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Tóm tắt. Bài báo này trình bày kết quả đạt được trong nghiên cứu ảnh hưởng của mannitol 

đến sự sinh trưởng của cây nha đam (Aloe vera L.) nuôi cấy in vitro. Đoạn thân và đỉnh 

sinh trưởng tách từ cây nha đam in vitro được cấy lên môi trường cơ bản Murashige và 

Skoog (MS) có bổ sung 8 g/l agar, 30 g/l saccharose, 1g/l than hoạt tính; 1,0 mg/l BAP kết 

hợp với 0,5 mg/l NAA, pH 5,8. Trên môi trường này đoạn thân và đỉnh sinh trưởng của cây 

nha đam in vitro tái sinh cụm chồi rất tốt với trung bình tương ứng là 11,13 chồi/mẫu và 

12,2 chồi/mẫu. Chồi đơn tách từ cụm chồi in vitro tạo rễ và sinh trưởng tốt trên môi trường 

MS có bổ sung 0,5 mg/l NAA. Cây nha đam in vitro được xử lý với manitol ở các nồng độ 

thay đổi từ 1-16% để gây hạn sinh lý trong khoảng thời gian khác nhau. Kết quả cho thấy 

khi xử lý mannitol ở nồng độ thấp (1-4%) ít gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của 

mẫu nha đam in vitro, tuy nhiên khi xử lý mannitol ở nồng độ cao hơn (8-14%) gây giảm 

mạnh khả năng sinh trưởng của mẫu nuôi cấy, đặc biệt khi xử lý mannitol ở nồng độ 16% 

gây tổn thương rất lớn đến hình thái lá và khả năng sinh trưởng của mẫu thí nghiệm. 

Từ khóa: in vitro, mannitol, nha đam, sinh trưởng.  

1. Mở đầu 

Thực vật không có khả năng di chuyển như động vật, nhưng chúng có khả năng 

đáp ứng rất tốt với các điều kiện bất lợi (stress) của môi trường nhằm đảm bảo khả năng 

sinh trưởng và phát triển của mình. Dưới ảnh hưởng của điều kiện bất lợi của môi 

trường, thực vật thường có khả năng huy động nhanh chóng các cơ chế chuyển hóa cơ 

chất cần thiết để điều hòa và tăng sức chống chịu. Trong số các loại thực vật có mạch lá, 

thì thực vật CAM (crassulacean acid metabolism) là nhóm thực vật đặc trưng có khả 

năng thay đổi về cấu trúc hình thái và cơ chế quang hợp để thích nghi tốt với điều kiện 

sống khô hạn [3]. Thực vật CAM có khả năng đóng khí khổng vào ban ngày, do vậy hạn 

chế được sự mất nước qua lá. Ban đêm, khí khổng của chúng thường được mở ra để hấp 

thụ CO2 và tích lũy acid malic, quá trình chuyển hóa acid malic vào ban ngày sẽ thải ra 

CO2 và cây có thể sử dụng lượng CO2 này kết hợp với nước và ánh sáng để tiến hành 

quang hợp [4, 5].  
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Nha đam (Aloe vera L.) là một loài thực vật CAM thuộc chi Aloe, họ Lô hội 

(Asphodelaceae). Cây nha đam là loại cây có giá trị kinh tế cao, đặc biệt chúng có giá trị 

rất lớn trong y học và mỹ phẩm, nha đam có khả năng chịu hạn cao và thích nghi được 

với thời tiết khô nóng của môi trường. Ở Việt Nam, nha đam mọc nhiều ở các vùng 

Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí, thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận [9]. Cây 

nha đam chịu được nắng hạn nhưng lại phát triển tốt khi có độ ẩm trong đất vừa phải, 

ngoài ra cây nha đam cũng không chịu được ngập úng quá lâu. Trong điều kiện thiếu 

nước, cây nha đam có khả năng chịu đựng sự khô hạn trong một thời gian dài, khi có 

nước trở lại thì cây hồi phục nhanh, lá căng mọng trở lại do có cơ chế hút nước nhanh 

và giữ được nước tốt [9]. Trong điều kiện nắng nóng và khô hạn ở mức trung bình thì 

cây nha đam vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường nhưng khi bị hạn kéo dài thì khả 

năng sinh trưởng và phát triển của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu chứng chung khi bị hạn 

trong cây nha đam là bề mặt lá của chúng trở nên khô ráp không còn trơn bóng, có thể 

bị nhăn, rụng lá, bị cháy, cây thấp và còi cọc.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mannitol ở các nồng độ khác nhau để 

gây hạn sinh lý cho cây in vitro và thăm dò khả năng chịu hạn của chúng trước sự mất 

nước sinh lý do mannitol gây ra. Mannitol là một loại đường được tạo thành trong cây 

và được xem như là một sản phẩm chính của quá trình quang hợp. Thông thường cây 

trồng có thể chuyển hóa được mannitol, tuy nhiên cây hấp thụ mannitol rất chậm vì vậy 

mannitol làm tăng áp lực nội tại của môi trường. Trong trường hợp này, tế bào phải có 

một cơ chế nào đó nhằm tăng áp lực nội tại để có thể tồn tại trong môi trường có 

mannitol. Chính cơ chế này đã kích thích tế bào tổng hợp abscisic acid (ABA) nội sinh 

và kìm hãm sự sinh trưởng của tế bào, giúp cho cây chịu sự mất nước lớn hơn bình 

thường. Tuy nhiên, khả năng kích thích tổng hợp ABA chỉ xảy ra ở một nồng độ 

mannitol thích hợp, vượt qua giới hạn này, mannitol làm cho tế bào bị mất nước sinh lý 

và có thể chết [8].  

Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là thăm dò và tìm được ngưỡng chịu hạn của 

cây, làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu chuyên sâu về đặc tính chịu hạn và chọn 

lọc những cây có khả chịu hạn cao, phục vụ cho công tác nghiên cứu về biến đổi đặc 

tính CAM trong cây nha đam dưới tác động bất lợi của môi trường nhằm tuyển chọn các 

giống cây chịu hạn để đưa vào sản xuất. 

2. Nguyên liệu và phương pháp  

2.1. Nhân nhanh cây nha đam in vitro 

  Cây nha đam in vitro khỏe mạnh (do Phòng thí nghiệm Sinh lý Động vật - Tế 

bào - Di truyền thuộc Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế cung cấp) 

được sử dụng làm nguồn vật liệu khởi đầu trong thí nghiệm nhân nhanh, từ đó tạo ra 

một lượng lớn cây in vitro để sử dụng trong nghiên cứu này. 

Đoạn thân và đỉnh sinh trưởng của cây nha đam in vitro sẽ được tách thành 
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những mảnh nhỏ (0,5 cm × 0,5 cm) và được chuyển lên môi trường nhân chồi theo 

Trương Thị Bích Phượng và cs [10]. Môi trường nhân chồi này là môi trường cơ bản 

MS (Murashige Skoog, 1962) [7], có chứa 8 g/l agar, 30 g/l saccharose, 1,0 g/l than hoạt 

tính, 1,0 mg/l benzylaminopurine (BAP) kết hợp với 0,5 mg/l naphthaleneacetic acid 

(NAA), pH 5,8.  Chu kỳ cấy chuyền 4 tuần/lần để nhân được lượng chồi cần thiết đủ để 

làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho các thí nghiệm sau này. 

2.2. Xử lý mannitol trong môi trường nuôi cấy  

  Các chồi in vitro (4-7 cm) tái sinh từ chồi đơn hoặc cụm chồi, sẽ được tách ra 

và chuyển lên môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l NAA để tái sinh rễ và hình thành cây 

in vitro. Bổ sung mannitol ở các nồng độ khác nhau từ 1-16% vào môi trường này để 

gây hạn sinh lý. Tiến hành đánh giá khả năng sinh trưởng của cây con in vitro sau 

khoảng thời gian 21 ngày xử lý mannitol. 

Khả năng sinh trưởng của cây nha đam in vitro đươc̣ xác điṇh bằng chỉ số tốc đô ̣

sinh trưởng tương đối (RGR) theo công thức của Lutts và cộng sự (1996) [6]: 

RGR   =
Δt

lnWlnW 12    (g/g/ngày) 

Trong đó: 

Δt = t2 - t1 (t1: thời điểm bắt đầu nuôi cấy, t2: thời điểm sau khi nuôi cấy) 

W1: trọng lượng tươi (g) của mô tại thời điểm t1 

W2: trọng lượng tươi (g) của mô tại thời điểm t2. 

2.3. Xử lý thống kê 

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, mỗi lần sử dụng 10 mẫu. Số liệu thực nghiệm 

được tính giá trị trung bình và phân tích ANOVA (Duncan’test, p<0,05) bằng chương 

trình SAS. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tạo nguồn nguyên liệu ban đầu 

3.1.1. Khả năng nhân chồi của đoạn thân tách từ cây nha đam in vitro  

Bảng 1. Số chồi từ cụm chồi thu được từ đoạn thân tách từ cây nha đam in vitro 

Mẫu số Số chồi/mẫu Khả năng sinh trưởng 

1 11 ++++ 

2 8 ++++ 

3 14 +++ 

4 12 +++ 

5 12 ++++ 
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6 9 ++++ 

7 9 ++++ 

8 14 ++++ 

9 15 +++ 

10 8 +++ 

11 15 +++ 

12 11 ++++ 

13 9 ++++ 

14 10 ++++ 

15 10 ++++ 

Trung bình 11,13 ± 2,45  

(Chú thích:  +++:  Sinh trưởng tốt; ++++:  Sinh trưởng rất tốt). 

 

Hình 1. Cụm chồi thu được từ đoạn thân tách từ cây nha đam in vitro 

Đoạn thân tách từ mẫu nha đam in vitro sau khi được cấy vào môi trường nhân 

chồi đều sinh trưởng tốt. Sau 7-8 tuần nuôi cấy trên môi trường này, hầu hết các mẫu 

nuôi cấy đều tạo cụm chồi với số lượng chồi trên mỗi cụm khá cao, đồng thời các chồi 

từ cụm chồi được tạo thành đều có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường nghiên cứu. 

Các kết quả thu được trình bày ở Bảng 1 và Hình 1. 

3.1.2. Khả năng nhân chồi của đỉnh sinh trưởng tách từ cây nha đam in vitro 

Đỉnh sinh trưởng tách từ cây nha đam in vitro sau khi được cấy vào môi trường 

nhân chồi đều thể hiện khả năng sinh trưởng tốt tương tự như các kết quả thu được khi 

nuôi cấy đoạn thân (Bảng 2, Hình 2). Hầu hết các đỉnh sinh trưởng tách từ cây nha đam 

in vitro khi nuôi cấy trên môi trường nhân chồi đều có khả năng tạo cụm chồi rất tốt với 

số lượng chồi tạo thành trên mỗi cụm chồi thu được là tương đối cao, đồng thời các chồi 

trên mỗi cụm chồi đều có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường nhân chồi.  

Bảng 2. Số chồi từ cụm chồi thu được từ đỉnh sinh trưởng của cây nha đam in vitro 

Mẫu số Số chồi/mẫu Khả năng sinh trưởng 

1 9 ++++ 

2 10 ++++ 

3 15 +++ 
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4 14 +++ 

5 12 +++ 

6 9 ++++ 

7 15 +++ 

8 14 +++ 

9 16 +++ 

10 8 +++ 

11 15 +++ 

12 12 +++ 

13 7 +++ 

14 15 +++ 

15 12 ++++ 

Trung bình 12,20 ± 2,96  

(Chú thích:  +++:  Sinh trưởng tốt; ++++:  Sinh trưởng rất tốt). 

 

Hình 2. Cụm chồi thu được từ đỉnh sinh trưởng tách từ cây nha đam in vitro 

Một số nghiên cứu trước đây của Aggarwal và cộng sự (2004) [1] hoặc Davood 

và cộng sự (2008) [2] cho thấy khi chuyển mẫu nuôi cấy từ đoạn thân của cây nha đam 

in vitro trên môi trường nhân nhanh có bổ sung tổ hợp BAP và NAA thu được kết quả 

cao nhất tương ứng là 9,67 chồi/mẫu hoặc 12,43 chồi/mẫu.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy khi tiến hành nuôi cấy đoạn thân và 

đỉnh sinh trưởng tách từ cây nha đam in vitro trên cùng một môi trường nhân chồi, số 

lượng chồi trung bình thu được từ nuôi cấy đoạn thân là 11,13 ± 2,45 chồi/mẫu và từ 

nuôi cấy đỉnh sinh trưởng là 12,20 ± 2,96 chồi/mẫu. Các chồi hình thành từ đoạn thân 

hay đỉnh sinh trưởng đều có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường nuôi cấy. Chồi 

đơn tách từ cụm chồi in vitro được cấy vào môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l NAA để 

tái sinh cây in vitro. Các cây con in vitro này tạo rễ và sinh trưởng tốt. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ mannitol đến tốc độ sinh trưởng tương đối cây nha đam 

trong điều kiện in vitro 

Tốc độ sinh trưởng tương đối là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh trưởng và phát 



110 Hoàng Thị Kim Hồng và cs. 

 

triển của cây và cho biết hiệu quả thực của quá trình quang hợp, vì vậy việc xác định tốc 

độ sinh trưởng tương đối rất có ý nghĩa trong việc đánh giá khả năng tăng trưởng của 

cây. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của nồng độ mannitol đến tốc độ sinh trưởng tương 

đối của cây nha đam trong điều kiện in vitro dựa trên các thí nghiệm xử lý mannitol ở 

các nồng độ khác nhau trong 21 ngày được trình bày ở bảng 3 và hình 3. 

Từ kết quả thu được ở bảng 3 và hình 3 chúng tôi nhận thấy khi tiến hành xử lý 

mannitol ở nồng độ thấp (1- 4%), mẫu thí nghiệm sinh trưởng tốt so với mẫu đối chứng, 

trong 7 ngày đầu sau khi xử lý mannitol ở các nồng độ thấp, mẫu thí nghiệm sinh 

trưởng nhanh tương tự mẫu đối chứng, thời gian sau từ 10-21 ngày mẫu xử lý, mẫu thí 

nghiệm có xu hướng sinh trưởng chậm lại. Tốc độ sinh trưởng tương đối khi xử lý 

mannitol ở các nồng độ 1, 2, 3, 4% trong các mẫu thí nghiệm tương ứng là 0,036; 0,034; 

0,028 và 0,026 g/g/ngày (tính theo trọng lượng tươi), so với đối chứng là 0,061 g/g/ngày 

(Bảng 3). Khi quan sát hình thái của mẫu thí nghiệm, chúng tôi nhận thấy khi xử lý mẫu 

thí nghiệm với mannitol ở nồng độ thấp các mẫu thí nghiệm có màu xanh lục và có khả 

năng tạo chồi và cụm chồi tương tự mẫu đối chứng. 

Kết quả thu được ở nghiên cứu này cho thấy trong quá trình nuôi cấy in vitro, 

việc xử lý mannitol ở nồng độ thấp (1-4%) đã có tác động đến khả năng, tốc độ sinh 

trưởng và phát triển của mẫu nuôi cấy, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của chúng là khá 

thấp, các cây in vitro ở thí nghiệm này vẫn có thể duy trì sự sống nhưng sinh trưởng và 

phát triển chậm (Hình 3).  

Bảng 3.  Ảnh hưởng của nồng độ mannitol đến tốc độ sinh trưởng tương đối của 

cây nha đam in vitro 

NC (%) KLT (g) KLS (g) RGR (g/g/ngày)
 

0 0,8950
a 

3,24
a 

0,061 

1 0,9633
b 

2,0567
b 

0,036 

2 0,6417
b 

1,3967
b 

0,034 

3 0,9033
b 

1,8367
c 

0,028 

4 0,9167
b 

1,7567
c 

0,026 

8 0,7417
b 

1,2867
c 

0,015 

10 0,8067
b 

0,8267
c 

0,001 

12 1,1283
b
 0,9367

c 
-0,003 

14 0,8867
b 

0,7350
c 

-0,008 

16 0,7317
a 

0,6117
c 

-0,008 

(Chú thích: NC: Nồng độ mannitol, KLT và KLS: Khối lượng trước và Khối lượng sau 

khi xử lý; Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của 

trung bình mẫu với p<0,05 (Duncan’s test)). 
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Hình 3. Chồi nha đam  in vitro nuôi cấy trên môi trường tạo rễ.  (a): đối chứng 

không xử lý mannitol. (b), (c), (d) và (e): chồi được xử lý mannitol ở các nồng 

độ thấp, tương ứng là 1, 2, 3 và 4%. 

Khi xử lý mẫu nha đam in vitro với nồng độ mannitol 8% và 10%, trong thời 

gian 7 ngày đầu chúng tôi nhận thấy mẫu vẫn có khả năng sống sót, khả năng sinh 

trưởng của mẫu nuôi cấy yếu. Sau 8-14 ngày xử lý, mẫu có biểu hiện sinh trưởng kém. 

Sau 15-21 ngày xử lý mannitol, mẫu nuôi cấy vẫn còn sinh trưởng nhưng rất yếu (Hình 

4).  

 

 

 

 

Hình 4. Chồi nha đam  in vitro nuôi cấy trên môi có bổ sung mannitol.  (a): đối chứng không xử 

lý mannitol. (f), (g): chồi được xử lý mannitol ở các nồng  tương ứng là 8 và 10%. 

Trong 7 ngày đầu xử lý mannitol ở nồng độ 12, 14, 16%, một phần mẫu thí 

nghiệm có dấu hiệu của sự héo úa, mẫu chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng nâu. 

Riêng khi xử lý môi trường với mannitol ở nồng độ 16% từ ngày thứ 3 trở đi các mẫu 

thí nghiệm bắt đầu có dấu hiệu héo dần. Sau 21 ngày xử lý mẫu nuôi cấy trên môi 

trường ở các nồng độ mannitol 12% hoặc 14%, chỉ còn một số ít mẫu sống sót nhưng 

không nhận thấy dấu hiệu sinh trưởng, khi xử lý mannitol ở nồng độ 16%, hầu hết các 

mẫu nuôi cấy đều bị héo dần rồi chết. 

Các kết quả này cho thấy môi trường nhân chồi có bổ sung mannitol ở nồng độ 

cao (12, 14 và 16%) đã gây ức chế khả năng sinh trưởng của mẫu nuôi cấy. Bổ sung 
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mannitol ở nồng độ cao đến 16% và duy trì trong thời gian dài có khả năng gây kìm 

hãm hoàn toàn sự sinh trưởng của mẫu nuôi cấy và gây chết mẫu (Hình 5). 

 

 

 

 

Hình 5. Chồi nha đam  in vitro nuôi cấy trên môi có bổ sung mannitol ở nồng độ cao.  (a): đối 

chứng không xử lý mannitol. (h), (i) và (k):  chồi được xử lý mannitol ở các nồng tương ứng là 

12, 14 và 16%. 

Tổng hợp các kết quả thu được trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy khi bổ 

sung mannitol ở các nồng độ khác nhau vào môi trường nhân chồi, khả năng sinh 

trưởng và biểu hiện về hình thái bên ngoài của mẫu thí nghiệm bị thay đổi rõ rệt. Sự 

thay đổi này xảy ra theo chiều hướng khác nhau, phụ thuộc vào nồng độ mannitol và 

thời gian xử lý mẫu. Trong thời gian 7 ngày sau khi xử lý, tất cả các mẫu đều có khả 

năng sống sót, tuy nhiên mức độ sinh trưởng của các mẫu nuôi cấy có xu hướng bị giảm 

dần theo sự tăng dần của nồng độ mannitol. Đồng thời, một số mẫu thí nghiệm có dấu 

hiệu của sự héo úa, mẫu chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng nâu, đặc biệt, xử lý 

mannitol nồng độ cao đến 16% sẽ kìm hãm khả năng sinh trưởng của mẫu nuôi cấy và 

gây chết cây.   

4. Kết luận 

Môi trường MS cơ bản bổ sung 1,.0 mg/l  BAP kết hợp với 0,5 mg/l NAA, pH 

5,8 thích hợp cho việc tạo cụm chồi từ đoạn thân và đỉnh sinh trưởng của cây nha đam 

in vitro, chồi tạo thành có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường nuôi cấy. Bổ sung 

mannitol vào môi trường nuôi cấy gây ảnh hưởng lớn đến sự sống và khả năng sinh 

trưởng của mẫu thí nghiệm sau 7 ngày xử lý. Ở thời điểm này, việc xử lý mannitol ở 

nồng độ thấp (1-4%) ít gây ảnh hưởng đến khả năng sống sót và sinh trưởng của mẫu. 

Xử lý mannitol ở nồng độ cao hơn (8-14%), mẫu nuôi cấy chậm sinh trưởng và thậm 

chí còn làm chết mẫu. Xử lý mannitol ở nồng độ 16% sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến khả năng sinh trưởng của mẫu và dần dần làm cho toàn bộ mẫu thí nghiệm bị chết. 

Lời cám ơn: Chúng tôi chân thành cám ơn Quỹ phát triển khoa học và Công 

nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) đã tài trợ kinh phí cho chúng tôi thực hiện 

nghiên cứu này. 
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EFFECTS OF MANNITOL ON THE GROWTH OF IN VITRO ALOE PLANTS 

(ALOE VERA L.)  

    

 Hoang Thi Kim Hong, Truong Thi Bich Phuong, 

Truong Van Phong, Mai Van Bien 

College of Sciences, Hue University 

 

Abstract. This paper presents the results obtained in the study of the effect of mannitol on 

the growth of in vitro Aloe plants. The stem segments and apical meristem isolated from in 

vitro plants was cultured on the Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 8 

g/l of agar, 30 g/l of sucrose, 1g/l of activated charcoal, 1.0 mg/l of BAP, 0.5 mg/l of NAA, 

pH at 5.8. Under this condition, shoot clusters were regenerated with an average of 11.13 

shoots/stem segments and 12.2 shoots/apical meristem. The single shoots, isolated from in 

vitro shoot clusters, developed roots, grew well on the MS medium supplemented with 0.5 

mg/l of NAA. The in vitro plants were cultured on MS medium supplemented with 

mannitol at different concentrations of 1-16% to cause osmotic stress. The results showed 

that MS medium containing mannitol at low concentrations of from 1 to 4% affected the 

growth of in vitro plants the least. The MS medium containing the mannitol at higher 

concentrations (8-14%) significantly inhibited the growth of in vitro plants. Especially, the 

growth of in vitro plants was completely inhibited when they were cultured on MS medium 

containing the mannitol at 16%. 

Keywords: Aloe vera, in vitro, mannitol, growth. 


