії фено-
форми 2, ніж феноформи 1.

У групи особин, у яких відсутні риски, що 
ідуть від сенсил (ф 3), із зрозумілих причин, 
можливим є лише декілька варіантів їх асиме-
трії. Ліва сенсила може бути розташована вище 
або нижче правої, або навпаки.

Так як ці можливі варіанти трапляються до-
сить не часто, то ми їх поєднали. За п’ять років 
спостережень частота виявлення цієї фенофор-
ми становила лише 1,54% від усіх досліджуваних 
особин трипса, а зміщення в площині сенсил ста-
новило 100%.

Поряд з наведеними проявами асиметрії бу-
дови сенсил спостерігалося також асиметричне 
розташування на площині однієї із сенсил (пра-
вої або лівої), які характеризувалися однією або 
двома рисками (табл. 1).

Таблиця 1
Співвідношення самок F. оccidentaℓis  
із однією (ф 1), двома (ф 2) рисками  

і без рисок (ф 3) від дзвоникоподібних сенсил, 
розташованих на задній спинці комахи та різні 
варіанти їх асиметрії. (Популяція Frankℓinieℓℓa 
occidentaℓis Pergande із оранжерей Ботанічного 

саду імені акад. О.В. Фоміна. 2010–2014 рр.). 
Варіанти будови сенси Виявлено, %

1 – від кожної сенсили відходить одна 
риска 61,18

2 – від кожної сенсили відходить дві 
риски 5,65

3 – одна із сенсил 
відсутня у особин 
із однією рискою

3а – права сенсила 1,54

3б – ліва сенсила 0

4 – одна із сенсил 
відсутня у особин 
із двома рисками

4а – права сенсила 1,54

4б – ліва сенсила 0,51

5 – одна із рисок 
відсутня у особин 
із однією рискою

5а – права сенсила 0,77

5б – ліва сенсила 0,77

6 – одна риска 
відсутня у особин 
із двома рисками

6а – права сенсила 10,54

6б – ліва сенсила 4,63

7 – сенсили роз-
ташовані асиме-

трично

7а – у особин із 
однією рискою 8,74

7б – у особин із 
двома рисками 2,57

7в – у особин без 
рисок 1,54

Отже, феноформу (ф 1) можна вважати як 
«норма» розвитку особин популяції трипса за-
хідного квіткового, що мешкає в оранжереях Бо-
танічного саду імені акад. О.В Фоміна. Інші дослі-
джувані феноформи (ф 2 і ф 3) – як «аномалії» 
розвитку. Асиметрія досліджуваних феноформ 
проявляє тенденцію свого збільшення у напрям-
ку від ф 1 до ф 3. Якщо асиметрія у феноформи 
1 проявляється лише 19,32% особин, то у ф 2 аси-
метричних екземплярів у 3,6 разів більше, ніж 
комах, що мають симетрично розташовані озна-
ки цієї феноформи. У феноформи (ф 3), що ха-
рактеризується відсутністю рисок, які відходять 
від сенсил до краю сегмента задньої спини прояв 
асиметрії становить 100%.



30 «Молодий вчений» • № 10 (50) • жовтень, 2017 р. 

Б
ІО

Л
О

ГІ
Ч

Н
І 

Н
А

У
К

И

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90%

1 2 3

ФЕНОФОРМИ

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4
Ряд5

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90%

1 2 3

ФЕНОФОРМИ

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4
Ряд5

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90%

1 2 3

ФЕНОФОРМИ

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4
Ряд5

Рис. 3. Співвідношення (%) самок Frankℓinieℓℓa 
occidentaℓis Pergande із однією (ф 1), двома (ф 2) 
рисками та без рисок (ф 3) від дзвоникоподібних 
сенсил, розташованих на задній спинці комахи  

за роками: ряд 1 – 2010 р.; ряд 2 – 2011 р.; ряд 3 –  
2012 р.; ряд 4 – 2013 р.; ряд 5 – 2014 р. (Популяція  

F. оccidentaℓis із оранжерей Ботанічного саду  
імені акад. О.В. Фоміна. 2010–2014 рр.)
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Рис. 4. Асиметричне відхилення у рисунку сенсил 
на задній спинці самок Frankℓinieℓℓa occidentaℓis 

Pergande за роками: 1 – 2010 р., 2 – 2011 р.,  
3 – 2012 р., 4 – 2013 р., 5 – 2014 р. Ряд 1 – у сенсил  

із 1-ю рискою відсутня права сенсила; ряд 2 –  
у особин із 1-ю рискою відсутня ліва сенсила;  

ряд 3 – у особин із 2-ма рисками відсутня права 
сенсила; ряд 4 – у особин із 2-ма рисками відсутня 

ліва сенсила; ряд 5 – у особин із 1-ю рискою 
відсутня риска у правої сенсили; ряд 6 – у особин  

із 1-ю рискою відсутня риска у лівої сенсили;  
ряд 7 – у особин із 2-ма рисками відсутня одна 

риска у правої сенсили; ряд 8 – у особин  
із 2-ма рисками відсутня одна риска у лівої сенсили; 

ряд 9 – сенсили розташовані асиметрично на 
площині сегменту у особин із 1-ю рискою;  
ряд 10 – сенсили розташовані асиметрично  

на площині у особин із 2-ма рисками.

Встановлено, що стабільність розвитку самок 
трипса за досліджуваними феноформами (ф 1, 
ф 2, ф 3) в умовах Ботанічного саду впродовж 
п’яти років змінювалась в значних межах.

Так, феноформа 1 більш частіше трапля-
лась у 2012 р. (88,91%), феноформа 2 – у 2014 р. 
(16,67%), а феноформа 3 – 2011 р. (3,3%) (рис. 3).

Асиметричний прояв досліджуваних фено-
форм за роками наведено на рис. 4. Найбільш 
стабільний розвиток особин цієї комахи відміче-
но у 2010 р., а найменш стабільний – у 2014 році.

Вивчення питання утворення рисунку сенсил 
у самців показало, що серед впійманих особин 
цієї статі трапляються лише комахи із однією 
рискою, яка відходить від сенсил до краю сег-
менту. Асиметрія прояву цієї ознаки становить 
10,3% (відсутня риска у лівої сенсили) та 21,2% 
(зміщення розташування сенсил на площині сег-
менту тіла).

Отже, варіабельність будови рисунку сенсил 
та прояв їх асиметрії у самок більш високий, ніж 
у самців.

Висновки. Дослідження показали, що 
у Frankliniella occidentalis Pergande на задній 
спинці дзвоникоподібні сенсили характеризу-
ються наявністю однієї (феноформа 1) або двох 
рисок (феноформа 2), що відходять від сенсил 
у напрямку до сегмента задньої спинки та від-
сутністю рисок (феноформа 3).

У самок особин із однією рискою (ф 1) тра-
пляються значно частіше (74,15%), ніж особини із 
двома рисками (ф 2) або без рисок (ф 3). У самців 
трапляються лише комахи із однією рискою, яка 
відходить від сенсил до краю сегменту. Розвиток 
особин із однією рискою від сенсил (ф 1) умовно 
назвали «нормальні», а із двома рисками (ф 2) 
та без рисок (ф 3) – «аномальні».

Асиметрія досліджуваних феноформ у са-
мок проявляє тенденцію свого збільшення у на-
прямку ф 1 > ф 3. Якщо асиметрія у феноформи 
1 проявляється лише 19,32% особин, то у ф 2 аси-
метричних екземплярів у 3,6 разів більше, ніж 
комах, що мають симетрично розташовані озна-
ки цієї феноформи. У феноформи (ф 3), що ха-
рактеризується відсутністю рисок, які відходять 
від сенсил до краю сегмента задньої спини прояв 
асиметрії становить 100%.

Асиметрія прояву феноформи 1 у самців ста-
новить 10,3% (відсутня риска у лівої сенсили) 
та 21,2% (зміщення розташування сенсил на пло-
щині сегменту тіла). Варіабельність будови ри-
сунку сенсил та прояв їх асиметрії у самок більш 
високий, ніж у самців.

Виявлені закономірності будови рисунку сен-
сил на задній спинці трипса західного квіткового 
і прояви його асиметрії можуть бути використані 
для аналізу стану життєвості популяції цієї ко-
махи та удосконалення системи заходів регулю-
вання чисельності шкідника.
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АСИМЕТРИЯ КОЛОКОВИДНЫХ СЕНСИЛ ЗАДНЕЙ СПИНКИ  
FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS PERGANDE –  
ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА РОЗВИТИЯ ДАНОГО ТРИПСА

Аннотация
Изучены закономерности образования рисунка симметрично расположенных колоковидных сенсилл 
Frankliniella occidentalis Pergande. Изучены черточек от рисунков на задней спинке Frankliniella 
occidentalis Pergande. Выделено три феноформы. Выявлено, что вариабельность рисунка сенсил и про-
явление асимметрии у самок выше, нежели у самцов. Проведенные исследования позволили выявить, 
что попадания самок с Ф1 случаются в 74,15% насекомых.
Ключевые слова: трипсы, Frankliniella occidentalis, стабильность развития, асиметрия, феноформы.
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ASYMMETRY BELL-SHAPED SENSILLES  
FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS PERGANDE –  
ONE OF THE INDICATORS HOMEOSTASIS DEVELOPMENT OF THRIPS

Summary
The regularities of formation figure symmetrically arranged campanulate sensyl and risks relevant to 
them at the back of the back of Frankliniella occidentalis Pergande. Three fenoformy insects. Found that 
figure sensyl variability structure and expression of asymmetry in females is higher than males. Studies 
have helped to discover that occurrence of F1 females there are 74.15% of the insects.
Keywords: thrips, Frankliniella occidentalis, stability of, asymmetry, fenoforma.


