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TÓM TẮT
Ngũ gia bì chân chim Schefflera octophylla (Lour.) Harms là loài thực vật quý thuộc họ Ngũ gia
bì/Nhân sâm (Araliaceae). Tất cả bộ phận của cây trong tự nhiên đều được sử dụng tạo sản phẩm
phục vụ sức khỏe con người. Trong nuôi cấy mô cây dược liệu, tạo và nhân rễ bất định Schefflera
octophylla nhằm thu sinh khối đã và đang được nghiên cứu. Ở báo cáo này, kết quả nghiên cứu tạo
rễ bất định từ mô lá nuôi cấy in vitro của loài thực vật này được trình bày. Mảnh lá (~ 10 x 10 mm),
lát mỏng tế bào (LMTB) lá (~ 3 x 10 mm) được nuôi cấy trên một số môi trường khoáng khác nhau
như MS, ½MS, B5, SH có NAA/IBA (0 - 5 mg/L), đường sucrose (20 - 50 g/L) và cường độ chiếu
sáng khác nhau (0 - 4.000 lux). Sau 30 ngày nuôi cấy, rễ bất định tái sinh trực tiếp từ mảnh lá, lát
mỏng tế bào lá tốt nhất trên môi trường ½MS có bổ sung 3 mg/L NAA, 30 g/L đường, chiếu sáng
4.000 lux, với tỷ lệ mẫu tạo rễ (%) 100, 100; số rễ/mẫu 68,80, 21,96; chiều dài rễ (mm) 16,53, 15,53,
theo thứ tự. Nuôi cấy mảnh lá cho kết quả tạo rễ tốt hơn LMTB lá ở 02 chỉ tiêu số rễ và chiều dài rễ
tái sinh. Khảo sát hình thái giải phẫu rễ bất định hình thành trực tiếp từ mảnh lá đã được thực hiện.
Đây là nghiên cứu đầu tiên về tạo rễ bất định ở Ngũ gia bì chân chim bằng phương pháp nuôi cấy in
vitro mảnh lá và lát mỏng tế bào lá; kết quả này tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về nhân rễ
và sản xuất các hợp chất thứ cấp.
Từ khóa: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, mô lá, môi trường nuôi cấy, Schefflera octophylla, sự
hình thành trực tiếp rễ bất định

MỞ ĐẦU
Ở lĩnh vực nuôi cấy mô cây trồng nói chung,
cây dược liệu nói riêng, rễ bất định vừa là mục tiêu
và vật liệu trong các nghiên cứu về phát sinh hình
thái, tạo sinh khối nhằm thu nhận hợp chất thứ
cấp. Ngũ gia bì chân chim (NGBCC), Schefflera
octophylla (Lour.) Harms (tên khác Schefflera
heptaphylla L. Frodin), là loài cây thuộc họ Ngũ
gia bì/Nhân sâm (Araliaceae) – họ các loài thực
vật có nguồn hoạt chất sinh học quan trọng (Lã
Đình Mỡi et al., 2013). Trong Đông y và y học
hiện đại, đã có khá nhiều công bố kết quả nghiên
cứu về các hợp chất thứ cấp ở NGBCC với nhiều
tác dụng như tăng cường sức khỏe (Kitajima et al.,

1990), kháng virus (Li et al., 2007), kháng một số
dòng tế bào ung thư (Li et al., 2009), giảm đau
(Chen et al., 2015), kháng viêm (Liu et al.,
2009a), chống đông máu (Liu et al., 2019b). Ở
Việt Nam, các vật liệu như lá, vỏ thân, vỏ rễ, rễ
nhỏ NGBCC đều được dùng làm thuốc (Đỗ Huy
Bích et al., 2006). Đến nay đã ghi nhận công bố
kết quả nghiên cứu tạo rễ tơ (hairy root) và thử
nghiệm quá trình sản xuất sinh khối bằng
bioreactor (Đặng Thị Thanh Tâm, 2012) nhưng
chưa ghi nhận được công bố nào về nghiên cứu
tạo rễ bất định in vitro loài thực vật này.
Từ các thực tế trên, nuôi cấy in vitro rễ bất
định NGBCC là vấn đề cần được quan tâm
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nghiên cứu và kết quả thực hiện được trình bày ở
bài này với mục tiêu tạo được rễ bất định phục
vụ định hướng dài hạn sử dụng nguồn rễ bất định
cho các nghiên cứu về hợp chất thứ cấp trong
tương lai.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguồn giống NGBCC
Cây giống NGBCC Schefflera octophylla
(Lour.) Harms khoảng 8 năm tuổi trồng ở nhà
lưới Phòng Thí nghiệm trọng điểm phía nam về
công nghệ tế bào thực vật - Viện Sinh học nhiệt
đới.
Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng,
nồng độ đường và ánh sáng đến sự tạo rễ bất
định
Các lá chét (lá đơn) cắt ra từ lá kép thứ 2 (tính
từ ngọn cây) được sử dụng trong nghiên cứu. Các
lá chét được rửa bằng nước xà phòng, rửa lại dưới
vòi nước trong 10 min, khử trùng tiếp bằng cồn
70% trong 10 min, bằng nước Javel (NaOCl, hàm
lượng clor hoạt chất 38 g/L) 30% trong 20 min,
rửa lại bằng nước cất vô trùng 3 lần. Sau khử
trùng, cắt phiến lá thành các mảnh vuông (~ 10 x
10 mm), lát mỏng tế bào (LMTB) (~ 3 x 10 mm)
làm vật liệu nuôi cấy.
Cấy úp mẫu (mặt trên của lá (adaxial) tiếp
xúc môi trường) vào môi trường MS (Murashige,
Skoog, 1992), ½MS (có ½ khoáng đa lượng), B5
(Gamborg
et al., 1968) và SH (Schenk,
Hildebrandt, 1972) có bổ sung các chất điều hòa
sinh trưởng (ĐHST) NAA/IBA (0; 0,5; 1; 2; 3; 4;
5 mg/L), đường sucrose 20, 30, 40, 50 g/L, trong
đó sử dụng 30 g/L ở thí nghiệm về chất ĐHST),
chiếu sáng (4.000 lux, 2.000 lux; 12 h chiếu
sáng/ngày) hoặc tối (tùy thí nghiệm); agar 10
g/L, pH 5,8; hấp khử trùng ở 1 atm/121°C trong
20 min, nhiệt độ phòng nuôi cấy 25 °C ± 2 °C.
Số liệu về tỷ lệ mẫu tạo rễ (%), số rễ/mẫu, chiều
dài rễ (mm) được thu thập ở thời điểm 30 ngày
sau cấy.
Minh họa sự tái sinh rễ trực tiếp và khảo sát
hình thái giải phẫu rễ tái sinh trực tiếp
Rễ tái sinh ở 12 ngày sau cấy, được chụp cận
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cảnh nhằm minh chứng hình thành trực tiếp từ
mảnh lá trên môi trường tối ưu ở thí nghiệm trên.
Dùng dao lam cắt dọc các sơ khởi rễ (~ 10 ngày
tuổi, rất non, dài ~ 4 mm, hình thành trực tiếp ở
mặt trên mảnh lá) thành các lát mỏng tế bào. Các
mẫu cắt được nhuộm bằng phương pháp nhuộm
kép theo quy trình của Bộ môn Thực vật - Khoa
Dược, ĐH. Y Dược TP. HCM (bao gồm các bước
cơ bản như xử lý mẫu bằng nước Javel, acid
acetic 10% trong 10 min, thuốc nhuộm son phènlục iod trong 15 min, thuốc nhuộm aceto-carmine
trong 5 min) (Nguyễn Thị Ngọc Hương et al.,
2018). Các tiêu bản được quan sát dưới kính hiển
vi soi nổi Leica (độ phóng đại 20X) và chụp hình.
Bố trí thí nghiệm và xử lý thống kê
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn
ngẫu nhiên, lặp lại 3 lần. Cấy 5 mẫu/đĩa (6 đĩa/lần
lặp lại) đối với mảnh lá. Cấy 10 mẫu/đĩa (3
đĩa/lần lặp lại) đối với LMTB. Số liệu thu được
từ các thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm
SPSS 25.0 so sánh các giá trị trung bình.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ở báo cáo này, rễ bất định tái sinh trực tiếp
được định nghĩa là rễ tái sinh ngay ở lần nuôi cấy
đầu tiên và không thông qua giai đoạn tạo mô sẹo
tương tự như ở kết quả nghiên cứu tạo rễ Centella
asiatica (Ling et al., 2009a), Tripterygium
wilfordii (Zhang et al., 2020).
Ảnh hưởng của auxin đến cảm ứng tạo rễ bất
định trực tiếp từ mô lá NGBCC
Ảnh hưởng của NAA/IBA đến cảm ứng tạo rễ
bất định trực tiếp từ mảnh lá
Sau 30 ngày nuôi cấy mẫu trên môi trường
MS, ½MS, B5 và SH có NAA ở tất cả các
nghiệm thức (NT), kết quả cho thấy tác động rõ
rệt của NAA đến khả năng tạo rễ xét ở tất cả các
chỉ tiêu như tỷ lệ (%) mẫu tạo rễ, số rễ/mẫu, chiều
dài rễ (mm) (Bảng 1).
Quan sát mẫu cấy ở nghiệm thức có bổ sung
NAA sau 7 ngày cho thấy, mô xung quanh vết
cắt có biểu hiện trương to và rễ xuất hiện ở ngày
thứ 12 - 15. Tỷ lệ mẫu ra rễ, số rễ/mẫu, chiều dài
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rễ tăng theo nồng độ NAA (0,5 - 3 mg/L), hiệu
quả cao nhất ở 3 mg/L NAA. Khi nồng độ NAA
tăng trong khoảng 4 - 5 mg/L, giá trị các chỉ tiêu
theo dõi đều giảm. Ở các trường hợp có NAA
cùng nồng độ, hiệu quả tạo rễ trên môi trường
½MS cao nhất với tỷ lệ mẫu tạo rễ đạt 100%, số
rễ/mẫu 69,78; chiều dài rễ 16,96 mm và rễ hình
thành sớm hơn ở ngày thứ 12 sau cấy, so với các
môi trường còn lại. Nói chung, rễ hình thành
nhiều ở xung quanh vết cắt, có màu trắng, nhiều

lông hút trên tất cả các loại môi trường (Hình 1,
2, 3, 4). Trên môi trường B5 rễ có kích thước dài
nhất (18,68 mm). Ở NT có bổ sung 3 mg/L NAA,
rễ ngắn nhất ghi nhận được khi mẫu nuôi cấy trên
môi trường MS (11,33 mm). Ở nghiệm thức đối
chứng (không có NAA), không có hiện tượng
đáp ứng tạo rễ. Trên môi trường có IBA (0 – 5
mg/L), kết quả cho thấy các mảnh lá cũng hoàn
toàn không có đáp ứng tạo rễ ở tất cả các nghiệm
thức (không trình bày số liệu).

Bảng 1. Ảnh hưởng của NAA đến sự tạo rễ bất định trực tiếp từ mảnh lá NGBCC nuôi cấy trên môi trường MS,
½MS, B5 và SH, sau 30 ngày cấy.
Nồng
Tỷ lệ mẫu tạo rễ (%)
độ
NAA
½MS B5
SH
(mg/L) MS

MS

½MS

B5

SH

MS

½MS

B5

SH

0 (ĐC)

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

0,00g

0,00g

0,00g

0,00g

0,5

62,96f

80,74f

68,89f 63,70e 11,61f

18,49f

9,46f

11,67f

8,63d

12,28d 13,71d

9,56d

1

64,81e 84,44e 75,22e 66,67d 15,92e

26,76e 12,72e 13,98e 9,22c

13,50c

14,50c

10,81c

2

70,78c 91,11c 86,67c 74,81c 23,71c

43,56c 18,68c 21,89c 10,44b 15,54b 16,57b

11,38b

3

84,81a 100,00a 92,96a 87,78a 30,32a

69,78a 26,53a 29,08a 11,33a 16,96a 18,68a

12,69a

4

81,11b 94,07b 90,74b 82,22b 26,60b

56,41b 23,15b 26,15b 8,25e

10,56e 11,52e

9,22e

5

66,67d 89,26d 82,96d 71,11d 20,82d

36,05d 16,33d 16,89d 7,54f

9,54f

8,69f

00,0g

Số rễ /mẫu

Chiều dài rễ (mm)

10,66f

Các chữ cái khác nhau trong một cột thể hiện sự khác biệt ý nghĩa với p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan.

Hình 1. Sự hình thành rễ từ mảnh lá NGBCC nuôi
cấy trên môi trường MS có 0,5 mg/L NAA (A), 1 mg/L
NAA (B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4 mg/L
NAA (E), 5 mg/L NAA (F); sau 30 ngày cấy.

Hình 2. Sự hình thành rễ từ mảnh lá NGBCC nuôi
cấy trên môi trường ½MS có 0,5 mg/L NAA (A), 1
mg/L NAA (B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4
mg/L NAA (E), 5 mg/L NAA (F); sau 30 ngày cấy

497

Huỳnh Thị Luỹ et al.

Hình 3. Sự hình thành rễ từ mảnh lá NGBCC nuôi cấy
trên môi trường B5 có 0,5 mg/L NAA (A), 1 mg/L NAA
(B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4 mg/L NAA
(E), 5 mgsau /L NAA (F), sau 30 ngày cấy.

Hình 4. Sự hình thành rễ từ mảnh lá NGBCC nuôi
cấy trên môi trường SH có 0,5 mg/L NAA (A), 1 mg/L
NAA (B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4 mg/L
NAA (E), 5 mg/L NAA (F), sau 30 ngày cấy.

Ảnh hưởng của NAA/IBA đến cảm ứng tạo rễ
bất định trực tiếp từ LMTB lá

mg/L), giảm khi nồng độ NAA cao hơn 3 mg/L
(Bảng 2). Môi trường tạo rễ bất định hiệu quả
nhất vẫn là ½MS có 3 mg/L NAA cụ thể tỷ lệ
mẫu tạo rễ 100%; số rễ/mẫu 19,67; chiều dài rễ
6,29 mm; rễ hình thành sớm sau 10 ngày cấy. Rễ
hình thành trên môi trường ½MS và B5 (Hình 6,
7) đều dài hơn rễ ở môi trường MS, SH (Hình 5,
8). Các giá trị trung bình của các chỉ tiêu theo dõi
đều có sự khác biệt về mặt thống kê. Kết quả đáp
ứng nhanh của mẫu cấy LMTB và tỷ lệ mẫu tạo
rễ cao hơn so với mẫu cấy mảnh lá có thể do
LMTB có kích thước nhỏ, bề mặt tiếp xúc với
môi trường lớn; tuy nhiên, chiều dài rễ ngắn hơn
so với rễ từ mảnh lá có thể do hàm lượng chất nội
sinh trong mẫu ít hơn.

Tương tự như thí nghiệm trên mẫu cấy mảnh
lá, sau 30 ngày cấy, ở nghiệm thức đối chứng
(không có NAA) và tất cả các nghiệm thức có
IBA (0 - 5 mg/L) hoàn toàn không ghi nhận được
hiện tượng tạo rễ.
NAA có tác động tích cực đến cảm ứng tạo
rễ, mẫu cũng có đáp ứng tạo mô sẹo tuy không
nhiều sau 5 ngày nuôi cấy trên môi trường MS và
rễ xuất hiện sớm ở ngày thứ 12 nuôi cấy. Các
nồng độ khác nhau của NAA đều có tác động
kích thích quá trình tạo rễ, giá trị các chỉ tiêu theo
dõi tăng tỷ lệ thuận với nồng độ NAA (0,5 - 3

Bảng 2. Ảnh hưởng của NAA đến sự tạo rễ bất định trực tiếp từ LMTB lá NGBCC nuôi cấy trên môi trường MS,
½MS, B5 và SH, ngày thứ 30 sau cấy.
Nồng
độ
NAA
(mg/L)

Tỷ lệ mẫu tạo rễ (%)

Số rễ /mẫu

Chiều dài rễ (mm)

MS

½MS

B5

SH

MS

½MS

B5

SH

MS

½MS

B5

SH

0 (ĐC)

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

00,0g

0,00g

0,00g

0,00g

0,00g

0,5

63,70f 82,22f 71,22f 65,33e 8,46f

9,67f

6,89f

8,41f

8,23d

10,50d

11,46d 8,81d

1

66,22e

11,74e

8,22e

9,52e

8,61c

11,48c

12,43c 9,28c

2

79,56c 93,70c 88,92c 80,56c 12,39c

12,46c 9,28b

12,32b

13,51b 11,28b

86,30e

81,94e

71,00d

9,52e

a

15,52c 9,33c

3

87,11a 100,00 95,11a 90,67a 15,78a

19,67a 11,50a 16,59a 10,79a 16,29a

14,65a 12,29a

4

82,78b

17,33b

5

72,89d 89,11d 85,16d 76,56d 10,69d

96,17b

92,96b

85,33b

13,46b

10,50b

13,06d 8,80d

13,36b

7,29e

9,41e

10,41e 8,36e

11,04d 6,45f

8,48f

9,31f

7,76f

Các chữ cái khác nhau trong một cột thể hiện sự khác biệt ý nghĩa với p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan.
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Hình 5. Sự hình thành rễ từ LMTB lá NGBCC nuôi
cấy trên môi trường MS có 0,5 mg/L NAA (A), 1 mg/L
NAA (B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4 mg/L
NAA (E), 5 mg/L NAA (F) sau 30 ngày nuôi cấy

Hình 6. Sự hình thành rễ từ mảnh lá NGBCC nuôi cấy
trên môi trường ½MS có 0,5 mg/L NAA (A), 1 mg/L
NAA (B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4 mg/L
NAA (E), 5 mg/L NAA (F) sau 30 ngày nuôi cấy.

Hình 7. Sự hình thành rễ từ mảnh lá NGBCC nuôi
cấy trên môi trường B5 có 0,5 mg/L NAA (A), 1 mg/L
NAA (B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4 mg/L
NAA (E), 5 mg/L NAA (F) 30 ngày sau cấy.

Hình 8. Sự hình thành rễ từ mảnh lá NGBCC nuôi
cấy trên môi trường SH có 0,5 mg/L NAA (A), 1 mg/L
NAA (B), 2 mg/L NAA (C), 3 mg/L NAA (D), 4 mg/L
NAA (E), 5 mg/L NAA (F) 30 ngày sau cấy.

Nói chung, vật liệu mô lá như một hệ thống
nuôi cấy chứa protein sắc tố nhạy sáng
phytochrome, thường được sử dụng trong nghiên
cứu tạo rễ bất định vì: (1) auxin ngoại sinh có thể
tác động dễ dàng đến loại tế bào có nhiều tiềm
năng (tế bào liên kết với mạch dẫn) dẫn đến phân
chia, biệt hóa tạo một cơ quan nhất định trong đó
có rễ (Imin et al., 2005); (2) lá còn chứa mô tế
bào khuyết cũng có thể phản biệt hóa và tái biệt
hóa tạo sơ khởi rễ dưới tác động của auxin ngoại
sinh trong quá trình nuôi cấy như ở trường hợp

tái sinh rễ Sainpaulia ionantha của Lo (1997);
(3) lá cũng là cơ quan có khả năng sinh tổng hợp
auxin nội sinh - có thể có liên quan nhất định đến
sự tạo sơ khởi rễ (Eduardo, 1998).
Hệ thống LMTB gồm những mẫu cấy có kích
thước nhỏ (1 - vài mm), chứa ít chất ĐHST nội
sinh do vậy sự phát sinh hình thái phụ thuộc chủ
yếu vào chất ĐHST bổ sung vào môi trường. Hệ
thống này có ưu điểm là thời gian phát sinh hình
thái tương đối ngắn do đáp ứng nhanh với nuôi
cấy, tỷ lệ phát sinh hình thái cao, đa dạng về hình
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thái phát sinh tùy môi trường nuôi cấy do vậy hệ
thống này đã được ứng dụng hiệu quả trong thực
tiễn nuôi cấy in vitro nhằm nghiên cứu cơ bản về
phát sinh hình thái và nhân giống cây trồng
(Dương Tấn Nhựt, 2010).
Nhìn chung, ở NGBCC, môi trường ½MS có
bổ sung 3 mg/L NAA được xem là rất thích hợp
cho sự tạo rễ bất định từ mảnh lá và LMTB lá;
ngược lại, IBA hoàn toàn không gây đáp ứng tạo
rễ bất định. Ling và đtg (2013) cho rằng trường
hợp NAA có tác động tốt đối với tạo rễ là do
NAA được oxy hóa hiệu quả thành IAA để tế bào
sử dụng. Tác động âm tính đối với tạo rễ có thể
do IBA không được chuyển đổi thành IAA bởi
quá trình β-oxy hóa ở các thể peroxisome trong
tế bào (Roberts, 2007). Đã ghi nhận NAA, ở dạng
riêng lẻ hoặc kết hợp với auxin khác, là tác nhân
kích thích tạo rễ tốt từ mảnh lá nhiều loài thực
vật được nuôi cấy in vitro như Eurycoma
longifolia khi dùng 3 mg/L NAA (Hussein et al.,
2012) hoặc 3 mg/L NAA (kết hợp với 1 mg/L
IBA) là thích hợp nhất cho tạo rễ từ mảnh lá
Gynura procumbens (Saiman et al., 2012). IBA
cũng là chất ĐHST rất thích hợp trong sử dụng
tạo rễ đối với nhiều cây dược liệu (Rahmat,
Kang, 2019). Tuy nhiên, ở một số đối tượng thực
vật, IBA (kể cả IAA) hoàn toàn không thích hợp,
ví dụ mảnh lá Andrographis paniculata trên môi
trường MS chỉ tạo được rễ bất định khi sử dụng
NAA (1 mg/L) (Sharmaa et al., 2013); cũng nhận
thấy chồi Diospyros crassiflora không tạo rễ bất
định trên môi trường ½MS có IBA (2,5 - 19,6
µM) (Tchouga et al., 2020). Nói chung, loại và
nồng độ auxin thích hợp cho cảm ứng tạo rễ và
kéo dài rễ bất định phụ thuộc chủ yếu vào loài
thực vật (Nandagopal, Kumari, 2007).
Như đã trình bày ở trên mảnh lá/LMTB lá tạo
rễ bất định tốt nhất trên môi trường khoáng ½MS
ở tất cả các chỉ tiêu theo dõi so với các môi
trường MS, B5 và SH. Theo Khalafalla và đtg
(2009), đáp ứng tạo rễ từ mô lá phụ thuộc vào
thành phần khoáng cơ bản của môi trường và
hàm lượng đạm nitrate. Tương tự như một số loài
thực vật khác, theo chúng tôi, có thể do nhu cầu
về khoáng đa lượng đối với NGBCC ở mức
tương đối thấp, cụ thể tổng khoáng đa lượng ở
môi trường ½MS là thấp nhất (2.116 mg/L) so
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với tổng khoáng đa lượng ở các môi trường MS,
B5 và SH cao hơn nhiều, lần lượt là 4.232 mg/L,
2.999 mg/L và 3.146 mg/L; và trong đó có thể
nhu cầu về đạm nitrate cũng ở mức thấp hơn –
1.775 mg/L ở ½MS so với các môi trường MS,
B5 và SH - cao hơn nhiều là 3.550 mg, 2.500 mg
và 2.500 mg, theo thứ tự. Cũng theo Khalafalla
và đtg (2009), trong mối tương quan với đạm
nitrate, đạm ammonium (NH4) cũng đóng vai trò
quan trọng trong tạo rễ và cho rằng số rễ
Vernonia amygdalina tái sinh từ mảnh lá trên
môi trường B5 ít hơn so với môi trường MS có
thể do thành phần đạm (NH4)2SO4 trong môi
trường B5 ít hơn (134 mg/L) ở môi trường MS
(NH4NO3, 1.650 mg/L). Ở NGBCC, số rễ tái sinh
ít trên môi trường B5 cũng có thể do yếu tố NH4
tương tự như trường hợp của các tác giả nêu trên.
Trong môi trường SH có đạm NH4PO4. Zhou và
Brown (2006) kết luận phôi Panax quinquefolius
nẩy mầm tạo rễ trụ tốt trên môi trường có khoáng
thấp - ½SH; tương tự, Zhang và đtg (2014) cho
thấy chồi Panax ginseng (có nguồn gốc phôi vô
tính) phát triển rễ trụ tốt trên môi trường 1/3SH.
Rễ P. ginseng tạo sinh khối tốt trong môi trường
SH chỉ có ½NH4PO4 (Yu et al., 2001). Ở
NGBCC, đáp ứng tái sinh rễ không tốt có thể do
nồng độ NH4PO4 ở môi trường SH không phù
hợp hoặc loại đạm ammonium này khác với
NH4NO3, loại thích hợp hơn cho loài thực vật này
ở môi trường MS, ½MS hoặc/và khác với
(NH4)2SO4 ở môi trường B5.
Ảnh hưởng của nồng độ đường đến cảm ứng
tạo rễ bất định trực tiếp từ mô lá NGBCC
Kế thừa kết quả thí nghiệm trên, môi trường
½MS có bổ sung 3 mg/L NAA được sử dụng để
nghiên cứu xác định nồng độ đường sucrose
thích hợp cho tạo rễ bất định.
Mô tế bào thực vật nuôi cấy in vitro ít hoặc
không có khả năng tự dưỡng nên cần bổ sung
nguồn carbon. Đường sucrose là nguồn carbon
được sử dụng phổ biến, hiệu quả trong nuôi cấy
mô giúp hỗ trợ quá trình phân bào và phát sinh
hình thái (Sumaryono et al., 2012); ngoài ra,
nồng độ đường thích hợp còn làm gia tăng hàm
lượng hợp chất thứ cấp trong rễ (Rahmat, Kang,
2019). Ở 30 ngày sau cấy, nồng độ đường khác

Tạp chí Công nghệ Sinh học 19(3): 495-507, 2021
nhau cho kết quả tạo rễ khác biệt xét về mặt
thống kê, trong đó nồng độ đường 30 g/L là tối
ưu cho tạo rễ ở mảnh lá (tỷ lệ mẫu tạo rễ 100%,
số rễ/mẫu 70,50; chiều dài rễ 16,70 mm), ở
nghiệm thức nồng độ đường cao 50 g/L rễ hơi
vàng, ít lông hút hơn (Hình 9). Tương tự, mẫu
cấy LMTB cũng tạo rễ tốt nhất ở môi trường có
30 g/L đường với tỷ lệ mẫu tạo rễ 100%; số
rễ/mẫu 22,65; chiều dài rễ 15,40 mm. Ở các
nghiệm thức có cùng nồng độ đường 20 g/L, 40
g/L, mẫu cấy LMTB đều có tỷ lệ mẫu tạo rễ cao
hơn mẫu cấy mảnh lá do đáp ứng của mẫu cấy

với môi trường nuôi cấy tốt hơn. Tuy nhiên, ở
nghiệm thức nồng độ đường cao 50 g/L, ở mẫu
cấy LMTB lại có tỷ lệ mẫu tạo rễ ít hơn so với
mẫu cấy mảnh lá. Như vậy, ½MS có bổ sung 3
mg/L NAA với 30 g/L đường sucrose là thích
hợp nhất cho tạo rễ bất định từ mô lá (mảnh lá,
LMTB lá) NGBCC. Kết quả này cũng phù hợp
với một số kết quả nghiên cứu sử dụng đường
sucrose 30 g/L để tạo rễ bất định Panax
vietnamensis (Nguyễn Thị Liễu et al., 2011),
Panax stipuleanatus (Nguyễn Thị Ngọc Hương
et al., 2016).

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ đường đến sự hình thành rễ bất định trực tiếp từ mảnh lá và LMTB lá NGBCC
nuôi cấy trên môi trường ½MS sau 30 ngày cấy.
Mẫu cấy

Mảnh lá
(10 x 10 mm)

LMTB
(3 x 10 mm)

Nồng độ đường
(g/L)

Tỷ lệ mẫu
tạo rễ (%)

Số rễ/mẫu

Chiều dài rễ (mm)

20

92,52c

58,35b

14,63c

30

100a

70,50a

16,70a

40

87,30e

46,44c

12,26e

50

85,56f

36,24d

10,47g

20

95,19b

11,59f

13,61d

30

100a

22,65e

15,40b

40

91,11d

11,54g

11,53f

50

82,59g

9,37h

9,54g

Các chữ cái khác nhau trong một cột thể hiện sự khác biệt ý nghĩa với p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan.

Hình 9. Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose đến khả năng tạo rễ từ mảnh lá, LMTB lá NGBCC sau 30 ngày
cấy. A,B,C,D. Rễ hình thành từ mảnh lá trên môi trường ½MS có 20 g/L, 30 g/L, 40 g/L, 50 g/L đường, theo thứ
tự; E,F,G,H. Rễ hình thành từ LMTB lá trên môi trường ½MS có 20 g/L, 30 g/L, 40 g/L, 50 g/L đường, theo thứ tự.

Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng đến cảm
ứng tạo rễ bất định trực tiếp từ mô lá NGBCC
Qua tối ưu hóa về các điều kiện đã khảo sát,

môi trường ½MS có 3 mg/L NAA, 30 g/L đường
được sử dụng để nghiên cứu xác định điều kiện
chiếu sáng thích hợp cho tạo rễ bất định. Trong
nghiên cứu tạo rễ bất định, ánh sáng được cho là
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tác nhân ức chế sự hình thành rễ, nhất là giai đoạn
hình thành sơ khởi rễ, điều kiện tối cần cho giai
đoạn đầu của quá trình ra rễ, chu kỳ tối thích hợp
để rễ phát triển 3 - 10 ngày tùy thuộc vào loài
thực vật khác nhau (James, 1983). Nhiều nghiên
cứu tạo rễ bất định đạt kết quả tốt trong điều kiện
tối. Tuy nhiên ở đối tượng NGBCC, nhận thấy
ánh sáng lại có tác động tích cực đến sự hình
thành rễ bất định.
Sau 30 ngày nuôi cấy, kết quả ghi nhận được

cho thấy mẫu cấy mảnh lá ở điều kiện tối và ở
cường độ chiếu sáng 2.000 lux có tỷ lệ mẫu tạo
rễ, số rễ/mẫu, chiều dài rễ đều thấp hơn so với
mẫu cấy được ở điều kiện chiếu sáng 4.000 lux
(với tỷ lệ mẫu tạo rễ 100%; 68,80 rễ/mẫu; chiều
dài trung bình 16,53 mm). Đối với mẫu cấy
LMTB, nhận thấy ở cường độ chiếu sáng 4.000
lux tỉ lệ tạo rễ cũng đạt hiệu quả cao nhất so với
mẫu cấy ở cường độ chiếu sáng 2.000 lux và điều
kiện tối (Bảng 4, Hình 10).

Bảng 4. Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng đến cảm ứng tạo rễ bất định trực tiếp từ mảnh lá, LMTB lá
NGBCC sau 30 ngày cấy.
Mẫu cấy

Cường độ
chiếu sáng

Tỷ lệ
mẫu tạo
rễ (%)

Số
rễ/mẫu

Chiều dài rễ
(mm)

Đặc điểm rễ

Mảnh lá

4.000 lux

100a

68,80a

16,53b

Rễ dài, nhiều lông hút, màu trắng đục

(10 x 10
mm)

2.000 lux

95,93b

30,03b

15,37c

Rễ dài, nhiều lông hút, màu trắng

Tối

93,33bc

27,20c

19,77a

Rễ rất dài, ít lông hút, một số rễ màu
hơi vàng

LMTB

4.000 lux

100a

21,96d

15,53c

Rễ dài, nhiều lông hút, màu trắng đục

(3 x 10
mm)

2.000 lux

94,81bc

16,19e

13,43e

Rễ ngắn, nhiều lông hút, màu trắng

Tối

91,48c

14,11f

14,37d

Rễ ngắn, nhiều lông hút, một số rễ
màu hơi vàng

Các chữ cái khác nhau trong một cột thể hiện sự khác biệt ý nghĩa với p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan.

Hình 10. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng đến cảm ứng tạo rễ bất định từ mảnh lá, LMTB lá NGBCC sau
30 ngày nuôi cấy. A,B,C. Sự hình thành rễ bất định từ mảnh lá ở cường độ chiếu sáng 4.000 lux, 2.000 lux và
tối, theo thứ tự; D,E,F. Sự hình thành rễ bất định từ LMTB lá ở cường độ chiếu sáng 4.000 lux, 2.000 lux và tối,
theo thứ tự.
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Rễ hình thành từ các NT nuôi cấy với cường
độ chiếu sáng khác nhau có chiều dài khác nhau,
ở mẫu cấy mảnh lá ở điều kiện tối rễ hình thành
dài nhất (19,77 mm), mẫu cấy mảnh lá ở điều
kiện chiếu sáng 4.000 lux tạo rễ có chiều dài cũng
khá tốt (16,53 mm), mảnh lá ở điều kiện chiếu
sáng 2.000 lux và LMTB chiếu sáng 4.000 lux
không có sự khác biệt về chiều dài rễ. Xét tỷ lệ
% mẫu tạo rễ giữa mẫu cấy mảnh lá và LMTB
trong cùng điều kiện chiếu sáng không có sự
khác biệt về mặt thống kê. Đến nay đã ghi nhận
nhiều nghiên cứu tạo rễ bất định với kết quả tốt
với các điều kiện chiếu sáng khác nhau như tối ví dụ trường hợp nuôi cấy mảnh lá Cichorium
intybus (Nandagopal, Kumari, 2007), Centella
asiatica (Ling et al., 2009a); chiếu sáng 15 µmol
m-2 s-1 (1.111 lux) đối với Ophiorrhiza prostrata
(Martin et al., 2008); 40 µmol m-2 s-1 (3.000 lux)
đối với Artemisia amygdalina (Taj et al., 2019),
và 4.000 - 5.000 lux ở nuôi cấy tạo rễ từ mô lá
Vernonia amygdalina (Khalafalla et al., 2009).
Tương tự một số trường hợp nuôi cấy tạo rễ nêu
trên, kết quả nghiên cứu này cho thấy mảnh
lá/LMTB NGBCC tái sinh rễ bất định tốt ở các

nghiệm thức có cường độ chiếu sáng 2.000 lux
và 4.000 lux.
Minh họa sự tái sinh rễ trực tiếp và khảo sát
hình thái giải phẫu rễ tái sinh trực tiếp
Như đã trình bày, trong nghiên cứu này, rễ
bất định hình thành từ mô lá được định nghĩa
theo cách tái sinh trực tiếp ngay ở lần nuôi cấy
đầu tiên (one-phase culture), khác với tái sinh
gián tiếp qua trung gian giai đoạn mô sẹo (twophase).
Khá nhiều kết quả nghiên cứu về tái sinh trực
tiếp rễ bất định từ mô lá đã được ghi nhận được
như Martin và đtg (2008) tạo rễ Ophiorrhiza
prostrata dùng môi trường ½MS có bổ sung
10,74 µM NAA và 2,32 µM kinetin, Ling và đtg
(2009a) tạo rễ Centella asiatica trên môi trường
MS có 1 mg/L IBA. Ở NGBCC, đây là kết quả
nghiên cứu đầu tiên về tái sinh rễ trực tiếp từ vật
liệu mảnh lá, được minh họa bằng các hình rễ tái
sinh sau 12 đến 20 ngày nuôi cấy qua chụp cận
cảnh (Hình 11).

Hình 11. Minh họa cận cảnh sự tái sinh trực tiếp rễ bất định từ mảnh lá nuôi cấy trên môi trường đặc ½ MS có bổ
sung 3 mg/L NAA. A,B,C. Cận cảnh sự hình thành giai đoạn đầu của rễ đơn, cụm 2 rễ và cụm nhiều rễ ở 12 NSC,
theo thứ tự; D,E,F. Sự phát triển tiếp theo của rễ đơn, cụm 2 rễ và cụm nhiều rễ, theo thứ tự, 20 ngày sau cấy.

Các sơ khởi rễ (giai đoạn ngày thứ 10 sau
cấy) cũng đã được khảo sát hình thái giải phẫu
với kết quả được trình bày dưới đây (Hình 12).
Sau 10 ngày nuôi cấy trên môi trường ½MS, dưới
tác động của NAA (3 mg/L NAA) nhận thấy mép

cắt và mô ở vị trí sát mép cắt của mẫu phiến lá
phù ra, sơ khởi rễ hình thành trên bề mặt mẫu
phiến lá gần mép cắt. Ở nghiên cứu này, có hai
trường hợp khác nhau về vị trí tạo sơ khởi rễ đã
được ghi nhận, một là, sơ khởi rễ hình thành ở
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ngay vị trí gân phụ của mẫu cấy (Hình 12A), hai
là, sơ khởi rễ hình thành ở vị trí không có gân
phụ (Hình 12C). Theo chúng tôi, ở trường hợp 1,
sơ khởi rễ hình thành từ các tế bào liên kết với
mô mạch, dưới tác động của NAA, các tế bào này
phân chia hình thành lớp tế bào tương tự tế bào
tiền tượng tầng (procambial-like cells) đóng vai
trò như tế bào gốc có nhiều tiềm năng
(pluripotent stem cells) trong phân chia, phân
hóa tạo sơ khởi rễ - tương tự kết quả nuôi cấy tạo
rễ từ mảnh lá Medicago truncatula dưới tác động
của auxin NAA (Rose et al., 2006), nuôi cấy tạo

rễ từ mảnh lá Orthosiphon stamineus dưới ảnh
hưởng của IAA /IBA/ NAA (Ling et al., 2009b).
Trước đó, Samaj và đtg (1999) cũng đã kết luận
các lớp tế bào thuộc bó mạch (bundle sheet cells)
chịu trách nhiệm phân chia, phân hóa tạo rễ trực
tiếp ở Helianthus occidentalis. Ở trường hợp 2,
theo chúng tôi, sơ khởi rễ hình thành từ mô tế bào
khuyết
của
mô
thịt
lá
(spongy
parenchyma/mesophyll cells) tương tự trường
hợp nuôi cấy tái sinh chồi/rễ từ mảnh lá cây
African violet (Sainpaulia ionantha) dưới ảnh
hưởng của BA/ IBA (Lo, 1997).

Hình 12. Hình thái giải phẫu sơ khởi rễ bất định hình thành trực tiếp từ mảnh lá (nuôi cấy trên môi trường ½MS
có bổ sung 3 mg/L NAA, ở 10 ngày nuôi cấy). A,B. Sơ khởi rễ hình thành ở vị trí gân phụ của lá và hình thái
giải phẫu tương ứng; C,D. Sơ khởi rễ hình thành không ở vị trí gân phụ của lá và hình thái giải phẫu tương ứng
(hình chụp dưới kính hiển vi soi nổi với độ phóng đại 20X) (Chú thích: GP: Gân phụ của lá, BMD: Biểu mô mặt
dưới của phiến lá, CR: Chóp rễ, M: vị trí bó mạch (cắt dọc), NMK: Nhu mô khuyết phiến lá, NMG: Nhu mô giậu
phiến lá; vòng tròn chỉ vị trí mạch dẫn phụ của lá; thanh ngang 1 mm).

KẾT LUẬN
Đã tạo được rễ bất định trực tiếp từ mảnh lá
và LMTB lá NGBCC nuôi cấy in vitro. Môi
trường thích hợp cho tạo rễ bất định từ hai vật
liệu nói trên là môi trường ½MS bổ sung 3 mg/L
NAA, 30 g/L đường sucrose; cường độ ánh sáng
4.000 lux. Hiệu quả tái sinh rễ từ mảnh lá cao hơn
so với LMTB ở 02 chỉ tiêu số rễ/mẫu và chiều
dài rễ. Không có hiện tượng tạo rễ bất định từ
mảnh lá và LMTB lá trên môi trường có 0 mg/L
NAA và 0 - 5 mg/L IBA. Quan sát hình thái và
cấu trúc giải phẫu sơ khởi rễ cho thấy rễ tái sinh
trực tiếp từ mô lá.
Lời cảm ơn: Các tác giả chân thành cảm ơn
Phòng Công nghệ gen thực vật - Viện Sinh học
nhiệt đới đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá
trình thực hiện nghiên cứu.
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DIRECT INDUCTION OF ADVENTITIOUS ROOT IN SCHEFFLERA
OCTOPHYLLA (LOUR.) HARMS FROM LEAF EXPLANTS CULTURED IN VITRO
Huynh Thị Luy1, Nguyen Huu Ho1, Bui Van Le2
1

Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology
University of Natural Sciences, Vietnam National University Ho Chi Minh City

2

SUMMARY
Schefflera octophylla (Lour.) Harms is a precious plant species belonging to the Araliaceae
family. All parts of plant have been used to create products for human health. In tissue culture of
medicinal plants, the induction and multiplication of adventitious root of Schefflera octophylla for
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biomass collection have been studied. In this report, results on induction of adventitious root from
leaf explants cultured in vitro of this plant species were presented. Leaf disks (~ 10 x 10 mm), leaf
transverse - thin cell layers (t-TCLs) (~ 3 x 10 mm) were cultured on different mineral media MS,
½MS, B5, SH with NAA (0 - 5 mg/L), sucrose (0 - 50 g/L) and light intensity (0 - 4,000 lux). The
results showed that, 30 days after culturing on ½MS solid medium plus 3 mg/L NAA, and 30 g/L
sucrose in 4,000 lux light condition, direct formation of adventitious root was best from leaf disks, tTCLs with rooting rate (%) 100, 100; root number/sample 68.80, 21.96; root lenght (mm) 16.53,
15.53, respectively. Leaf disk culture resulted in better rooting than t-TCL culture in two criteria of
root number and root length. Morphological and histological observations of adventitious root
primordia formation in the leaf disk were also performed. This is the first report on direct formation
of adventitious root by in vitro culture of leaf disks/t-TCLs in Schefflera octophylla with very high
efficiency, creating basis for further studies on root biomass multiplication for production of bioactive
compounds.
Keywords: Culture medium, direct formation of adventitious root, leaf explant, plant growth
regulator, Schefflera octophylla
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