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RECEPTION BY BIOTECHNOLOGICAL WAY  
OF A PETUNIA HYBRID, STEADY TO АBIOTICAL STRESS 

 
Abstract. In work conditions for introduction in culture in vitro of Рetunia hybrida L. are investigated, аlso the 

callus culture is received. Conditions for sterilization fragment Рetunia hybrida L., influence of mineral structure of 
nutrient mediums on viability and qualitative characteristics of plants in conditions in vitro are studied. The plants 
cultivated on medium with mineral structure on Murashige and Skoog, have shown high percent of viability. 
Influence of hormonal structure of environment and a way cultivated on growth of cellular biomass Рetunia hybrida 
L. is established. 

In this connection we have studied the influence of the salts of heavy metals on germinations of petunia seeds. 
The influence of zinc on growth of seeds is of interest, as lead is the basic metal polluting the city of Shymkent. 

For carrying out of cellular selection of plants the sensitivity of callus cultures and plants on heavy metals were 
determined.  

As a result of researches it is shown that for growth of seeds of petunia the salt of lead and cadmium are con-
sidered as toxic. In the work the comparative estimation of toxicity of heavy metals for a hybrid of petunia and callus 
cultures is shown. The influence of quantity of zinc, lead and cadmium on germinative ability and growth of hybrid 
seeds of petunia are investigated. Degree of toxicity of heavy metals is defined. Accumulation of heavy metals in 
plants depends on conditions of environment and properties of metals and features of a kind of plants.  

Keywords: Рetunia hybrida L, in vitro, callus culture, fragment, cultivated way, salts of heavy metals, cellular 
selection, defined toxicity.  
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Ж. K. Ибраимова, Д. Е. Кудасова, Р. Э. Айткулова, А. А. Абубакирова, Ж. Р. Елеманова 
 

М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан 
 

БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ƏДІСІМЕН АБИОТИКАЛЫҚ  
СТРЕСГЕ ТӨЗІМДІ ГИБРИДТІ ПЕТУНИЯНЫ АЛУ 

 
Аннотация. Жұмыста Рetunia hybrida L in vitro культурасын енгізу үшін жағдайлар мен каллусты куль-

тура алу зерттеледі. Рetunia hybrida L. экспланттарын залалсыздау үшін жағдайлар, in vitro жағдайларында 
өсімдіктердің өмір сүру қабілетіне жəне сапалық сипаттамаларына қоректік орталардың минералды құра-
мының əсері қарастырылады. Murashige and Skoog бойынша минералды құрамы бар орталарда культивир-
ленетін өсімдіктер өмір сүргіштіктің жоғарғы пайызын көрсетті. Анықталғандай, Рetunia hybrida L. жасуша 
биомассасының өсіміне культивирлеу əдісі мен ортаның гормоналды құрамының əсері байқалады.  

Осыған байланысты ауыр металдар тұздарының петуния тұқымының өсіп шығуына əсерін зерттедік. 
Тұқымның өсуіне мырыштың əсері қызығушылық танытады, себебі қорғасын Шымкент қаласын ластайтын 
негізгі метал. 

Жасушалық селекцияны жүргізу жəне ауыр металдардың улылығын тексеру үшін каллустық дақылдар 
мен өсімдіктердің ауыр металдарға сезімталдығын анықтау қажет болады.  

Зерттеулер нəтижесінде көрсетілгендей, петуния тұқымының өсуіне қорғасын жəне кадмий тұздары 
уытты болып саналады. Жұмыста петуния гибридті жəне каллус дақылдар үшін ауыр металдардың салыс-
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тырмалы уыттылығының бағасы көрсетілген. Петуния гибридті тұқымдарының өнгіштігіне жəне өсуіне мы-
рыш, кадмий жəне қорғасын мөлшерінің əсері зерттелген. Ауыр металдардың уыттылық дəрежесі анықтал-
ды. Өсімдіктерде ауыр металдардың жинақталуы өсімдік түрінің ерекшеліктеріне, металдардың қасиеттеріне 
жəне ортаның жағдайларына тəуелді. 

Түйін сөздер: Рetunia hybrida L, in vitro, каллусты культура, экспланттар, культивирлеу əдісі, ауыр 
металдар тұздары, жасушалық селекция, уыттылық дəрежесі. 

 

Кіріспе. Қазіргі таңда Қазақстандағы қалалар мен ірі өндіріс орталықтары атап айтсақ, авто-
көліктердің санының артуы, түрлі-түсті метал қорыту, жылу энергетика жəне мұнай өндіру 
орындары маңында топырақтың, судың, ауаның ауыр металдармен ластануы өзекті экологиялық 
мəселеге айналды [1-5]. Қазақстан облыстарындағы ірі өндіріс орталықтары маңында топырақтағы 
ауыр металдардың мөлшері (мысалы, Zn, Cd, Pb, Cu, Co, Cr) қалыпты жағдаймен салыстырғанда 
бірнеше есеге жоғарылаған. Қаладағы ауыр металдардың өсімдіктердегі жəне топырақтағы кон-
центрациялық мөлшері мен жағдайы аумақтың урбанизациясын көрсетеді. Автокөлік парктерінің 
өсуі, қаладағы автокөлік жолдарының аймағының дамуы, қаланың ауасының ластануының негізгі 
фактор болып отыр. Қала топырағындағы мыс, мырыш, кадмий, никель, темір жəне басқада ме-
талдардың құрамының өсуі, металл концентрацияларының өсімдіктерде де өскендегін көрсетеді 
[6-10]. Əсіресе гүлзарлардағы шөптесін өсімдіктерге ауыр металдар күшті əсер етеді. Ауыр 
металдардың əсерінен қала өсімдіктерінің декоративтік сапасы төмендейді, ергежейлік өсімдіктер 
пайда болады, жапырақтардың орналасуында аномалиялық белгілер байқалып, тератологиялық 
өзгерістерге ұшырайды [11-14].  

Ауыр металдардың улылығын зерттеу жəне гибридті петуния алудың биотехнологиялық 
əдісін жасап шығару теориялық ғана емес практикалық қызығушылық танытады, ол іс жүзінде 
өсімдіктер биотехнология саласында зерттеушілердің білімін жетілдіре жəне тереңдете қолда-
нылады [15-17]. Соңғы жылдары өсімдіктердің ұлпаларын жəне клеткаларын культивирлеу био-
технологияда кеңірек қолданылуда, бірақ қалалық жасылдандыруда қолданылуға болатын 
декоративті қасиетке ие гибридті петуния өсімдік регенеранттарын алу технологиялары қазіргі 
уақытта мүлдем зерттелмеген [18-20].  

Бұл жұмыстың мақсаты – ауыр металдарға төзімді гибридті петунияларды алу жолдарын 
жасушалық селекция əдісімен зерттеу. 

Зерттеу əдістері мен материалдары. Каллустық ұлпалар үшін экспланттар алу мақсатында, 
микро-клоналды түрде көбейту, гормоналдық реттеуді зерттеу үшін тұқым-дарды суға немесе 
қоректік ортаға егеді. Біздің жұмыста тəжірибені жүргізу ең бірінші кезен in vitro жағдайында 
залалсыздандырылған өсімдіктерді алу болып табылды. Ол үшін гибридті петуния эксплант-тарды 
залалсыздандыру жағдайларды тандадық. Өсімдік экс-планттарын KMnO4 (0,1%), натрий ги-
похлоридтінде (10%), сутектің асқын тотығы (10%), 96 %, 70 % этил спирті құрайтын ерітінді-
лермен залалсыздандырдық. Ең тиімді екі сатылы залалсыздандыру ұзақтығы 0,5 жəне 20 минут – 
96 %- этил спирты мен 0,1 % KMnO4 ерітіндісі болып табылды. Нəтижесінде ең жоғары таза, сау 
өсімдіктердің саны көп болған. Келесі тəжірибелерді жүргізу кезінде залалсызданды-руыдың 
анықталған тиімді жағдайлары қолданылды.  

Зерттеу нəтижелері жəне талдау жасау. In vitro Рetunia hybrida L. культураға енгізу кезінде 
Murashige and Skoog, Uata и Gamborg қоректік орталар қолданылды [2]. In vitro Рetunia hybrida L. 
культураға енгізу бойынша жүргізілген тəжірибелер нəтижесінде Мурасиге-Скуга қоректік ортада 
өсірілген экспланттар-дың өмір қабілеттілігінің жоғарғы пайызын (97,50 %) көрсетілгендігі анық-
талды. Сондықтан, келесі зерттеулер жүргізу кезінде Мурасиге-Скуга қоректік орта қолданылды. 
Қоректік ортаның ең құнды қасиеттерінің бірі каллусогенезді анықтайтын өсу реттегіш. Қоректік 
орта құрамындағы фитогормонды реттеуде, модификация дамуда осыған байланысты. Осы 
кезеңнің зерттеу мақсаты петунияның жасуша культурасының өсу реттегіші. Реттеу процесінің 
бірден бір тəсілі жасуша культурасының дифференциациясы мен метаболизмі жəне өсімдік ұл-
пасына қоректік орта қолданумен түрлі концентірлі гормондар модификациялық ортаның зерт-         
теу əсері түрлі концентрлі гормондар 2,4 –Д (2,4-дихлорфеноксисірке қышқылы), кинетин, α-НСҚ 
(α-нафтилсірке қышқылы), β-ИСК (β-индолилсірке қышқылы), 6-БАП (6-бензиламинопурин) өсу 
үшін жəне каллустық ұлпаның жиналуы əсері. Ортаның гормоналды құрамы мен ұлпаның түрі осы 
орталардан  алынғаны  (1-кесте)  белгіленген.  Бірінші  егу  нəтижесінде биомассаның өсімі Е3 жəне 
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1-кесте – Рetunia hybrida L. каллусты ұлпасына түрлі гормондардың əсері 
 

Ортаның 
коды 

Аралас 
гормондар 

Ұлпаға жағымды əсері 

Каллусты ұлпаның 
өсудегі деңгейі, г/л 

I II III IV 

Е1 
НСК-0,1 
БАП-0,1 
2,4-Д-0,1 

сұр, жетілмеген; 
ақшыл жасыл, 
ақшыл сары 

 
1,5 

 
0,7 

 
- 

 
- 

Е2 
НСК-0,2 

Кинетин- 0,1 
қоңыр-жасыл, жетілмеген; 

ақшыл жасыл, дифференцияланған 
2,3 1,9 2,6 - 

Е3 
НСК-2,5 
БАП-0,15 

сулы, анық, жасыл 7,5 7,1 10,2 11,4 

Е4 БАП-0,1 жап-жасыл, мықты 2,5 1,3 - - 

Е5 
ИСК -8 

Кинетин-0,8 
қызғылт, 

орны структураланған 
 

1,7 
 

0,3 
 
- 

 
- 

Е6 
НСК -1 
БАП-0,3 

сулы, ақшыл жасыл жəне сары, 
көкшілдеу 

3,9 4,2 5,8 7,4 

Е7 
НСК -0,3 
БАП-0,5 
2,4-Д-0,1 

сулы, анықтау, 
ашық көгілдір жасыл 

 
2,3 

 
5,4 

 
6,7 

 
5,9 

Е8 
БАП-1 

Кинетин-1 
2,4-Д-0,4 

қызғылт, қонырқай қызғылт 
қоңыр 

 
3,2 

 
2,9 

 
5,4 

 
6,2 

 
Е6 – 7,5, 3,9 г/л ортада үйлесімді. Бір субкультиверлеу уақыты 30 тəулікті құрайды. Екінші егу 
барысында биомассаның өсімі бойынша əлде қайда жоғары, каллустың тұрақтылығы Е3 жəне Е6 
ортасында байқалады. 

Е7 ортасына экспонирлеу тез өсетін клонын болінуге мүмкіндік береді. Ортаның гормоналды 
құрамы басқа нұсқауларға қарағанда өсу реті тоқталды. Үшінші егуде Е3 ортасында осу реті 
баяулады, ал Е8 сол уақытта каллусты ұлпа дамыды. Қызыл түсті, құрамы біркелкі ұсақ дəндеуіш, 
тез өсумен, жоғары биомассаның өсуімен ерекшеленеді. Модификация өткізу нəтижесінде төртін-
ші егуде төрт клон бөлінді. Тұрақты сапасы мен саны (түсі, құрылысы, өсу жылдамдығы, био-
масса) ортаның гормоналды құрамы: Е3 Е6 Е8 жəне Е7.  

Жасушалық селекцияны жүргізу үшін жəне ауыр металдардың улылығын анықтау үшін 
каллустық дақылдар мен өсімдіктердің ауыр металдарға сезімталдығын анықтау қажет болды.  

Осыған байланысты ауыр металдар тұздарының петуния тұқымының өсіп шығуына əсерін 
зерттедік. Мырыш сульфатының концентрациясының тұқымның шығуына əсерін зерттегенде 
өсімдік-ке мырыштың əсері 150 мг/л концентрацияда білінді, ол тұқымның шығуына əлсіз ғана 
əсер етті. 300 жəне 400 мг/л тұқым өліп қалды. Петуния тұқымына кадмийдің əсері сулы ерітіндіде 
10 мг/л байқалды. Бұндай концентрацияда тұқымның өсуі 90% болды. 120 мг/л-де тұқым өсуін 
тоқтатты. Тұқымның өсуіне мырыштың əсері қызығушылық тудырды, себебі қорғасын Шымкент 
қаласын ластайтын негізгі метал. Əдебиеттерге сүйенсек, [3] көптеген өсімдіктер қорғасынның 
əсерінен жойыла бастайды (жапырақ хлорозы, жапырақ бетінің кішіреюі, өсудің тоқтауы). Бұл 
айтылған белгілер біздің тəжірибелерімізде де кездесті. Біздің тəжірибелерімізде петуниядің 
тұқымының өсуіне əсер етуші (PbNO3)2 -0,2%- болды, ал 0,6 %-да өсімдік өлді. Белгілі бір кон-
центрацияда (PbNO3)2 – каллустың бір бөлігі өліп қалды. Сонымен қатар петуния буданына 
қорғасын жəне мырыш, мырыш жəне кадмий, қорғасын жəне кадмий тұздарының əсері зерттелді. 
Тəжірибелер көрсеткендей мырыштың əлсіз концентрациясы кадмийдің уыттылық əсерін 
жоғарылатпайды (2-кесте). Қорғасынмен кадмиді қосып пайдаланғанда екі металдың да уытты 
əсерінің күшейгендігі байқалды (3-кесте). Тəжірибеден көрінгеніндей металдардың бірлескен əсері 
олардың жекелеген уыттылығын барлық уақытта көтере бермейді. Қаланың гүлзарлары метал-
дардың бірлескен əсерінен зардап шегеді. Бұларға шыдамды өсімдіктер алу үшін, олардың фито-
улылығын жəне каллустық дақылдарын зерттеу керек. Металдардың бірлескен əсерінің өсімдікке 
толығымен  əсер  етуін  қорғасын - 0,05%,  кадмий  - 7 мг/л  жəне  мырыш  150 мг/л  болатындығын  
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2-кесте – Рetunia hybrida L. тұқымының шығуына мырыш жəне кадмий тұздары концентрациясының əсері,  
бақылаудан % 

 

Сd, мг/л 15 30 60 30 60 

Zn, мг/л 150 150 150 300 300 

Тұқымның шығаруы, % бақылаудан кейін 75,3 ± 5,8 67,0 ± 5,6 22,5± 4,0 44,0± 3,3 16,5±2,6 

 
3-кесте – Рetunia hybrida L. тұқымының шығуына қорғасын жəне кадмий тұздары концентрациясының əсері,  

бақылаудан % 
 

Pb(NO3)2, % 0,1 0,1 0,2 0,1 

Сd, мг/л 20 30 20 60 

Тұқымның шығаруы, % бақылаудан кейін 32,0 ±1,4 18,3 ±2,6 22,6 ±1,3 7,8 ±0,5 

 
дəлелдедік. Қорғасын - 0,2%, кадмий - 20 мг/л, мырыш 350 мг/л болып бірігіп əсер етсе өсімдік 
өліп қалады.  

Қорытынды. Қорыта айтқанда, зерттеулер нəтижесінде петуния тұқымының өсуіне қорғасын 
жəне кадмий оның тұздары уытты болып саналады. Жұмыста петуния гибридті жəне каллус да-
қылдар үшін ауыр металдардың салыстырмалы уыттылығының бағасы көрсетілген. Петуния 
гибридті тұқымдарының өнгіштігіне жəне өсуіне мырыш, кадмий жəне қорғасын мөлшерінің əсері 
зерттелген. Ауыр металдардың уыттылық дəрежесі анықталды. Өсімдіктерде ауыр металдардың 
жинақталуы өсімдік түрінің ерекшеліктеріне, металдардың қасиеттеріне жəне ортаның жағдай-
ларына тəуелді. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ПЕТУНИИ ГИБРИДНОЙ,  
УСТОЙЧИВОЙ К АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ  

 
Аннотация. В работе исследованы условия для введения в культуру in vitro Рetunia hybrida L. и полу-

чена каллусная культура. Изучены условия для стерилизации эксплантов Рetunia hybrida L., влияние мине-
рального состава питательных сред на жизнеспособность и качественные характеристики растений в усло-
виях in vitro. Растения, культивируемые на среде с минеральным составом по Murashige and Skoog, показали 
высокий процент жизнеспособности. Установлено влияние гормонального состава среды и способа культи-
вирования на рост клеточной биомассы Рetunia hybrida L. 

В связи с этим мы изучили влияние солей тяжелых металлов на прорастание семян петунии. Представ-
ляет интерес влияние цинка на рост семян, так как свинец – основной металл, загрязняющий город Шымкент. 
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Для проведения клеточной селекции растений и токсичность тяжелых металлов определяли чувстви-
тельности каллусных культур и растений на тяжелые металлы.  

В результате исследований показано, на рост семян петунии влияют соли свинца и кадмия, которые 
считаются токсичными. В работе показана сравнительная оценка токсичности тяжелых металлов для гиб-
рида петунии и каллусных культур. Исследованы влияние количество цинка, свинца и кадмия на всхожесть 
и рост гибридных семян петуния. Определена степень токсичности тяжелых металлов. Накопление тяжелых 
металлов в растениях зависит от условий среды и свойств металлов и особенностей вида растений.  

Ключевые слова: Рetunia hybrida L, in vitro, каллусная культура, эксплантов, способ культивирования, 
солей тяжелых металлов, клеточная селекция, степень токсичности. 

 
 
Авторлар туралы мəліметтер: 
Ибраимова Жулдыз Кайратовна – оқытушы, доктор phD, М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті, «Химиялық инженерия жəне Биотехнология» жоғарғы мектебі, «Биотехнология» 
кафедрасы 

Кудасова Дариха Ерадиловна – магистр, оқытушы, М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті, «Химиялық инженерия жəне Биотехнология» жоғарғы мектебі, «Биотехнология» кафедрасы 

Айткулова Райхан Элтайбековна – химия ғылымдарының кандидаты, доцент, М.Əуезов атындағы Оң-
түстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, «Химиялық инженерия жəне Биотехнология» жоғарғы мектебі, 
«Биотехнология» кафедрасы 

Абубакирова Ажар Абдрахмановна – аға оқытушы, М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекет-
тік университеті, «Химиялық инженерия жəне Биотехнология» жоғарғы мектебі, «Биотехнология» кафед-
расы 

Елеманова Жанар Рахманбердиевна – ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, 
М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, «Химиялық инженерия жəне Биотехно-
логия» жоғарғы мектебі, «Биотехнология» кафедрасы 

 
 

 
   



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
200  

 
Publication Ethics and Publication Malpractice 

in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 
 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy), 
that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors 
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if 
accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, 
including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In particular, translations 
into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the 
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

ISSN 2518-1629 (Online), ISSN 2224-5308 (Print) 
 

http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/ 
 
 

Редактор М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т. М. Апендиев 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 
Подписано в печать 13.09.2017. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
15,5 п.л. Тираж 300. Заказ 5. 

 
 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


