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TÓM TẮT
Cây mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) Nielsen) là một dược liệu có triển vọng phát
triển ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây mán đỉa sẽ góp
phần tạo tiền đề cho việc phát triển nguồn dược liệu sẵn có tại địa phương.
Trong ài áo này, ch ng t i tr nh ày kết qu

ư c đầu về tái sinh chồi in vitro cây mán

đỉa. Đoạn thân (kho ng 4 cm) mang chồi nách của cây mán đỉa được khử trùng ằng
HgCl2 0,1% 10 phút, rồi tiếp tục khử trùng v i nano ạc 40 ppm trong 30 ph t. Kết qu cho
tỷ lệ mẫu kh ng nhiễm cao nhất đạt 58,30% sau 4 tuần nu i cấy. M i trường ổ sung 2,0
mg/l BAP (6-benzylaminopurine) là m i trường tối ưu cho sự tái sinh chồi in vitro từ đoạn
thân cây mán đỉa đạt 1,66 chồi/mẫu. M i trường MS có

ổ sung 0,2 mg/l NAA (-

naphthaleneacetic acid) kết hợp 2,0 mg/l BAP (6-benzylaminopurine) cho sinh trưởng của
chồi tốt, chiều cao chồi đạt 3,11cm sau 8 tuần nu i cấy.
Từ khóa: đoạn thân mang chồi nách, mán đỉa, khử trùng, tái sinh chồi in vitro.
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ABSTRACT
Archidendron clypearia (Jack) Nielsen is one of the potential medicinal herbs promising
the development in Thua Thien Hue province. Studies of in vitro propagation techniques of
this plant will contribute to creating the precondition for the development of available
pharmaceutical resources in Thua Thien Hue.
In this paper, we presented the procedure of in vitro regeneration of Archidendron
clypearia plant. The stem segments (approximately 2.0 cm in length) consisting of a lateral
shoot of Archidendron clypearia were sterilized with 0.1% (w/v) HgCl2 solution for 10
minutes and subsequently sterilized with 40 ppm nano-silver solution for 30 minutes. The
highest rate of uncontaminated survival samples was up to 58.30% after four weeks of
culture. MS medium supplemented with 2.0 mg/l BAP was optimal for shoot regeneration,
reached about 1.66 shoots per explant. MS medium supplemented with 0.2 mg/l NAA and
2.0 mg/l BAP resulted in a good shoot development, 3.11 cm shoot in length was obtained
after eight weeks of culture.
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