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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tạo nguồn rễ bất định cây ba kích in vitro và bước đầu khảo sát một số 

yếu tố đến sự tăng trưởng rễ bất định. Đoạn thân và lá cây ba kích được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung á-

NAA, IAA và IBA với 5 nồng độ khác nhau (0,1-1,0 mg/l) để cảm ứng tạo rễ bất định. Kết quả cho thấy, -NAA thể 

hiện hiệu quả tạo rễ bất định từ đoạn thân cây ba kích tốt hơn so với IAA và IBA. Tỉ lệ đoạn thân tạo rễ đạt cao nhất 

(100%) trên môi trường bổ sung 0,75 mg/l -NAA. Khác với vật liệu đoạn thân, mô lá cây ba kích hoàn toàn không 

cảm ứng tạo rễ bất định trên môi trường MS + 0,75 mg/l -NAA sau 4 tuần nuôi cấy. Khả năng tăng trưởng của rễ 

bất định cây ba kích trên môi trường nền B5 cao hơn so với môi trường nền MS. Bổ sung -NAA, IAA và IBA vào 

môi trường nuôi cấy có tác dụng thúc đẩy sự tăng sinh khối rễ bất định ba kích. Môi trường B5 + 1,0 mg/l -NAA là 

thích hợp nhất cho nuôi cấy rễ bất định ba kích, cho khối lượng rễ tươi đạt được cao nhất (1,264 g) sau 12 tuần  

nuôi cấy. 

Từ khóa: Ba kích, rễ bất định, -NAA, IAA, IBA. 

Adventitious Root Induction and Culture of Morinda officinalis How 

ABSTRACT 

This paper presents the results on induction of adventitious roots of Morinda officinalis How and effect of some 

chemical factors on adventitious root growth. Stem and leaf explants were cultured on MS medium supplemented 

with -NAA, IAA and IBA at five concentrations (0.1-1.0 mg/l) to regenerate adventitious roots. Among the auxins, -

NAA showed the highest adventitious root formation for stem explants, followed by IAA and IBA. The maximum 

percentage of stem explants induced root (100%) was obtained when cultured on MS medium supplemented with 

0.75 mg/l -NAA after 4 weeks of culture. However, adventitious root induction was not observed in leaf explants 

cultured on MS + 0.75 mg/l -NAA. Of the two tested media, B5 medium sustained better root growth than MS 

medium. -NAA, IAA and IBA had positive effect on adventititous root growth and development. After 12 weeks, the 

highest adventitious root biomass (1.264 g) was obtained on B5 medium supplemented with 1.0 mg/l -NAA. 

Keywords: Adventitious root, -NAA, IAA, IBA, Morinda officinalis How. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây ba kích (Morinda officinalis How) là 

mût cåy dược liệu phån bø tự nhiên ở Lào, Việt 

Nam, Trung Quøc, Ấn Đû, Triều Tiên. Theo 

nghiên cứu cþa Zhang et al. (2013), cþ cåy ba 

kích chứa nhiều hoät chçt dược liệu quý như 

anthranoid, physcion, rubiadin, daucosterol„ 

Dðch chiết cþa cåy ba kích đã được chứng minh 

cò tác dụng bù thên, tëng cường sức đề kháng, 

giâm huyết áp, bù trí não, giýp ën và ngþ ngon 

(Li et al., 2003). Ở Việt Nam, ba kích được xếp 

đứng đæu trong nhòm các vð thuøc bù dương khí 

(Quyết đðnh sø 05/2008/QĐ-BYT). Do cò giá trð 
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dược liệu và nhu cæu sử dụng cao, cây ba kích 

trong tự nhiên đang bð khai thác kiệt quệ. Theo 

Nghð đðnh sø 48/2002/NĐ-CP ban hành ngày 22 

tháng 04 nëm 2002 cþa Chính phþ, cåy ba kích 

được đưa vào sách đó Việt Nam cæn phâi được 

bâo vệ.  

Hiện nay, ngu÷n cung cçp dược liệu vén chþ 

yếu bìng thu hái tự nhiên và nuöi tr÷ng truyền 

thøng. Tuy nhiên, việc nuöi tr÷ng läi phụ thuûc 

rçt nhiều vào các điều kiện sinh thái và tr÷ng 

trõt. Cây ba kích có thời gian thu hoäch phâi từ 

3 - 5 nëm. Hơn nữa, việc phñng trừ các loäi dðch 

bệnh, t÷n dư cþa thuøc bâo vệ thực vêt cÿng là 

mût vçn đề khò khën. Với các ưu điểm như nång 

cao hàm lượng, chþ đûng quá trình sân xuçt, tøi 

ưu hoá quá trình chiết xuçt hợp chçt mục tiêu, 

nhân nuôi sinh khøi cåy dược liệu bìng phương 

pháp cöng nghệ sinh hõc để thu hợp chçt thứ 

cçp là mût giâi pháp triển võng để khíc phục 

những hän chế cþa phương pháp nuöi tr÷ng 

truyền thøng. Tuy nhiên, trên đøi tượng cåy ba 

kích, các nghiên cứu chî mới têp trung vào đánh 

giá tác dụng dược lý (Chen et al., 2013), phân 

tích thành phæn hoá hõc (Feng et al., 2012) hay 

nhån giøng in vitro (Hoàng Thð Thế và cs., 2013; 

Vô Chåu Tuçn và Huỳnh Minh Tư, 2010) mà 

chưa cò nghiên cứu nào liên quan đến câm ứng 

và nhån nuöi sinh khøi trong điều kiện in vitro. 

Do vêy, cò thể nòi, đåy là cöng trình đæu tiên ở 

Việt Nam và trên thế giới áp dụng cöng nghệ 

sinh hõc để câm ứng và nhån nuöi rễ bçt đðnh 

cåy ba kích gòp phæn đáp ứng ngu÷n nguyên 

liệu düng chế biến sân phèm sử dụng trong lïnh 

vực y dược.  

2 .VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Nghiên cứu sử dụng đoän thån và lá từ cåy 

ba kích in vitro sinh trưởng, phát triển khóe 

mänh để câm ứng täo rễ bçt đðnh. Đoän thån 

khöng mang nách lá cò chiều dài khoâng 1,0 cm 

được đặt theo phương ngang trên möi trường 

nuöi cçy. Lá cò cuøng và lá khöng cò cuøng được 

gåy vết thương bìng cách düng dao khía nhẹ 

nhàng (không làm rách lá) 3-5 đường trên bề 

mặt lá, sau đò đặt bề mặt lá cò vết thương tiếp 

xýc với möi trường nuöi cçy. Ba chçt điều tiết 

sinh trưởng thuûc nhòm auxin g÷m -NAA, IAA 

và IBA ở các n÷ng đû khác nhau (0,1-1,0 mg/l) 

được bù sung vào möi trường nuöi cçy để câm 

ứng đoän thån và lá ba kích ra rễ bçt đðnh. 

Rễ bçt đðnh ba kích sau khi câm ứng được 

cít với kích thước khoâng 1,0 cm và nuöi cçy 

trên nền möi trường MS và B5 cò hoặc khöng cò 

bù sung chçt điều tiết sinh trưởng thuûc nhòm 

auxin (IAA, IBA và -NAA) ở các n÷ng đû khác 

nhau (0,1-1,0 mg/l) để khâo sát sự tëng trưởng 

cþa rễ bçt đðnh cåy ba kích. 

Möi trường nuöi cçy bù sung 30 g/l sucrose 

được điểu chînh pH = 5,8 trước khi hçp khử trüng 

ở nhiệt đû 121°C trong 20 phýt, 1,1 atm. Điều kiện 

nuöi cçy in vitro là 16h sáng/8h tøi, cường đû ánh 

sáng 2.000-2.500 lux, nhiệt đû 25 ± 2°C. 

Các thí nghiệm được bø trí nhíc läi 3 læn 

múi cöng thức, múi cöng thức 90 méu đøi với thí 

nghiệm täo rễ bçt đðnh và 27 méu đøi với thí 

nghiệm nhån nuöi rễ. Các chî tiêu được theo dôi 

và đo đếm sau 4 - 12 tuæn tüy từng thí nghiệm. 

Sø liệu được xử lý thøng kê bìng chương trình 

Excel và IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Khâ năng tạo rễ bất định cây ba kích 

Sự hình thành rễ bçt đðnh bao g÷m 4 giai 

đoän: täo tế bào hoät hòa, hình thành vüng tế 

bào mö phån sinh, hình thành sơ khởi rễ và  

kéo dài rễ. Sự hình thành tế bào hoät hòa xây ra 

ở vùng tượng tæng. Bên cänh vai trñ cþa  

kiểu gen, loäi mö, bân chçt và n÷ng đû cþa 

auxin cò vai trñ rçt quan trõng trong sự hình 

thành rễ bçt đðnh. Giai đoän hoät hòa tế bào 

cæn auxin ở n÷ng đû cao, trong khi giai đoän kéo 

dài rễ cæn auxin ở n÷ng đû thçp hơn 

(Verstraeten et al., 2013).  

3.1.1. Ảnh hưởng của -NAA đến khả năng 

tạo rễ bất định của đoạn thân cây ba kích 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh -NAA là 

auxin cò khâ nëng câm ứng sự täo rễ bçt đðnh in 

vitro từ các loäi vêt liệu khác nhau cþa nhiều 

loài thực vêt. Theo Træn Thanh Hương và cs. 

(2009), trong khi 2,4-D có vai trò trong giai 

đoän hoät hòa tế bào để hình thành vüng tế bào 

mö phån sinh và täo sơ khởi rễ ở cåy chuøi thì 
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-NAA kích thích mänh sự tëng trưởng cþa 

vüng tế bào kéo dài dén đến sø rễ ở träng thái 

kéo dài cao nhçt. Trong nghiên cứu này, -NAA 

được bù sung vào möi trường nuöi cçy với n÷ng 

đû dao đûng từ 0,1 đến 1,0 mg/l để câm ứng täo 

rễ bçt đðnh đoän thån cåy ba kích. Kết quâ sau 

4 tuæn theo dôi cho thçy, đoän thån ba kích 

hoàn toàn khöng täo rễ trên möi trường MS 

khöng bù sung -NAA. Trong khi đò, bù sung -

NAA vào möi trường nuöi cçy đã câm ứng đoän 

thån ba kích täo rễ bçt đðnh với tỷ lệ méu täo rễ 

dao đûng từ 44 – 100%. Tỷ lệ méu täo rễ tëng 

dæn và đät cao nhçt (100%) khi bù sung 0,75 

mg/l -NAA vào möi trường nuöi cçy. Trên möi 

trường này, sø rễ chính và chiều dài rễ cÿng đät 

cao nhçt, tương ứng 4,53 rễ và 1,58 cm. Tëng 

n÷ng đû -NAA bù sung vào möi trường nuöi 

cçy lên 1,0 mg/l, tỷ lệ méu ra rễ giâm xuøng 

81%, tuy nhiên tỷ lệ méu ra rễ nhánh läi đät 

cao nhçt (66%). Trong khi đò sø nhánh/méu cao 

nhçt (7,07 nhánh/méu) ghi nhên được trên möi 

trường bù sung 0,5 mg/l -NAA (Bâng 1). 

Bâng 1. Ảnh hưởng của -NAA tới khâ năng tạo rễ bất định  

của đoạn thân cây ba kích sau 4 tuần nuôi cấy  

-NAA  
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu tạo rễ 
(%) 

Số rễ chính/mẫu 
 (rễ) 

Chiều dài rễ chính 
(cm) 

Tỷ lệ mẫu ra rễ nhánh 
(%) 

Số nhánh/mẫu 
(nhánh) 

0 0 - - - - 

0,1 44 2,18 0,82 20 2,17 

0,25 69 2,89 1,2 60 3,10 

0,5 89 4,54 0,94 64 7,07 

0,75 100 4,53 1,58 56 5,82 

1,0 81 4,94 0,9 66 5,49 

LSD0,05  0,77 0,18  0,19 

CV%  1,3 1,1  2,6 

      

   

0 mg/l -NAA 0,1 mg/l -NAA 0,25 mg/l -NAA 

   

0,5 mg/l -NAA 0,75 mg/l -NAA 1,0 mg/l -NAA 

Hình 1. Sự hình thành rễ bất định từ đoạn thân ba kích  

trên môi trường bổ sung -NAA sau 4 tuần nuôi cấy  
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Quan sát hình thái méu cho thçy, sau 5 

ngày nuöi cçy, các méu đoän thån cò xu hướng 

cong lên phía trên möi trường, hai đæu vết cít 

xuçt hiện callus và callus xuçt hiện càng nhiều 

khi lượng -NAA bù sung vào möi trường nuöi 

cçy càng lớn. Trên möi trường bù sung -NAA, 

rễ bçt đðnh xuçt hiện täi vð trí hai đæu vết cít 

cþa đoän thån và phát triển trên bề mặt möi 

trường nuöi cçy, trong khi đò trên möi trường 

đøi chứng đoän thån ba kích hoàn toàn khöng 

câm ứng täo rễ (Hình 1). 

Như vêy, cò thể thçy -NAA cò ânh hưởng 

tích cực đến câm ứng täo rễ bçt đðnh từ đoän 

thân cây ba kích. Xét tçt câ các chî tiêu theo dôi, 

n÷ng đû á-NAA thích hợp để câm ứng täo rễ bçt 

đðnh từ đoän thån cåy ba kích là 0,75 mg/l. 

3.1.2. Ảnh hưởng của IAA đến khả năng tạo 

rễ bất định của đoạn thân cây ba kích 

Tương tự như -NAA, bù sung IAA vào möi 

trường nuöi cçy cÿng cò tác dụng kích thích 

đoän thån ba kích täo rễ bçt đðnh, với tỷ lệ méu 

täo rễ dao đûng từ 36-67%. Trong đò bù sung 

IAA ở n÷ng đû 0,75 mg/l cho tỷ lệ méu täo rễ đät 

cao nhçt (67%). Đåy cÿng là cöng thức cho sø 

rễ/méu đät cao nhçt (3,83 rễ). Bù sung IAA ở 

n÷ng đû thçp (0,1 mg/l) cho tỷ lệ méu täo rễ 

(36%) và sø rễ chính/méu thçp (2,28 rễ), nhưng 

chiều dài rễ chính đät cao nhçt (1,99 cm). Tuy 

nhiên, khác với trường hợp bù sung -NAA, rễ 

bçt đðnh täo ra trên möi trường bù sung IAA 

khöng ra rễ nhánh, tỷ lệ đẻ rễ nhánh là 0% ở tçt 

câ các cöng thức bù sung IAA (Bâng 2).  

Quan sát hình thái méu cho thçy các đoän 

thån ba kích cÿng cò xu hướng cong lên và täo 

callus ở 2 đæu vết cít sau 3 - 5 ngày nuöi cçy. 

Tuy nhiên lượng callus câm ứng ít hơn so với 

trên möi trường chứa -NAA. Callus từ hai 

đoän thån trên möi trường chứa IAA cò màu 

vàng nåu trong khi callus từ đoän thån trên möi 

trường đøi chứng cò màu xanh. Sau 7 - 10 ngày 

nuöi cçy, rễ bçt đðnh bít đæu hình thành từ vð 

trí đoän thån gæn với vð trí callus xuçt hiện. Các 

rễ bçt đðnh cò màu tríng, ën lan xuøng bề mặt 

möi trường và khöng phån nhánh (Hình 2). 

Bên cänh -NAA và IAA, nghiên cứu cñn sử 

dụng IBA để câm ứng täo rễ bçt đðnh từ đoän 

thân cây ba kích. Tuy nhiên, IBA hoàn toàn 

khöng cò tác dụng câm ứng täo rễ bçt cåy ba 

kích. Các méu đoän thån ba kích trên möi 

trường bù sung IBA täo callus ở 2 đæu đoän thån 

nhưng khöng täo rễ. Mặc dü IBA khöng phâi là 

auxin thích hợp cho täo rễ bçt đðnh cåy ba kích, 

nhưng trên mût sø đøi tượng dược liệu khác, 

IBA läi tó ra thích hợp cho sự hình thành và 

tëng trưởng rễ bçt đðnh như cåy Nhån såm 

(Nguyễn Trung Thành và Paek Kee Yoeup, 

2008), cåy såm Ngõc Linh (Nguyễn Thð Liễu và 

cs., 2011). 

So sánh ânh hưởng cþa ba auxin g÷m -

NAA, IAA và IBA đến sự täo rễ bçt đðnh từ đoän 

thån cåy ba kích cò thể thçy -NAA cò ânh 

hưởng mänh nhçt đến sự câm ứng täo rễ bçt 

đðnh cåy ba kích. Kết quâ này cÿng trüng với 

kết luên cþa Verstraeten et al. (2013) khi 

nghiên cứu sự täo rễ bçt đðnh ở cåy Arabidopsis 

thaliana. Verstraeten et al. (2013) đã bù sung 5 

auxin khác nhau g÷m IAA, IBA, -NAA, 2,4 D 

và picloram vào möi trường nuöi cçy để câm ứng 

täo rễ bçt đðnh từ đoän thån cåy Arabidopsis và 

nhên thçy, ở cüng n÷ng đû, trong khi IAA, IBA, 

-NAA câm ứng täo rễ bçt đðnh thì 2,4 D và 

picloram hoàn toàn khöng câm ứng rễ mà chî 

câm ứng täo callus từ méu cçy. Trong đò, -

NAA cho hiệu quâ câm ứng täo rễ bçt đðnh cao 

hơn so với IAA và IBA. Theo Davies (1995), 

Litwack (2005), Taiz and Zeiger (2005), bên 

cänh sự điều khiển hçp thu các chçt hña tan 

trong tế bào, auxin kích thích sự kéo dài tế bào 

thöng qua sự tác đûng trực tiếp lên vách tế bào, 

do vêy kích thích sự kéo dài rễ bçt đðnh. Auxin 

kích thích hoät đûng cþa bơm proton ở màng 

nguyên sinh chçt, làm tëng n÷ng đû H+ ở 

khoâng gian bào, khi đò pH giâm. Sự giâm pH 

cþa vách làm cho cæu nøi giữa extensin, 

hemicellulose, các hợp chçt pectin với cellulose 

bð phá vỡ; Ca2+ nøi liền các chuúi hợp chçt pectin 

bð loäi đi; mût sø enzym thþy phån được hoät 

hòa giýp cho sự tùng hợp hoặc phån hþy 

polysaccharid và protein được thực hiện, giýp 

duy trì tính lóng lẻo cþa vách tế bào. 

Như vêy, cò thể kết luên, möi trường MS + 

0,75 mg/l -NAA là tøi ưu để câm ứng täo rễ bçt 

đðnh từ đoän thån cåy ba kích, cho tỷ lệ méu täo 

rễ đät 100% và sø rễ/méu đät 4,53 rễ sau 4 tuæn 

nuöi cçy.  
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Bâng 2. Ảnh hưởng của IAA tới khâ năng tạo rễ bất định 

của đoạn thân cây ba kích sau 4 tuần nuôi cấy 

IAA 
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu tạo rễ 
(%) 

Số rễ chính/mẫu 
(rễ) 

Chiều dài rễ chính 
(cm) 

Tỷ lệ mẫu ra rễ nhánh 
(%) 

0 0 - -  - 

0,1 36 2,28 1,99 0 

0,25 49 2,41 1,79 0 

0,5 48 2,21 1,66 0 

0,75 67 3,83 1,41 0 

1,0 39 2,32 0,98 0 

LSD0,05  0,76 0,46  

CV%  1,9 2,0  

 

   

0 mg/l IAA 0,1 mg/l IAA 0,25 mg/l IAA 

  
 

0,5 mg/l IAA 0,75 mg/l IAA 1 mg/l IAA 

Hình 2. Sự hình thành rễ bất định từ đoạn thân ba kích  

trên môi trường bổ sung IAA sau 4 tuần nuôi cấy 

Bâng 3. Ảnh hưởng của vật liệu đến khâ năng tạo rễ bất định ba kích sau 4 tuần 

Vật liệu 
Tỷ lệ mẫu tạo rễ 

(%) 
Số rễ chính/mẫu 

 (rễ) 
Chiều dài rễ chính 

(cm) 
Tỷ lệ mẫu ra rễ nhánh 

(%) 
Số nhánh/mẫu 

(nhánh) 

Đoạn thân 100 4,48 1,55 56 5,85 

Lá có cuống 0 - - - - 

Lá không có cuống 0 - - - - 
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3.1.3. Ảnh hưởng của vật liệu nuôi cấy đến 

khả năng tạo rễ bất định của cây ba kích 

Trong ba loäi vêt liệu sử dụng để câm ứng 

täo rễ bçt đðnh trên möi trường MS + 0,75 mg/l 

-NAA (möi trường tøi ưu cho täo rễ bçt đðnh từ 

đoän thån) g÷m đoän thån, lá cò cuøng và lá 

khöng cò cuøng, sau 4 tuæn nuöi cçy, chî cò đoän 

thån cåy ba kích câm ứng täo rễ bçt đðnh với tỷ lệ 

100% với sø rễ chính/méu đät 4,48 rễ, trong khi 

đò mö lá cò cuøng và lá khöng cò cuøng hoàn toàn 

khöng täo rễ bçt đðnh (Bâng 3). Quan sát trong 

quá trình làm thí nghiệm cho thçy, các méu cçy 

cÿng cò xu hướng cong lên trên bề mặt möi 

trường và täo callus täi vð trí gåy vết thương, ở 

đæu cuøng lá và hai đæu đoän thån sau khoâng 3 

- 5 ngày nuöi cçy (Hình 3). Sau 7-10 ngày nuôi 

cçy, rễ bít đæu xuçt hiện từ méu đoän thån, täi 

vð trí gæn với với vð trí xuçt hiện callus. Sau 4 

tuæn nuöi cçy, 100% méu đoän thån täo rễ trong 

khi mö lá và lá cò cuøng vén chưa câm ứng rễ 

(Hình 3A, B, C). Tuy nhiên, nếu nuöi cçy méu lá 

cò cuøng låu hơn, cụ thể sau 6 tuæn, mût sø méu 

rễ bçt đðnh bít đæu xuçt hiện täi vð trí đæu cuøng 

lá nơi gæn với vð trí cþa callus (Hình 3D). 

Sự hình thành rễ bçt đðnh khöng chî phụ 

thuûc vào kiểu gen, loäi, n÷ng đû chçt điều hña 

sinh trưởng (Tiberiapop, 2001) mà cñn phụ 

thuûc loäi mö, cơ quan, tuùi và giai đoän phát 

triển cþa cåy (Vô Thð Bäch Mai, 2004). Nghiên 

cứu này ghi nhên sự khác nhau trong khâ nëng 

täo rễ bçt đðnh giữa các vêt liệu nuöi cçy khác 

nhau cþa cåy ba kích. Khâ nëng täo rễ bçt đðnh 

cþa đoän thån ba kích là cao hơn so với mö lá. 

Kết quâ này cÿng trüng với kết luên trong 

nghiên cứu cþa Ling et al. (2013). Ling et al. 

nghiên cứu täo rễ bçt đðnh cåy Labisia pumila 

var. alata từ vêt liệu đoän thån và lá và nhên 

thçy, khâ nëng täo rễ bçt đðnh cþa đoän thån 

cao hơn so với mö lá. Để giâi thích cho điều này, 

nhòm tác giâ cho rìng, sự cò mặt cþa mö giøng 

tiền tæng sinh gú (procambial-like tissue) ở các 

cçu trýc xung quanh mäch dén trong thân có 

vai trñ lớn trong việc quyết đðnh täo rễ bçt đðnh. 

Theo Torres (1989), các tế bào cò ngu÷n gøc 

khác nhau, trong các mö khác nhau sẽ cò träng 

thái sinh lý, sinh hòa khác nhau, do vêy mà khâ 

nëng hoät hòa cþa các tế bào để hình thành mö 

phân sinh rễ và kéo dài rễ là khác nhau. 

3.2. Khâo sát một số yếu tố ânh hưởng đến 

sự tăng trưởng rễ bất định cây ba kích 

3.2.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy 

đến sự tăng trưởng rễ bất định cây ba kích 

Trong hai möi trường nền khâo sát là MS 

và B5, rễ bçt đðnh ba kích hoàn toàn khöng tëng 

trưởng trên möi trường nền MS. Sau 6 tuæn 

nuöi cçy, tỷ lệ méu đẻ nhánh là 0%. Trong khi 

đò, trên möi trường nền B5, sau 6 tuæn nuöi cçy 

tỷ lệ méu rễ đẻ nhánh là 44%, sø nhánh/rễ đät 

1,88 rễ và chiều dài rễ đät 0,32 cm (Bâng 4). 

Trong quá trình nuöi cçy, các méu rễ cò xu 

hướng chuyển từ màu tríng sang màu vàng và 

trên möi trường B5, rễ bçt đðnh cñn täo callus 

đ÷ng thời với sự phát sinh rễ nhánh (Hình 4). 

    

A B C D 

Hình 3. Sự hình thành rễ bất định từ đoạn thân (A), lá không có cuống (B),  

lá có cuống (C) sau 4 tuần nuôi cấy và lá có cuống sau 6 tuần nuôi cấy (D)  

của cây ba kích trên môi trường MS + 0,75 mg/l 
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MS B5 

Hình 4. Rễ bất định cây ba kích trên môi trường MS và B5 sau 6 tuần nuôi cấy 

Bâng 4. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sự tăng trưởng  

rễ bất định cây ba kích sau 6 tuần nuôi cấy 

Môi trường Tỷ lệ rễ đẻ nhánh (%) Số rễ nhánh (rễ) Chiều dài rễ nhánh (cm) 

MS 0 - - 

B5 44 1,88 0,32 

LSD0,05  0,13 0,84 

CV%  4,4 4,7 

 

Möi trường sử dụng trong thí nghiệm là môi 

trường MS và B5, đåy là những möi trường được 

sử dụng phù biến để nuöi cçy rễ in vitro nhiều 

đøi tượng khác nhau như cåy cà røt (Lê Thð 

Thýy và cs., 2014); cåy Nhån såm (Nguyễn 

Trung Thành và Paek Kee Yoeup, 2008), cây 

nhàu (Nguyễn Thð Ngõc Hương và Vô Thð Bäch 

Mai, 2009)„ Các möi trường trên chứa hæu hết 

các chçt dinh dưỡng cæn thiết, chþ yếu là 

khoáng cho sự sinh trưởng cþa rễ, tuy nhiên, 

hàm lượng khoáng trong các möi trường là khác 

nhau. Trong thành phæn khoáng đa lượng cþa 

möi trường B5, hàm lượng NH4
+ chî bìng 5% so 

với möi trường MS, nên tính đøi kháng giữa sự 

đ÷ng hoá đäm và hçp thu các cation đa lượng 

khöng cao, cò thể vì thế mà rễ bçt đðnh cåy ba 

kích tëng trưởng tøt hơn trên möi trường B5. 

Trong thành phæn vitamin, thyamine đòng vai 

trò quan trõng trong sự chuyển hoá 

carbohydrate và trực tiếp tham gia vào quá 

trình sinh tùng hợp mût sø loäi acid amin, cho 

nên thyamine cæn được cung cçp liên tục trong 

quá trình nuöi cçy. Thyamine hiện diện trong 

vitamin B5 với hàm lượng cao gçp 100 læn so với 

trong vitamin MS. Vì vêy, cò thể thyamine cÿng 

đã ânh hưởng đến sự tëng trưởng cþa rễ bçt 

đðnh cåy ba kích. 

3.2.2. Ảnh hưởng của -NAA/IAA/IBA đến 

sự tăng sinh khối rễ bất định cây ba kích 

Nhiều nghiên cứu đã cho thçy các chçt điều 

tiết sinh trưởng, đặc biệt là nhòm auxin, cò ânh 

hưởng đáng kể đến sự phát triển cþa rễ bçt đðnh 

trong điều kiện in vitro. Các loäi auxin khác 

nhau với n÷ng đû khác nhau ânh hưởng đến sự 

tëng trưởng cþa rễ và sự tùng hợp các hợp chçt 

mục tiêu (Reis et al., 2011; Amoo et al., 2013). 

Trong nghiên cứu này ba auxin là -NAA, IAA 

và IBA được bù sung vào möi trường B5 ở các 

n÷ng đû khác nhau để khâo sát ânh hưởng cþa 

chýng đến sự tëng trưởng cþa rễ bçt đðnh ba 

kích. Vêt liệu nuöi cçy là đoän thån ba kích cò 

kích thước 1,0 cm. Kết quâ sau 12 tuæn nuöi cçy 

được trình bày ở bâng 5. 
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Bâng 5. Ảnh hưởng của -NAA/IAA/IBA đến khâ năng tăng sinh khối  

rễ bất định cây ba kích sau 12 tuần nuôi cấy 

-NAA/IAA/IBA 
(mg/l) 

Khối lượng rễ tươi (g) 

-NAA IAA IBA 

0 0,0853 0,0853 0,0853 

0,1 0,823 0,19 0,682 

0,25 0,979 0,181 0,573 

0,5 1,106 0,279 0,882 

1,0 1,264 0,358 1,149 

LSD0,05 0,014 0,017 0,03 

CV% 0,9 4,3 2,5 

 

Kết quâ bâng 5 cho thçy, -NAA, IAA và 

IBA cò tác dụng tích cực trong tëng sinh khøi rễ 

bçt đðnh. Ở tçt câ các cöng thức bù sung -NAA, 

IAA, IBA đều cho thçy rễ bçt đðnh ba kích tëng 

trưởng mänh hơn so với cöng thức đøi chứng. 

Khøi lượng rễ tươi thu được trên möi trường đøi 

chứng đät 0,0853 g sau 12 tuæn nuöi cçy. Trong 

khi đò bù sung auxin vào möi trường nuöi cçy 

làm tëng khøi lượng rễ ba kích gçp từ 2,12 (möi 

trường chứa 0,25 mg/l IAA) đến 15,29 læn (möi 

trường chứa 1,0 mg/l -NAA) so với cöng thức đøi 

chứng. Trên möi trường bù sung  -NAA, IAA và 

IBA, khøi lượng rễ bçt đðnh tëng tỷ lệ thuên với 

n÷ng đû auxin và đät cao nhçt khi bù sung 1,0 

mg/l. Trên möi trường bù sung 1,0 mg/l  -NAA, 

IAA và IBA, khøi lượng rễ tươi đät được læn lượt 

là 1,264 g; 0,358 g và 1,149 g sau 12 tuæn nuöi 

cçy từ 1,0 cm rễ bçt đðnh ba kích (Bâng 5).  

Quan sát hình thái cho thçy, trên möi 

trường khöng bù sung auxin, sø lượng nhánh thứ 

cçp sinh ra ít (khoâng 2-3 nhánh), các nhánh chþ 

yếu phát triển về chiều dài mà khöng phån 

nhánh phụ, các nhánh cò màu tríng và chî phát 

triển lan trên bề mặt chứ khöng ën såu xuøng 

möi trường nuöi cçy. Trong khi đò, ở möi trường 

bù sung auxin, rễ ba kích cò xu hướng chuyển 

sang màu vàng, đẻ nhiều nhánh thứ cçp và cò 

nhiều nhánh phụ phát triển từ nhánh thứ cçp. 

Rễ nhánh khöng chî phát triển lan rûng mà cñn 

ën såu xuøng möi trường nuöi cçy. Bù sung auxin 

ở n÷ng đû cao, cụ thể bít đæu từ n÷ng đû 0,5 mg/l 

-NAA; 0,5 mg/l IBA và 1,0 mg/l IAA, callus xuçt 

hiện từ rễ ba kích đ÷ng thời với sự xuçt hiện rễ 

thứ cçp (Hình 5).  

Như vêy, cò thể thçy, bù sung auxin vào 

möi trường nuöi cçy đã cò tác dụng tích cực 

trong việc làm gia tëng sø lượng rễ nhánh, do 

vêy làm tëng sinh khøi rễ bçt đðnh ba kích. 

Trong ba auxin sử dụng, -NAA và IBA cò ânh 

hưởng mänh mẽ hơn IAA đến sự tëng sinh khøi 

rễ bçt đðnh ba kích. Kim et al. (2003) chứng 

minh IBA cò ânh hưởng mänh mẽ đến sự hình 

thành rễ thứ cçp sau 7 ngày nuöi cçy rễ bçt 

đðnh cþa cåy såm Panax ginseng. San José et al. 

(2012) cÿng đã chứng minh bù sung 0,1 mg/l 

IBA vào möi trường nuöi cçy đã làm sự hình 

thành rễ thứ cçp cþa cåy Alnus glutinosa gia 

tëng rô rệt so với đøi chứng trên möi trường 

không có IBA. Theo Abdullahil (2010), bù sung 

-NAA và IBA vào möi trường nuöi cçy làm gia 

tëng sinh khøi rễ bçt đðnh cåy Morinda 

citrifolia. Tuy nhiên nếu tëng n÷ng đû -NAA 

vượt quá mức 0,5 mg/l hoặc n÷ng đû IBA vượt 

quá mức 1,0 mg/l thì xuçt hiện callus từ rễ. Sự 

xuçt hiện cþa callus khöng tëng khâ nëng tích 

lÿy các hợp chçt và làm giâm tính bền vững 

trong sân xuçt hợp chçt thứ cçp trong nuöi cçy 

rễ bçt đðnh (Abdullahil, 2010). 

4. KẾT LUẬN 

Đoän thån là vêt liệu thích hợp để täo rễ 

bçt đðnh cåy ba kích. Möi trường thích hợp nhçt 

để täo rễ bçt đðnh cåy ba kích là MS + 0,75 mg/l 

-NAA, cho tỷ lệ đoän thån täo rễ đät 100%, sø 

rễ/méu đät 4,53 rễ và chiều dài rễ chính đät 

1,58 cm sau 4 tuæn nuöi cçy. 

Möi trường thích hợp cho sự tëng trưởng rễ 

bçt đðnh ba kích là B5 + 1,0 mg/l -NAA, cho 

sinh khøi rễ tươi đät 1,264 g từ 1,0 cm rễ sau 12 

tuæn nuöi cçy. 
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α-NAA  

     

IAA  

     

IBA  

     

 0 mg/l  0,1 mg/l  0,25 mg/l  0,5 mg/l  1,0 mg/l  

Hình 5. Rễ bất định in vitro cây ba kích nuôi cấy trên môi trường MS  

bổ sung -NAA/IAA/IBA sau 12 tuần nuôi cấy 
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