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TÓM TẮT
Trong điều kiện môi trường bất lợi, thực vật khởi động một chuỗi các đáp ứng nhằm bảo vệ cơ thể khỏi các
tổn thương, trong đó bao gồm cả việc hoạt hóa các nhân tố phiên mã để điều hòa hoạt động của các gen
chức năng. OsNAC10 thuộc họ gen mã hóa nhân tố phiên mã NAC (NAM, ATAF1/2, CUC) đặc trưng của
thực vật, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và đáp ứng điều kiện hạn, mặn, lạnh ở giai đoạn
sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa, đặc biệt là tăng cường khả năng chống chịu trong giai đoạn sinh sản.
Trong nghiên cứu này, T-DNA mang cấu trúc biểu hiện OsNAC10 đặt dưới sự điều khiển bởi promoter
hoạt động liên tục Ubiquitin đã được thiết kế dựa trên bộ khung vector pCAMBIA1300. Các vector tái tổ
hợp pCAM-Ubi/OsNAC10-sense, pCAM-Ubi/OsNAC10-antisense đã được biến nạp vào vi khuẩn
Agrobacterium tumefaciens và chuyển vào giống lúa J02. Sự có mặt của cấu trúc biểu hiện gen trong các
dòng cây tái sinh đã được kiểm tra bằng PCR với cặp mồi đặc hiệu cho cấu trúc biểu hiện gen OsNAC10 và
gen chọn lọc Hygromycin phosphotransferase (HPT). Kết quả thu được là tiền đề cho việc nghiên cứu chức
năng gen OsNAC10 ở lúa, từ đó hướng tới tạo ra các giống cây trồng chuyển gen có khả năng chống chịu
tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường.
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