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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đã phân lập thành công 3 gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNAC1, OsNAC5, OsNAC10 từ 

giống lúa Việt Nam. Các gen phân lập được có kích thước lần lượt 951 bp, 993 bp, 1182 

bp và giống 99% (AY596808.1), 98% (AB028184.1)  và 92% (AK069257.1) ở giống lúa 

Japonica (Niponbare) đã được công bố trên Ngân hàng Gen thế giới. Trình tự protein của 

các gen phân lâp được chứa đầy đủ các vùng peptide đặc trưng cho nhóm protein NAC và 

vùng tín hiệu định vị nhân. Các gen OsNAC1, OsNAC5 và OsNAC10 đều biểu hiện trong 

điều kiện xử lý hạn giả định, trong đó gen OsNAC1 có mức độ biểu hiện cao hơn rõ rệt và 

duy trì mức độ biểu hiện cao trong thời gian dài hơn đáng kể so với hai gen còn lại. 

- Đã thiết kế thành công hai hệ vector biểu hiện gen trong tế bào thực vật: pCAMBIA1301 

và pBI101 mang gen OsNAC1 được điều khiển bởi promoter hoạt động liên tục Ubiquitin 

và 35S; promoter hoạt động cảm ứng stress Rd29A và Lip9. Các vector mang cấu trúc 

biểu hiện gen OsNAC1 được biến nạp thành công vào các chủng vi khuẩn Agrobacterium 

tumefaciens LBA4404. 

- Đã chuyển thành công cấu trúc Ubi:OsNAC1:Nos và Lip9:OsNAC1:Nos vào giống lúa 

J02. Sự có mặt của cấu trúc biểu hiện gen đích trong các dòng lúa chuyển gen được kiểm 

tra bằng phương pháp PCR. Các dòng lúa chuyển gen đồng hợp mang một bản copy gen 

chuyển OsNAC1 được xác định bằng phương pháp qRT-PCR. Biểu hiện của gen chuyển 

OsNAC1 trong cây chuyển gen T2 đã được chứng minh bằng phương pháp RT-PCR. 

- Đã đánh giá sinh trưởng, phát triển thông qua các chỉ tiêu nông học (chiều cao cây, số 

nhánh, số hạt chắc/ bông, thời gian sinh trưởng) và khả năng chịu hạn của các dòng lúa 

chuyển gen thông qua các chỉ tiêu về hình thái (độ cuốn lá), sinh lý (hảm lượng nước 

tương đối, hàm lượng chất diệp lục) và sinh hóa (hàm lượng proline, sự sản sinh chất hoạt 



hóa oxi hóa). Hai dòng lúa chuyển cấu trúc biểu hiện gen Ubi:OsNAC1:Nos và ba dòng 

lúa chuyển cấu trúc biểu hiện gen Lip9:OsNAC1:Nos có khả năng sinh trưởng tương 

đương với cây đối chứng trong điều kiện bình thường. Trong điều kiện xử lý stress hạn, 

các dòng lúa chuyển gen có các chỉ tiêu hình thái, sinh lý, sinh hóa thể hiện khả năng chịu 

hạn cao hơn dòng lúa đối chứng ở thời kỳ sinh sản. Đồng thời, tỷ lệ sống sót của các dòng 

lúa chuyển gen thời kỳ cây non cao hơn so với dòng đối chứng khi xử lý hạn. Cụ thể, các 

dòng lúa chuyển gen L1.1, L4.2, U6.1, L5.1, U4.2  có tỷ lệ sống sót là 90%, 84%, 81%, 

67%, 62% cao hơn dòng đối chứng với tỷ lệ sống sót chỉ đạt 53%.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã tạo ra được các dòng lúa thế hệ T2 mang một 

bản sao của gen OsNAC1 ở dạng đồng hợp biểu hiện dưới sự điều khiển của promoter 

hoạt động cảm ứng điều kiện stress Lip9 và promoter hoạt động liên tục Ubiquitin. Cây 

chuyển gen có kiểu hình tương đồng với cây đối chứng không chuyển gen (về khả năng 

sinh trưởng, phát triển và năng suất) trong điều kiện bình thường không có stress hạn, 

trong khi khả năng chịu hạn và tỷ lệ sống sót cao hơn trong điều kiện xử lý stress hạn. 

Đây là kết quả quan trọng, chứng tỏ tiềm năng ứng dụng của gen OsNAC1 nói riêng và 

các gen mã hóa nhân tố phiên mã thuộc nhóm NAC liên quan tới đáp ứng stress nói 

chung trong công tác tạo giống cây chuyển gen chịu hạn. Trên cơ sở kết quả của luận án, 

các vector biểu hiện gen OsNAC1 do luận án tạo ra đang được nghiên cứu chuyển vào các 

giống cây trồng quan trọng như ngô, bông, đậu tương… để tạo ra các giống cây chuyển 

gen kháng hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của sản xuất trong điều kiện thay đổi khí 

hậu toàn cầu ở Việt Nam.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục nghiên cứu, phân tích các dòng cây chuyển gen OsNAC1 ở các thế hệ T3 , T4… 

để làm r  vai trò của protein OsNAC1 đối với đáp ứng chống chịu các yếu tố stress hạn. 

- Mở rộng nghiên cứu chuyển gen OsNAC1 vào các đối tượng cây trồng khác với các 

promoter điều khiển hoạt động cảm ứng điều kiện stress để phục vụ công tác chọn tạo 

giống chống chịu hạn. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Three ORFs namely OsNAC1, OsNAC5 and OsNAC10 were successfully isolated , 

sequenced from drought stress-treated cDNA of Vietnam rice cultivar and cloned into 

pGEM-T vector. The isolated gene sequences were alternately 951 bp, 993 bp _1182 

bp in length and homology with published genes at 99% (compared with homologous 

gene ID AY596808.1), 98% (AB028184.1) , 92% (AK069257.1) sequently from 

Nipponbare, a japonica rice cultivar. Analysis of its deduced amino acid sequence 

indicated that this protein contains conserve domains and one putative nuclear 

localization signal at N-terminal like all well-known NAC proteins. The expression 

analysis results showed that these transcriptions were  up-regulated by drought stress 

treatment. 

- The OsNAC1 over-expression constructs driven by promoters namely constitutive 35S, 

Ubiquitin, stress-inducible Lip9 and Rd29A were generated. These constructs were 

successfully transformed into A. tumefaciens strain LBA4404. 

- These constructs named Lip9:OsNAC1:Nos and Ubi:OsNAC1:Nos were successfully 

transferred into J02 rice variety/cultivar. The presence of the putative positive 

transgene was confirmed by PCR. The qRT-PCR was then used for estimating the 

number of target gene  copies and homozygous in transgenic rice lines. The expression 

of transformed  OsNAC1in T2 putative transgenic rice lines was detected  by RT-PCR. 

- Evaluation the growth, development by agronomic indicators (eg. plant height, number 

of branches, number of seeds/ cornflower, seed to seed  period); Estimation  drought 

tolerance of transgenic lines by physiological (relative water content, chlorophyll 

content) and biochemical (proline content, oxidation activator production). Two 

transgenic rice lines expressed the Ubi:OsNAC1:Nos and three transgenic rice lines 



expressed the Lip9: OsNAC1:Nos have the same growth capacity as the control plants 

under normal conditions. Under drought stress conditions, transgenic rice lines have 

morphological, physiological and biochemical indicators showing higher drought 

tolerance than control rice lines in reproductive age. At the same time, the survival rate 

of the transgenic lines was higher than that of the control lines at drought. Specifically, 

transgenic lines L1.1, L4.2, U6.1, L5.1, U4.2 had survival rates of 90%, 84%, 81%, 

67%, 62%, while WT plants had survival rates only 53%. 

12. Practical applicability, if any: 

 The results of this thesis have generated T2 rice lines carrying a copy of the OsNAC1 

gene in homozygous form under the control of the driven stress-inducible Lip9 promoter and 

continuous Ubi promoter. Transgenic plants have the same phenotype with WT plants (in 

terms of growth, development and yield) under normal conditions, while tolerance to drought 

and high survival rates more in terms of drought stress treatment. This is an important result, 

demonstrating the potential application of the OsNAC1 gene in particular and the 

transcriptional gene encoding genomes of the NAC group in relation not only to the general 

stress responses, but also to drought tolerant transgenic plants. Based on the our results of the 

thesis, OsNAC1 gene expression vectors produced by the thesis are being transformedinto 

other important cultivars such as maize, cotton, soybean... to produce drought tolerant 

transgenic plants, to meet the urgent needs of production in the context of global climate 

changing in Vietnam.  

13. Further research directions, if any: 

- Analysis continously the expression of OsNAC1 gene in the generation of T2 and T3 

transgenic lines  in order to identify the role of the gene  in other abiotic stress 

responses. 

- Transformation  OsNAC1 gene the constructs haboring the target gene driven by the 

stress-inducible promoters, into the different agricultural crops . 
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