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TÓM TẮT: Sâm dây (Codonopsis sp.) là cây thuốc quý được sử dụng phổ biến trong y học dân
tộc do có tác dụng nâng cao thể lực, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể... Với những dược
tính quý hiếm, sâm dây đang bị khai thác cạn kiệt ngoài tự nhiên. Công nghệ chiếu sáng LED đã và
đang được sử dụng như nguồn sáng nhân tạo trong các phòng nuôi cấy mô thực vật với nhiều ưu
điểm như kích thước nhỏ, tuổi thọ cao, dễ tự động hóa, tiết kiệm năng lượng. Nghiên cứu này được
thực hiện với mục đích khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng LED đến khả năng sinh trưởng, một số
đặc điểm sinh lý cũng như tỷ lệ tạo rễ ở cây sâm dây nuôi cấy in vitro. Kết quả khảo sát cho thấy,
ánh sáng đỏ và xanh đơn sắc đều gây ức chế đến quá trình tạo rễ cũng như sinh trưởng của các chồi
cây sâm dây. Trong khi đó, chồi sâm dây sinh trưởng dưới điều kiện LED đỏ: xanh (80:20) cho khả
năng phát sinh rễ tốt nhất (90% số chồi ra rễ) so với ánh sáng huỳnh quang đối chứng (75% số chồi
tạo rễ). Bên cạnh đó, số rễ tạo thành trung bình (2,68 rễ/chồi), chiều dài rễ trung bình (2,21 cm) và
chiều cao cây trung bình của chồi sinh trưởng dưới ánh sáng LED đỏ:xanh 80:20 (7,42 cm) đều cao
hơn ở ánh sáng đối chứng. Bằng thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy kiểu đèn LED 80% LED đỏ
(630 nm) kết hợp 20% LED xanh (450 nm) có khả năng ứng dụng trong nuôi cấy in vitro cây sâm
dây với hiệu quả cảm ứng tạo rễ cao.
Từ khóa: Codonopsis, ánh sáng đơn sắc, ánh sáng LED, sâm dây, tạo rễ.

MỞ ĐẦU

Ánh sáng, một trong những yếu tố quan
trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của thực
vật. Ánh sáng tham gia vào nhiều quá trình sinh
lý của thực vật, trong đó, có quá trình quang
hợp; ngoài ra, còn có quá trình quang phát sinh
hình thái, tính hướng sáng. Mức độ ảnh hưởng
của yếu tố ánh sáng tới thực vật phụ thuộc vào
cường độ, chất lượng và thời gian chiếu sáng
[17]. Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, ánh
sáng là nhân tố quan trọng đối với sự sinh
trưởng, phát triển của cây trong điều kiện in
vitro. Hiện nay, đèn huỳnh quang được sử dụng
chủ yếu trong nuôi cấy in vitro thực vật. Tuy
nhiên, ánh sáng trắng tạo ra bởi đèn huỳnh
quang là một tổ hợp các ánh sáng có bước sóng
khác nhau từ 380-800 nm, trong số các bước
sóng này có những bước sóng thực vật không có
khả năng sử dụng hoặc gây tổn thương đến thực
vật [16]. Ngoài ra, đèn huỳnh quang còn có
nhược điểm ở chỗ tuổi thọ thấp, tỏa nhiệt trong
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thời gian vận hành, chi phí duy trì cao. Do đó,
đèn LED với nhiều ưu điểm (kích thước nhỏ,
tuổi thọ cao, đặc biệt có thể kiểm soát bước
sóng sử dụng) đang được quan tâm nghiên cứu
ứng dụng thay thế đèn huỳnh quang trong lĩnh
vực vi nhân giống thực vật.
Nhiều loại cây như tiêu, dưa chuột, lúa
mạch, lúa mì, dâu tây [2, 3, 9, 15] đã được khảo
sát khả năng sinh trưởng dưới điều kiện ánh
sáng LED. Kết quả bước đầu cho thấy các mẫu
mô nuôi cấy có khả năng sinh trưởng và phát
triển dưới điều kiện đèn LED đơn sắc hoặc các
LED đơn sắc kết hợp với nhau. Goins et al.
(1997) [7] đã thu được cây lúa mì nuôi cấy dưới
điều kiện ánh sáng LED đỏ:xanh (kết hợp LED
đỏ và 10% ánh đèn huỳnh quang xanh) có khối
lượng khô và sản lượng hạt của cây gần với cây
nuôi cấy dưới điều kiện ánh sáng trắng. Dương
Tấn Nhựt và Nguyễn Bá Nam (2009) [16] cho
thấy khả năng sinh trưởng của cây cúc
(Chysanthemum morifolum CV.) khi được nuôi
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cấy dưới điều kiện ánh sáng LED tốt hơn so với
ánh sáng huỳnh quang.
Sâm dây hay còn gọi là Đảng sâm
(Codonopsis sp.) là một loại cây lâu năm,
thường sống tại những khu vực núi cao, có khí
hậu mát mẻ quanh năm. Rễ cây sâm dây chứa
thành phần chủ yếu là saponin. Makoto et al.
(2009) [13] đã xác định được thành phần
saponin trong sâm dây bao gồm lancemaside A,
lancemaside B, lancemaside C, lancemaside E,
lancemaside G, foetidissimoside A và aster
saponin Hb. Eunji et al. (2014) [6] cho thấy
lancemaside A tách chiết từ rễ cây Codocopsis
lanceolata có khả năng điều khiển cơ chế đáp
ứng viêm gián tiếp qua bạch cầu và đại thực
bào. Bên cạnh các saponin, rễ Codonopsis sp.
còn chứa các polysaccharide có dược tính quý
trong điều trị một số bệnh ở người tính gây độc
đối với các khối u, tăng cường khả năng miễn
dịch ở người [23, 24, 27]. Ngoài ra còn có
stigmasterol, α-spinasterol, inulin, fructose,
choline, caproic acid, enanthic acid, pinen và
các alkaloid [25]. Trong rễ cây sâm dây có chứa
nhiều acid amin (khoảng 17 loại), tuy liều lượng
không cao nhưng mang đầy đủ các loại acid
amin cần thiết cho cơ thể [5].
Những nghiên cứu về cây sâm dây ở trong
cũng như ngoài nước chủ yếu tập trung vào
phân tích thành phần dược tính, chưa có nghiên
cứu nào về tác động của điều kiện chiếu sáng
cũng như ảnh hưởng của ánh sáng LED đến
sinh trưởng cây sâm dây trong điều kiện in
vitro. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với
mục đích khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng LED
đến khả năng sinh trưởng và một số đặc điểm
sinh lý cũng như tỷ lệ tạo rễ ở Codonopsis sp.
nuôi cấy in vitro.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mẫu chồi Codonopsis sp. có chiều cao đồng
đều nhau (0,5 cm) do Phòng Công nghệ tế bào
thực vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung
cấp.
Phương pháp bố trí thí nghiệm: Các mẫu
chồi sâm dây được cấy vào bình tam giác 250
ml chứa 30 ml môi trường cảm ứng phát sinh rễ.

Nuôi cấy mẫu ở nhiệt độ 22±2oC, độ ẩm 7580%. Chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED với
quang chu kỳ 16 giờ sáng/ngày. Mỗi công thức
chiếu sáng khảo sát với 10 bình, mỗi bình cấy 5
chồi. Thời gian nuôi cấy 30 ngày. Sau thời gian
theo dõi đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng LED
đến cây sâm dây qua các chỉ tiêu hình thái và
sinh lý. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: tỷ lệ
mẫu ra rễ, chiều cao cây, số cặp lá/cây, số
rễ/cây, chiều dài rễ và diện tích lá. Một số chỉ
tiêu sinh lý theo dõi bao gồm: khối lượng tươi,
khối lượng khô và hàm lượng một số sắc tố
quang hợp (chlorophyll a (Chl a), chlorophyll b
(Chl b), carotenoit tổng số (Car) được xác định
theo phương pháp quang phổ của Wellburn
(1994) [21].
Hệ thống đèn LED khảo sát: sử dụng đèn
LED đỏ đơn sắc (có bước sóng 660 nm) và đèn
LED xanh đơn sắc (có bước sóng 450 nm) và
LED trắng ấm. Các công thức đèn thí nghiệm:
red (100% LED đỏ), blue (100% LED xanh),
BRW1 (71,4% LED đỏ, 14,28% LED xanh, và
14,28% LED trắng), BRW2 (57,1% LED đỏ,
14,28% LED xanh, và 28,57% LED trắng), BR
(80% LED đỏ và 20% LED xanh) và đèn huỳnh
quang T5 đối chứng. Hệ thống đèn do Trung
tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp.
Phương pháp xử lý số liệu: mỗi thí nghiệm
được lặp lại ba lần số liệu được xử lý với phần
mềm Microsoft excell 2007 và Statgraphic XV
theo phương pháp Ducan với α = 0,05.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến một số chỉ
tiêu sinh lý của cây sâm dây
Các ánh sáng đỏ và xanh đơn sắc có ảnh
hưởng đối nghịch nhau lên sự tích lũy các sắc tố
quang hợp ở chồi cây sâm dây. Trong khi ánh
sáng xanh làm giảm hàm lượng diệp lục tổng số
(Chl tổng số) (1,534 mg/g lá) so với ánh sáng
trắng (2,029 mg/g lá) thì ánh sáng đỏ đơn sắc có
khả năng kích thích sinh tổng hợp diệp lục trong
chồi sâm dây (3,323 mg/g lá). Hàm lượng diệp
lục tổng số của chồi sâm dây ở hai đèn BRW1
và không có sự khác biệt và cả hai đều thấp hơn
so với ánh sáng trắng cũng như ánh sáng đỏ đơn
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Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc
sắc. Trong khi đó các chồi sâm dây sinh trưởng
dưới điều kiện kết hợp ánh sáng đỏ xanh theo tỷ

lệ 80:20 có hàm lượng diệp tục tổng số cao nhất
đạt 3,674 mg/g lá.

Bảng 1. Ảnh hưởng của các ánh sáng LED đến một số chỉ tiêu sinh lý ở cây sâm dây
Kí hiệu

Chl a
(mg/g)

Chl b
(mg/g)

Chl tổng
số (mg/g)

Car
(mg/g)

Chl a/b

Chl/ Car

White
Red
Blue
BRW 1
BRW 2
BR

1,298*
1,895
1,025
1,214
1,200
1,956

0,731*
1,428
0,509
0,663
0,667
1,719

2,029*
3,323
1,534
1,877
1,867
3,674

0,211*
0,287
0,201
0,210
0,205
0,280

1,77*
1,33
2,01
1,83
1,80
1,14

9,62*
11,57
7,65
8,94
9,11
13,09

Khối
lượng tươi
(mg)
71,83*a
52,05bc
40,00b
45,75b
49,00b
71,25ac

Khối
lượng
khô (mg)
7,32*b
8,36b
6,48ab
7,06b
6,78ab
7,66b

(*) Kết quả trung bình của 3 lần lặp lại; các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt ở mức
α = 5%.

Bên cạnh sự ảnh hưởng đến hàm lượng diệp
lục tổng số của chồi sâm dây, các ánh sáng LED
cũng tác động đến tỷ lệ các sắc tố diệp lục
(chlorophyll a và b). Kết quả thu được ở bảng 1
cho thấy, tỷ số chlorophyll a/b (Chl a/b) ở các
chồi sâm dây sinh trưởng dưới các điều kiện ánh
sáng khác nhau đều nằm trong khoảng từ 1,13
đến 2,01. Chỉ số chlorophyll a/b có thể cho thấy
mức độ chịu bóng của thực vật. Cây có khả năng
chịu bóng cao thường sản sinh ra nhiều
chlorophyll b hơn và điều này kéo theo giá trị
chlorophyll a/b ở các loài cây chịu bóng thường
thấp [26]. Bên cạnh đó sự thay đổi tỷ lệ
chlorophyll a/b phụ thuộc vào đặc tính của từng
loài thực vật [4]. Như vậy, cây sâm dây nuôi cấy
mô cũng thể hiện đặc điểm phù hợp với đặc điểm
phân bố ở các vùng núi cao, phân bố ở tầng thấp
của rừng, dưới các tán cây cao, thu nhận ánh
sáng khuếch tán. Tuy nhiên, sự thay đổi về chỉ số
chlorophyll a/b cho thấy cơ chế phản ứng lại với
sự thay đổi của điều kiện ánh sáng. Sự thay đổi
của hàm lượng chlorophyll b có thể dẫn đến sự
thay đổi mạnh của chỉ số Chl a/b. Hiện tượng
này có thể gây ra bởi sự oxy hóa diệp lục do ánh
sáng hoặc cây tự điều chỉnh hàm lượng
chlorophyll để có thể đón nhận nhiều năng lượng
lượng tử từ ánh sáng. Để đánh giá bước đầu mức
độ gây hại của ánh sáng đến chất diệp lục trong
cây sâm dây, chúng tôi tiến hành đánh giá hàm
lượng carotenoit tổng số trong mẫu.
Bên cạnh chlorophyll, carotenoit là sắc tố
quan trọng trong quá trình quang hợp. Ngoài
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chức năng dẫn chuyền năng lượng photon đến
chlorophyll, carotenoid còn có vai trò bảo vệ
các sắc tố diệp lục khỏi sự quang oxy hóa gây ra
bởi ánh sáng và oxy. Mức độ ảnh hưởng bởi quá
trình quang oxy hóa lên diệp lục có thể thấy qua
tỷ lệ giữa chlorophyll tổng số và carotenoit [8].
Qua bảng 1 có thể thấy, tỷ số chlorphyll tổng
số/carotenoit (Chl/Car) thay đổi ở hầu hết các
điều kiện thí nghiệm so với đối chứng, tuy
nhiên, mức độ sai khác của hàm lượng caroten
thu được ở các chồi sinh trưởng dưới các ánh
sáng khác nhau không lớn. Như vậy, sự khác
biệt của chỉ số chlorophyll/carotenoit ở các điều
kiện thí nghiệm là do sự thay đổi về hàm lượng
chlorophyll tổng số.
Có thể thấy ánh sáng xanh đơn sắc gây ảnh
hưởng lớn nhất đến cây sâm dây do có chỉ số
Chl/Car thấp nhất (7,65). Hiện tượng này xảy ra
có thể do ánh sáng xanh có bước sóng ngắn
tương đương với năng lượng photon lớn và có
thể gây tổn thương đến hàm lượng diệp lục
trong cây sâm dây dẫn đến sự suy giảm của tỷ
số Chl/ Car. Trái lại, ánh sáng đỏ và đỏ xanh (tỷ
lệ 80:20) với tỷ số Chl/ Car cao nhất lần lượt là
11,57 và 13,09 có mức độ gây hại tới
chlorophyll của các chồi cây sinh trưởng dưới
hai điều kiện ánh sáng này thấp hơn. Kết hợp
với chỉ số carotenoit của các chồi sinh trưởng
dưới hai điều kiện ánh sáng này cho thấy hàm
lượng carotenoit tăng cao ở hai điều kiện ánh
sáng này có thể đóng vai trò tăng cường khả
năng thu nhận năng lượng từ các photon ánh
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sáng. Chỉ số Chl/Car ở hai ánh sáng BRW1 và
BRW 2 tương ứng 8,94 và 9,10 và đều thấp hơn
ánh sáng trắng (9,62). Ngoài ra, chỉ số
carotenoit và chlorophyll a của hai ánh sáng này
đều không sai khác với ánh sáng trắng, do đó sự
sai khác phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của
hàm lượng chlorophyll b.
Như vậy, kết quả đánh giá bước đầu về hàm
lượng các sắc tố quang hợp cũng như tỷ lệ giữa
các loại sắc tố cho thấy, ánh sáng đỏ và BR có
khả năng tăng các sắc tố quang hợp của chồi
sâm dây trong khi các ánh sáng xanh, BRW1 và
BRW2 lại có ảnh hưởng tới hàm lượng của các
sắc tố này trong cây và khiến cho hàm lượng
diệp lục trong các chồi cây đều giảm thấp hơn
so với đối chứng.
Sự thay đổi về hàm lượng các sắc tố quang
hợp dẫn đến sự thay đổi về trao đổi chất cũng
như hàm lượng chất khô tích lũy. Khối lượng
khô của ánh sáng đỏ và đỏ: xanh là 8,36 mg và
7,66 mg. Số liệu thống kê cho thấy, khối lượng
khô trung bình của các chồi sinh trưởng dưới
hai điều kiện ánh sáng này lớn so với đối chứng
(7,32 mg) nhưng sự sai khác không có ý nghĩa
về mặt thống kê. Trong khi đó, khối lượng khô
của các chồi sinh trường dưới điều kiện ánh

sáng xanh đơn sắc, BRW1, BRW2 đều thấp hơn
so với đối chứng (bảng 1).
Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến hình thái
cây sâm dây
Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến hình thái
chồi cây sâm dây
Kết quả sau 30 ngày theo dõi cho thấy, các
ánh sáng LED có tác động lớn đến hình thái cây
sâm dây ở cả phần thân và phần rễ cây. Ánh
sáng xanh (blue) và đỏ đơn sắc (red) có ảnh
hưởng trái ngược nhau đến hình thái của chồi
cây sâm dây (bảng 1). Trong khi ánh sáng đỏ
đơn sắc có khả năng kích thích chiều cao cây
(4,54 cm) còn ánh sáng xanh đơn sắc lại gây
hiệu ứng cây thấp lùn, các chồi sinh trưởng dưới
ánh sáng xanh có chiều cao thấp nhất trong các
công thức đèn thí nghiệm (2,22 cm).
Kết hợp các ánh sáng đỏ, xanh và trắng theo
các tỷ lệ khác nhau cho thấy, ánh sáng đỏ: xanh
kết hợp theo tỷ lệ 80:20 (BR) cho chiều cao cây
lớn nhất (7,42 cm). Trong khi đó, các chồi sinh
trưởng dưới hai kiểu đèn BRW1 và BRW2 có
chiều cao cây lần lượt là 4,15 cm và 4,66 cm.
Số liệu thống kê cho thấy chiều cao cây của các
chồi sinh trưởng dưới hai điều kiện này không
có sai khác so với ánh sáng đỏ đơn sắc.

Bảng 2. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến sinh trưởng cây sâm dây
Kí hiệu
White
Red
Blue
BRW 1
BRW 2
BR

Tỷ lệ ra rễ
(%)
70
33,33
50
35
40
90

Số cặp lá
3,57*b
2,8 a
3,22ab
3,28ab
3,12ab
3,0 a

Chiều cao
cây (cm)
5,48*ab
4,54b
2,22c
4,15b
4,66b
7,42a

Diện tích lá
(cm2)
0,36*a
0,092b
0,25d
0,26d
0,22d
0,27d

Số rễ/ mẫu
1,5*a
1,2a
1,25a
1,14a
1,62a
2,68b

Chiều dài rễ
(cm)
1,35*cd
0,73bc
0,63b
1,46cd
1,31bcd
2,21a

(*) Ghi chú như bảng 1.

Bên cạnh sự thay đổi về chiều cao chồi, ánh
sáng đơn sắc cũng ảnh hưởng tới số cặp lá/cây
cũng như diện tích lá sâm dây (hình 1 & 2). Qua
bảng 2 có thể thấy, ánh sáng huỳnh quang cho
số cặp lá/cây lớn nhất (3,57 cặp lá) và chỉ số
này ở ba điều kiện đèn blue, BRW1 và BRW2
không có sự khác biệt. Duy nhất có ánh sáng đỏ
(red) (2,8 cặp lá) và ánh sáng đỏ: xanh (BR)
(3,0 cặp lá) là có số cặp lá thấp hơn.

Ánh sáng cũng có ảnh hưởng lớn đến diện
tích lá cây sâm dây (hình 2). Trong khi diện tích
lá của các chồi nuôi cấy dưới ánh sáng xanh có
diện tích lá tương đương với chồi cây sinh trưởng
dưới ba điều kiện ánh sáng BRW1, BRW2 và
BR (bảng 2) còn diện tích lá của các chồi sinh
trưởng dưới ánh sáng đỏ chỉ đạt (0,092 cm2).
Mặc dù diện tích lá của chồi cây sinh trưởng
dưới các ánh sáng xanh, BRW1, BRW2 và BR
không có sự sai khác nhưng chỉ số diện tích lá ở
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các điều kiện ánh sáng này vẫn thấp hơn so với
ánh sáng trắng huỳnh quang (0,36 cm2).
Ánh sáng tác động tới quá trình sinh trưởng,
phát triển và hình thái ở thực vật thông qua điều
khiển hoạt động các nhóm gen chức năng. Một
trong số đó là nhóm gen mã hóa cho các thụ thể
ánh sáng hay chính là các yếu tố phiên mã
(Transcription factors-TFs). Đây là nhóm yếu tố

phiên mã tiếp nhận những thông tin từ quang
phổ ánh sáng đầu tiên và giữ vai trò quan trọng
trong quá trình phát triển của thực vật. Các
nghiên cứu gần đây cho thấy, phototropin (một
loại TFs ở thực vật) tham gia gián tiếp vào quá
trình phát triển của lá thông qua điều khiển các
nhóm gen khác [18].

Hình 1. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến hình
thái cây sâm dây. a: Ánh sáng huỳnh quang đối
chứng. b-f: Các ánh sáng LED thí nghiệm: RED,
BLUE, BRW1, BRW2 và BR. 1 bar = 1 cm.

Hình 2. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến diện
tích lá cây sâm dây. a: Ánh sáng huỳnh quang đối
chứng. b-f: Các ánh sáng LED thí nghiệm: RED,
BLUE, BRW1, BRW2 và BR. 1 bar = 1 cm.

Phototropin là một thụ thể cảm ứng của ánh
sáng xanh và biểu hiện mạnh khi có sự xuất
hiện dải tần bước sóng xanh trong quang phổ
ánh sáng [1, 10]. Trong nghiên cứu của chúng
tôi, diện tích lá cây sâm dây bị suy giảm khi
nuôi cấy dưới ánh sáng đỏ đơn sắc và thấp hơn
rất nhiều so với những mẫu được nuôi cấy dưới
các điều kiện ánh sáng có thành phần quang phổ
xanh (đèn huỳnh quang T5, blue, BRW1,
BRW2 và BR). Kết quả thu được cùng với
những công bố trước đây về tác động của ánh
sáng xanh và đỏ đến sinh trưởng của nhiều loài
thực vật cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa
phổ ánh sáng xanh đến sự phát triển tích cực
của lá cây [16, 22].

(đèn LED xanh và BR) cũng như cường độ (đèn
BRW1 và BRW2) của một số dải phổ khác
trong quang phổ ánh sáng (ánh sáng vàng hay
xanh lá cây). Những ánh sáng này tuy không
nằm trong dải hấp thụ của thụ thể ánh sáng cũng
như các sắc tố quang hợp, nhưng chúng vẫn có
ảnh hưởng đến một số quá trình phát triển ở
thực vật [11, 20, 22, 28].

Một số nghiên cứu cho thấy diện tích lá
được cải thiện hơn khi nuôi cấy các loài thực
vật được khảo sát dưới các điều kiện ánh sáng
LED kết hợp so với ánh sáng trắng [12, 15, 16,
19, 22 ]. Tuy nhiên, kết quả khảo sát trên cây
sâm dây cho thấy diện tích lá nuôi cấy dưới các
kiểu đèn B, BRW1, BRW2 và BR không có sự
khác biệt so với ánh sáng huỳnh quang. Hiện
tượng này có thể do sự thiếu hụt về bước sóng
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Ảnh hưởng của đèn LED đến sự phát triển của
rễ ở cây sâm dây
Ánh sáng không chỉ tác động đến hình thái
chồi của cây sâm dây mà còn ảnh hưởng tới quá
trình phát triển của rễ cây sâm dây. Các chồi
sinh trưởng dưới ánh sáng xanh, đỏ đơn sắc và
các ánh sáng BRW1, BRW2 có số rễ tạo thành
không có sai khác về mặt thống kê so với các
chồi được nuôi cấy dưới ánh sáng trắng (bảng
2). Tuy nhiên, chỉ có số lượng rễ tạo thành ở
ánh sáng đỏ:xanh là lớn nhất (2,68 rễ) và có ý
nghĩa thống kê so với các ánh sáng còn lại.
Trong khi các điều kiện ánh sáng thử
nghiệm không có tác động rõ rệt đến số rễ tạo
thành ở các chồi sâm dây thì lại có ảnh hưởng
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mạnh đến chiều dài các rễ tạo thành (hình 1b-f).
Các chồi được nuôi cấy dưới ánh sáng BR có
chiều dài rễ tạo thành lớn nhất (2,21 cm), ánh
sáng đỏ và xanh đơn sắc cho các chồi có chiều
dài rễ ngắn nhất, tương ứng 0,73 cm và 0,63
cm. Chiều dài rễ ở các ánh sáng BRW1 và
BRW2 không có sự khác biệt về mặt thống kê
so với ánh sáng trắng (bảng 2). Có thể thấy điều
kiện đèn có sự kết hợp 80% LED đỏ và 20%
LED xanh có khả năng kích thích tốt nhất cho
sự phát triển của rễ cây sâm dây.
Bên cạnh sự phát triển hình thái chồi, điều
kiện ánh sáng cũng có tác động lớn đến tỷ lệ ra
rễ của các chồi sâm dây. Phần lớn các ánh sáng
LED đều làm giảm tỷ lệ ra rễ ở cây sâm dây.
Trong khi có 70% số chồi sâm dây ra rễ ở điều
kiện ánh sáng trắng đối chứng, chỉ có 33,33%
và 50% số chồi ra rễ ở ánh sáng đỏ (red) và ánh
sáng xanh đơn sắc (blue). Khi kết hợp các ánh
sáng đơn sắc với nhau ở hai điều kiện đèn
BRW1 và BRW2, tỷ lệ mẫu ra rễ cũng không
được cải thiện. Tỷ lệ mẫu chồi ra rễ ở điều kiện
BRW1 chỉ đạt 35% và BRW2 cho tỷ lệ mẫu tạo
chồi là 40%. Tuy nhiên, ở điều kiện đèn kết hợp
giữa LED đỏ và xanh đơn sắc theo tỷ lệ 80:20,
tỷ lệ số chồi tạo rễ lên đến 90% tổng số chồi.
Ảnh hưởng khác nhau của ánh sáng LED
đến hình thái cũng như sự phát triển đã được ghi
nhận trên nhiều loài thực vật khác nhau. Các
nghiên cứu cho thấy ánh sáng đỏ và xanh đơn
sắc thường có tác động trái ngược nhau đến
hình thái của thực vật. Ánh sáng đỏ đơn sắc
thường có tác động kích thích kéo dài thân trong
khi ánh sáng xanh đơn sắc lại gây ức chế đến sự
phát triển của chồi cây. Bên cạnh đó, sự kết hợp
giữa ánh sáng đỏ và xanh ở tỷ lệ thích hợp cần
thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của thực
vật [14, 16, 17, 19]. Trên cây sâm dây, chúng
tôi cũng ghi nhận ảnh hưởng tiêu cực của ánh
sáng đỏ và xanh đơn sắc đến hình thái cây sâm
dây. Trong khi điều kiện ánh sáng đỏ: xanh kết
hợp ở tỷ lệ 80:20 cho sự phát triển hình thái của
cây sâm dây là tốt hơn cả (hình1f).
KẾT LUẬN

Chúng tôi đã lựa chọn được điều kiện ánh
sáng LED phù hợp cho sự sinh trưởng của chồi
cây sâm dây (Codonopsis sp.) (BR: 80% LED

đỏ và 20% LED xanh). Ánh sáng đỏ:xanh kết
hợp ở tỷ lệ 80:20 (BR) có khả năng kích thích
sự phát triển của chồi trong giai đoạn ra rễ. Tỷ
lệ tạo rễ ở các chồi nuôi cấy dưới điều kiện ánh
sáng BR lên đến 90% và cao hơn so với ánh
sáng trắng đối chứng. Bên cạnh đó, các chồi tạo
thành ở ánh sáng này có các chỉ tiêu sinh lý và
hình thái tương đương hoặc cao hơn so với ánh
sáng trắng, cụ thể chiều trung bình của chồi
7,42 cm; 2,68 rễ tạo thành/mẫu với chiều dài
trung bình 2,21 cm. Ngoài ra, hàm lượng các
sắc tố quang hợp cũng như khối lượng chất khô
tích lũy ở các chồi sinh trưởng dưới kiểu đèn
BR đều cao hơn ánh sáng trắng huỳnh quang.
Lời cảm ơn: Công trình được thực hiện trong
khuôn khổ đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu
phát triển công nghệ chiếu sáng LED phục vụ
nông nghiệp Tây Nguyên” thuộc chương trình
Tây Nguyên 3 “Khoa học và công nghệ phục vụ
phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên"TN3/C09. Các thí nghiệm được tiến hành có sử
dụng trang thiết bị của Phòng thí nghiệm trọng
điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DANG SHEN (Codonopsis sp.)
GROWTH IN IN VITRO CONDITION
Nguyen Khac Hung1, Pham Bich Ngoc1, Nguyen Thi Thu Hien1,
Nguyen Thi Thuy Huong1, Do Thi Gam2, Le Duy Hung3, Chu Hoang Ha1
1

Institute of Biotechnology, VAST
Center for High Technology Development, VAST
3
Kon Tum Center for application and transformation of Technology
2

SUMMARY
Codonopsis sp. has been widely used in Vietnam‘s folk medicine for years due to its marvelous
characteristics, such as health enhancing, immune promoting etc., Dang shen is naturally being everexploited
that could lead it to extinction. LED technology has been applied in micro propagation with various
advantages, such as long life, convenient size, easy automated, electric saver and eco-friendly. This research
aims to evaluate the effects of distinguished LED categories on the development of Dang shen and to assess
the applicable ability of LED in this plant in vitro cultivated. The results indicated that different light
conditions have manifold effects on plant morphology and physiology. While single wavelength 450 nm
(Blue light) and 660 nm (Red light) caused the abnormal development of plant, the combined wavelength
type BR (80% Red light: 20% Blue light) resulted in extremely promoting plant growth ability. There was
approximate 90% of shoot induced roots after 30 days period cultured under BR LED, in contrast, only 75%
in control light condition. Furthermore, the numbers of roots emerged, the roots length and the plant height
under BR light conditions were all improved, comparing with other investigated conditions. Our significant
outcomes certainly contributed a solution in which LED light, especial combined type (80% red light: 20%
blue light) could replace fluorescent in plant cell culture.
Keywords: Codonopsis, Dang shen, LED light, light emiitting diodes, rooting.
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