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TÓM TẮT 

Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) từ lâu đã được sử dụng như một loại cây thuốc dân 
gian cũng như được dùng để chế biến thành trà ở các nước châu Á. Đây là cây thân thảo lâu năm thuộc họ bầu 
bí, chứa saponin, flavonoid, polysaccharide, vitamin và các amino acid. Trong nghiên cứu này, nhân giống in vitro 
loài cây này thông qua giai đoạn callus đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường cảm ứng 
sinh callus hiệu quả nhất đối với mẫu lá là MS cơ bản có bổ sung 1,5 mg/L NAA, đối với mẫu cuống lá là 0,2 mg/l 
2,4-D, tỷ lệ mẫu có cảm ứng tạo callus tương ứng là 100% và 97,8%. Môi trường tái sinh chồi từ callus cho hiệu 
quả cao nhất bao gồm MS cơ bản có bổ sung 2,0 mg/L BAP và 0,2 mg/L NAA, tỷ lệ tái sinh chồi đạt 55,6%. Môi 
trường MS cơ bản bổ sung 1,0 mg/L BAP cho hiệu quả nhân chồi cao nhất đối với chồi đỉnh (6,17 chồi/mẫu) 
trong khi bổ sung 0,3 mg/L BAP cho hiệu quả cao nhất đối với chồi bên (7,72 chồi/mẫu). Môi trường tạo rễ tối tốt 
nhất đối với cây Giảo cổ lam là môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L NAA, số lượng rễ tạo thành đạt 7,22 rễ/chồi. 
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SUMMARY 

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino (Jiaogulan) has long been used as folk medicine and tea in Asia.  
G. pentaphyllum is a perennial creeping herb which belongs to the Cucurbitaceae family. It contains saponins, 
flavonoids, polysaccharides, vitamins, and amino acids. In this study, the in vitro propagation capacity of this 
species through the callus induction was investigated. The results showed that suitable media for callus induction 
were basal MS with 1.5 mg/L NAA (for leaf), and 0.2 mg/L 2.4- D (for petiole), the ratio of callus induction were 
100% and 97.8%, respectively. Shoots were regenerated from callus on the MS medium supplemented with  
2.0 mg/L BAP and 0.2 mg/L NAA with the regeneration rate reached 55.6%. MS medium contained 1.0 mg/L BAP 
had the highest shoot multiplication efficiency for apical buds (6.17 shoots/sample) while supplemented with  
0.3 mg/L BAP had the highest efficiency for lateral buds (7.72 shoots/sample). For rooting, MS medium with  
0.5 mg/L NAA was suitable, the number of roots reached 7.22 roots/shoot. 
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