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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СВІТЛА РІЗНОГО СПЕКТРУ НА ЖИТТЄВІ 

ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС ОНТОГЕНЕЗУ DROSOPHILA MELANOGASTER 
 

У роботі представлені дані щодо впливу світла різної довжини хвилі на життєві процеси  Drosophila 

melanogaster дикого типу. Світло кожного спектру здійснює вплив на  тривалість життя, «шлюбну» 

поведінку та плодовитість, локомоторну активність личинок, життєздатність передімагіальних особин та 

імаго. Використовували наступні спектри: червоний - 630 нм, жовтий - 590 нм, зелений - 525 нм, синій - 470 нм, 

фіолетовий - 405 нм, та інфрачервоний- 940 нм, денне освітлення – для контрольної групи. Особин 

пересаджували по парам з віргінними самками у пробірки, угруповали по кольорам, та світили світло-діодами 

відповідного спектру тричі на добу по 15  хвилин  протягом 10 діб. Результати досліджень показали, що вплив 

червоного (р<0,05), жовтого (р<0,05), синього спектрів ввечері, та зеленого вранці (р<0,05) приводять до 

збільшення плодовитості особин, синій зумовлює підвищення кількості особин, проте зменшує тривалість 

онтогенезу, жовтий дещо збільшує плодовитість, але не впливає на життєздатність (р>0,05), фіолетовий 

та інфрачервоний спектри за результатами наших досліджень особливого впливу не здійснюють (р>0,05).  

Ключові слова: Drosophila melanogaster, світло з різною довжини хвилі, онтогенез, локомоторна активність,  

життєздатність,  плодовитість, кількісні ознаки, експресивність, генетичний фон, мутації. 

 

Постановка проблеми та актуальність 

даної теми полягає у тому, що у майбутньому, 

за наявності достовірних експериментальних 

даних, можливо використовувати певні 

спектри у медицині, наприклад включати до 

комплексних терапевтичних заходів для пок-

ращення того чи іншого процесу у разі, якщо 

даний спектр має позитивний вплив; розробля-

ти безпечні та певною мірою корисні облад-

нання, у тому числі у техніці та електроніці 

тощо. Не дивлячись на те, що наразі вже 

використовують світлове випромінювання у 

медицині та науці, деяких експериментальних 

даних усе ще мало, особливо їх прямий вплив, 

тому й наразі актуальність та проблематика  

цієї теми не втрачена.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідники всесторонньо вивчають дану 

проблему, і є різні експериментально отримані 

дані щодо впливу світла на той чи інший етап 

онтогенезу і процес. Зокрема, брали лінію  

white,  де вплив синього спектру здійснює не-

гативний вплив на тривалість онтогенезу як 

самок так і самців, зокрема у самок тривалість 

життя скоротилася до  14,5 ± 0,28 діб, коли за 

таких умов (низька температура) тривалість 

життя складала  близько 50 діб. При дії на осо-

бин дикого типу (червоні очі) синій здійснює 

менш негативний ефект. Якщо комплексно 

впливати на особин синім кольором та високо-

білковою дієтою, то негативний вплив дещо 

зменшується. Червоний колір за впливом бі-

льш нейтральний,  або незначний на будь-який 

показник. Зелений колір навпаки, збільшив 

тривалість життя, і вона складала 61,88 ± 1 до-

ба,  при контрольній групі з тривалістю 50 діб. 

Якщо порівняти ці дані з особинами дикого 

типу Canton-Special (C-S), то зелений колір не 

здійснює такого виражено-го впливу на осо-

бин з нормальним кольором очей, оскільки ме-

ханізм фото-дії, можливо, пов’язаний з без –

пігментною структурою фа-сеток дрозофіли, 

оскільки пігменти ока блокують виражену дію 

спектрів. При наявності дії інших факторів, 

таких, як окислювальний стрес,  тепловий стрес 

та інші,  зелений колір не завдає значного 

позитивного впливу, але він все таки є [1, 4]. 

Локомоторна активність  за даними дослід-

жень групи під керівництвом Моніки Хо,  най-

вища у особин під впливом червоного світла, та 

складає 1, 53 см /с руху личинок. При впливі зеле-

ного – 1,01 см/с, синього – 1,40 см/с, що гово-

рить про найвищу на стадії активність личи-

нок під впливом червоного та синього спектрів. 

(Рис. 1). Гіпотеза групи – збільшення довжини 

хвилі приводить до зниження ефекту на локо-

моторну активність або його відсутність, була 

підтверджена за винятком синього кольору [2]. 
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Рис. 1., вплив світла різної довжини на локомоторну активність,  Monica Ho «The effect of 

exposure to varying light wavelengths during development on locomotor speed of adult Drosophila 

melanogaster» 

 

Найбільша активність личинок говорить 

про те, що вони молоді, оскільки є кореляція – 

чим молодші личинки, тим активніші.  Вплив 

зеленого кольору досліджувався і у роботах 

впливу на фототаксис,  результати котрих 

показали, що особини дикого типу реагують 

на зелений колір у вигляді фототаксису 

протягом 38 секунд, а мутантні лінії ( лінія 

ort1 ) – 10 секунд [3]. 

Жовтий спектр світла, за результатами україн-

ських досліджень, не здійснює принаймні мута-

генного чи ко-мутагенного впливу, з чого 

можна зробити висновок про більш нейтраль-

ну дію жовтого кольору при мутаціях, але ще 

не зовсім вивчену у особин дикого типу [5]. 

Хоча є дані про те, що  оптимальними 

спектрами для нормального існування особин 

є саме зелено-жовтий спектр світла [2].   

При впливі зеленого світла на материнські 

особини ліній ri (radius incompletes) життєздат-

ність нащадків підвищується, експресивність 

цієї мутації у самців зростає, у самок знижу-

ється, а вплив червоного світла на материнські 

особини приводить до посилення прояву озна-

ки і підвищення ступеня перед-імагінальної 

життєздатності у нащадків, що знову підтвер-

джує значимість впливу зеленого кольору [6].  

Метою даної роботи було визначити вплив 

світла видимого спектру та інфрачервоного 

випромінювання на життєві процеси під час 

онтогенезу  Drosophila melanogaster (дикий тип, 

Canton-Special (C-S)). До таких життєвих про-

цесів входять  тривалість життя, «шлюбна» 

поведінка та плодовитість, локомоторна актив-

ність личинок, життєздатність передімагіаль-

них особин та імаго. Цей вид був обраний у 

якості модельного об’єкта, оскільки має корот-

кий життєвий цикл (в залежності від темпера-

тури навколишнього середовища від 10 до 28 

діб), легко тримати в лабораторних умовах, 

можливість впливати певними факторами та 

слідкувати за змінами. 

Основна гіпотеза, що була поставлена під 

час нашого експерименту, наступна: видимий 

спектр світла та інфрачервоне випромінюван-

ня здійснюють вплив на різні етапи онтогенезу 

особин. Використовували наступні спектри: 

червоний - 630 нм, жовтий - 590 нм, зелений - 

525 нм, синій - 470 нм, фіолетовий - 405 нм, та 

інфрачервоний - 940 нм, та контрольна група в 

природніх умовах освітлення. 

Основні результати дослідження. 

Кількість відкладених яєць (плодовитість 

особин) та личинок (підрахунок котрих і 

відбувався) була найбільшою під впливом 

червоного (р<0,05), жовтого (р<0,05), синього 

спектрів ввечері, та зеленого вранці (р < 0,05 ) 

(рис.2). Найбільше з’явилося самок у всіх 

групах. 
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Рис. 2. Вплив світла різної довжини хвилі на плодовитість Drosophila melanogaster 

Локомоторна активність  найвища була у 

особин, які були під впливом зеленого та 

синього спектрів. Личинки підіймалися до 

верхівки пробірок. Але варто сказати,  що ми 

рахували не швидкість, а висоту підйому у 

пробірках, тому підрахунок робили у СІ - см. 

Дані вимірювалися щодня, у один і той же час, 

тому особини знаходилися в однакових 

умовах ( одна температура, час,  та інше). Дані 

представлені  у вигляді таблиці (Табл.1) 

        

Довжина 

хвилі, нм 

940 

ІЧ 

630 

Ч 

 

590 

Ж 

 

525 

З 

470 

С 

405 

Ф 

Контрольна 

група 

Висота 

підйому, см 

(середні 

значення) 

3,6±0,2 7,7±0,2 7,7±0,2 9,5±0,5 11,2±0,24 11,3±0,24 7,8±0,33 

Личинки, см 0,35 

 

0,50 0,67 0,67 0,75 0,55 0,57 

Таблиця 1. Висота підйому та особливості особин під впливом світла різного спектру 

 

Статистично значимі показники ІЧ, 

червоного, синього та зеленого кольорів. У 

інших випадках р>0,05, але можна зробити 

висновок,  що синій має найбільший вплив 

щодо активності личинок,  чим і зумовив висо-

кий підйом, про що й писали вищезазначені 

попередники, але за червоного світла личинки 

були на одному рівні з контрольною групою, 

що є протилежним даним Моніки Хо. Інфра-

червоний (ІЧ) колір, можливо, має негативну 

дію на активність, оскільки найнижчий 

показник і висоти підйому, і розмірів личинок, 

що говорить про те,  що личинки вже давно 

вийшли з пупаріїв, але досягли невеликого 

розміру. Найбільші за розмірами личинки під 

впливом синього кольору. 

Тривалість онтогенезу  була найкоротшою 

під дією синього спектру світла. Особини 

даної групи повільно переходили від яйця до 

стадії личинок, проте подальший ріст, 

розвиток та активність була найбільшою у 

представників цієї групи,  тривалість життя 

склала 9 діб.  Найдовша тривалість життя 

спостерігалася у особин під дією жовтого та 

зеленого спектрів. Ці результати підтверджу-

ють і результати попередників, де також синій 

колір – зменшував тривалість життя, особливо 

самок, а  зелений – дещо збільшував.  Варто 

зазначити, що були постійно умови при 25 ֯ С,  

тому життєвий цикл особин був швидким. При 

температурах нижче він може складати 

близько 30-60 діб. Червоний незначно впливав 

на тривалість онтогенезу. 

Інфрачервоний та фіолетовий спектри здій-

снюють незначний вплив на особин, кількість 

та особливості розвитку подібні до розвитку в 

контрольній групі, котру не піддавали впливу. 

Можливо, ІЧ взагалі здійснює негативний 

вплив, тому вплив ІЧ-спектру необхідно 

досліджувати й надалі.  

Висновки та пропозиції. 

Світло різної довжини хвиль дійсно  здійс-

нює вплив на організм в процесі онтогенезу, 

тому наша гіпотеза підтверджена. Зокрема, зе-

лений, жовтий,  червоний спектри світла спри-

яють збільшенню плодовитості особин,  синій 

спектр також зумовлює підвищення кількості 

особин, проте зменшує тривалість онтогенезу,  
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можливо, за рахунок гіперактивності особин 

на стадії личинки відбуваються певні зміни на 

молекулярному та біохімічному рівнях,  але 

для  оцінки цих складових необхідний ряд 

досліджень;  фіолетовий та інфрачервоний 

спектри за результатами наших досліджень 

впливу особливого не здійснюють, та можливо 

навпаки, ІЧ здійснює негативний вплив.  

Наша серія експериментів проводилася на 

особинах дикого виду. Експериментальні дані 

інших дослідників, що використовували осо-

бин мутантних ліній (ri – radius incompletus), 

свідчать про те, що вплив певних спектрів  

зумовлює підвищення або зниження експре-

сивності мутантних генів, зокрема при впливі 

червоного світла на материнські особини в 

потомстві спостерігали підвищення частки 

мух з максимальним проявом ознаки ri, тобто 

червоний спектр стимулює активність не лише 

розвитку особин та  їх метаболізму, а й впли-

ває на активність генів. Вплив зеленого світла 

на материнські особини призвело до зниження 

експресивності ознаки ri у самок [6].  

Відома мутація w (white), що характеризу-

ється відсутністю пігменту в очах, обумовлює 

зміни в фоторецепції. Відсутність червоного 

пігменту (захисного) різко підвищує чутли-

вість до світла, а за даними (Мазохін-Поршня-

ков, Вишневська, 1966), через відсутність чер-

воного пігменту білоокі мухи не розрізняють 

червоне світло, спектральна крива їх фоточут-

ливості має один пік (в області зеленого 

світла), а червоне світло вони розцінюють як 

освітлення з малою інтенсивністю. Відповідно 

вплив даного спектру під час цих мутацій 

може відрізнятися від впливу на особин дико-

го типу, через що варто брати до експери-

ментів особин з мутаціями у тому числі [4]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зроби-

ти висновок, що для того, щоб надалі дійсно 

використовувати світло різної довжини хвиль, 

необхідно і надалі провести ряд досліджень,  

щоб зрозуміти та  довести  як позитивний 

вплив, так і знайти усі можливі негативні нас-

лідки цього впливу, які також є. Червоний 

колір підвищує життєздатність, але можливо 

впливає на активність багатьох генів, у тому 

числі мутантних. Зелений колір з-поміж інших 

проявляє найм’якіший вплив, водночас збіль-

шуючи життєздатність, тривалість  та плодо-

витість особин, але можливо також активує 

активність тих чи інших мутантних генів. 

Оскільки у результатах досліджень наших 

та інших вчених є розбіжності,  у подальшому 

є план та пропозиції щодо проведення колек-

тивних експериментів,  з аналізом паралельно 

особин дикого типу,  особин з мутаціями,  що 

не пов’язані зі зміною кольору очей,  особин,  

що мають мутації у вигляді зміни пігменту 

очей, та особин, що мають комбінацію мутацій. 

Вливати, можливо, необхідно різними довжи-

нами хвиль, у тому числі тими, що використо-

вували ми, а також додати вплив УФ-випро-

мінювання та лазерного. Якщо провести серію 

експериментів, та робити аналіз не лише 

кількісних зовнішніх ознак, а й молекулярно-

генетичний з основами біохімії, тобто з аналі-

зом змін в метаболічних шляхах, то можна  

зробити у майбутньому біль обґрунтовані вис-

новки щодо дійсного впливу світла різної 

довжин на організми. А вже тоді, у свою чергу,  

використовувати підтверджені дані на інших 

організмах, можливо на лабораторних крисах, 

оскільки їх анатомічні особливості більш по-

дібні до людських, і перш ніж використову-

вати світло для лікування у медицині, необхід-

но робити ряд тестувань і на лабораторних 

особинах. Дуже важливими будуть експери-

менти,  що включатимуть вплив світла на га-

мети батьків, та протікання вагітності з народ-

женням потомства, для якісної оцінки й цих 

моментів. Експеримент в наших умовах,  не 

дивлячись від розміру вибірки – буде непов-

ним індуктивним методом, адже ми ніколи не 

зможемо врахувати усі фактори, усі генотипи 

та усі особливості, які можуть зустрітися. 
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Нагимова Елена Ульфатовна 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СВЕТА РАЗНОГО СПЕКТРА НА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ХОДЕ 

ОНТОГЕНЕЗА DROSOPHILA MELANOGASTER 

В работе представлены данные о влиянии света различной длины волны на жизненные процессы Drosophila 

melanogaster дикого типа. Свет каждого спектра оказывает влияние на продолжительность жизни, 

«брачное» поведение и плодовитость, локомоторную активность личинок, жизнеспособность 

передимагиальних особей и имаго. Использовали следующие диапазоны: красный - 630 нм, желтый - 590 нм, 

зеленый - 525 нм, синий - 470 нм, фиолетовый - 405 нм, и инфракрасный- 940 нм, дневное освещение – для 

контрольной группы. Особей пересаживали по парам с виргиннимы самками в пробирки, поделили на группы  

по цветам, и светили светодиодами соответствующего спектра трижды в сутки по 15 минут в течение 10 

суток. Результаты исследований показали, что влияние красного (р <0,05), желтого (р <0,05), синего 

спектров вечером, и зеленого утром (р <0,05) приводят к увеличению плодовитости особей, синий приводит к 

повышению количества особей, однако уменьшает продолжительность онтогенеза, желтый несколько 

увеличивает плодовитость, но не влияет на жизнеспособность (р>0,05), фиолетовый и инфракрасный 

диапазоны по результатам наших исследований особого влияния не оказывают (р> 0,05). 

Ключевые слова: Drosophila melanogaster, свет с разной длины волны, онтогенез, локомоторная активность, 

жизнеспособность, плодовитость, количественные признаки, экспрессивность, генетический фон, мутации. 

 

Nahimova Olena Ulfativna,  

FEATURES OF THE INFLUENCE OF LIGHT OF DIFFERENT SPECTRUM ON LIFE PROCESSES DURING 

ONTOGENESIS OF DROSOPHILA MELANOGASTER 

The paper presents data on the effect of light of different wavelengths on life processes of wild-type Drosophila 

melanogaster. The light of each spectrum has an impact on life expectancy, mating behavior and fertility, locomotor 

activity of larvae, and the viability of pre-imagial individuals and adults. The following ranges were used: red - 630 nm, 

yellow - 590 nm, green - 525 nm, blue - 470 nm, violet - 405 nm, and infrared - 940 nm, daylight for the control group. 

The individuals were transplanted in pairs with virgin females into test tubes, divided into groups by color, and 

illuminated with LEDs of the corresponding spectrum three times a day for 15 minutes during 10 days. The research 

results showed that the influence of red (p <0.05), yellow (p <0.05), blue spectrum in the evening, and green in the 

morning (p <0.05) lead to an increase in the fertility of individuals, blue leads to an increase in the number of 

individuals, however, reduces the duration of ontogenesis, yellow slightly increases fertility, but does not affect viability 

(p> 0.05), violet and infrared ranges, according to the results of our studies, do not have a particular effect (p> 0.05). 

Key words: Drosophila melanogaster, light from different wavelengths, ontogeny, locomotor activity, viability, fertility, 

quantitative traits, expressiveness, genetic background, mutations. 
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