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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  
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ออสเตรเลยีอนุมตัใิหม้กีารผลติคาโนลา่เทคโนชวีภาพเชงิการคา้ 
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การแสดงออกของ growth factor ของมนุษยใ์นแมลงดดัแปลงพนัธุกรรม 
 
นกัวจิยัคน้พบวา่จลุนิทรยีใ์ชฮ้อรโ์มนในการปกป้องพชื 

ออสเตรเลยีอนุมตัใิหม้กีารผลติคาโนลา่เทคโนชวีภาพเชงิการคา้ 

Australia's Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดอ้อกใบอนุญาตใหก้บับรษัิท Bayer 
CropScience เพือ่การผลติคาโนลา่เทคโนชวีภาพทีม่คีณุสมบตัติา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื โดยการอนุญาตนีม้ผีล
ครอบคลมุทัง้ประเทศ คาโนลา่เทคโนชวีภาพและผลผลติสามารถจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไปได ้โดยใชส้ าหรับเป็น
อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์โดย Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ไดอ้นุญาตใหใ้ชค้าโนลา่
เทคโนชวีภาพเป็นอาหารส าหรับมนุษยไ์ด ้
 
การออกใบอนุญาตครัง้นีม้ขี ึน้หลงัจากการพจิารณาดา้นการประเมนิและการบรหิารจัดการความเสีย่ง (Risk 
Assessment and Risk Management Plan, RARMP) โดยเป็นการพจิารณาร่วมกนัระหวา่งภาคประชาชน สภา
ประจ ารัฐ รัฐบาลกลาง กระทรวงสิง่แวดลอ้ม กรรมการทีป่รกึษาดา้นยนีเทคโนโลย ีและสภาทอ้งถิน่ ซึง่เป็นไปตาม
กฎหมาย Gene Technology Act 2000 และ State and Territory legislation  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir138 
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นักวทิยาศาสตรจ์าก Stowers Institute for Medical Research in Missouri สหรัฐอเมรกิา ไดท้ าการสรา้งแผนที่
พันธกุรรมเพือ่หาบรเิวณทีเ่กดิการรวมตวักนัใหม ่(recombination) ของสารพันธกุรรมในจโีนมของแมลงหวี ่
Drosophila melanogaster ผลการศกึษาพบวา่มกีลไกในการท าใหเ้กดิการรวมกนัใหมข่องสารพันธุกรรม 2 กลไก
หลกั คอื แบบ crossovers และ แบบ non-crossovers 
 
การศกึษาการรวมตวักนัใหมข่องสารพันธุกรรมในแมลงหวี ่Drosophila ในอดตีสว่นใหญมุ่ง่เนน้ไปทีบ่างสว่นของ
โครโมโซมหรอืใชก้ารรวมตวัอยา่งแมลงหวีห่ลายๆตวัในการศกึษา แตใ่นการศกึษาครัง้นีท้มีวจัิยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่หา
วา่การรวมตวักนัใหมข่องสารพันธุกรรมแบบ crossovers และ non-crossovers มกีารกระจายตวัอยา่งไรบน
โครโมโซมทัง้ 5 ของแมลงหวี ่
 
Danny Miller นักศกึษาปรญิญาโท-เอก University of Kansas Medical Center สหรัฐอเมรกิา ไดท้ดลองผสมพันธุ์
แมลงหวี ่2 สายพันธุท์ีม่คีวามแตกตา่งกนัทางพันธุกรรมมากกวา่ 5 แสนจดุและไดท้ าการศกึษาจโีนมของแมลงหวีรุ่่น
ลกูจ านวน 196 ตวั จากนัน้จงึวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดด้ว้ยโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้มาโดยเฉพาะเพือ่หาต าแหน่งของการเกดิ
การรวมตวักนัใหมข่องสารพันธกุรรม ผลปรากฏวา่พบต าแหน่งของ crossovers 541 ต าแหน่งและ non-crossovers 
291 ต าแหน่ง โดยการแลกเปลีย่นสารพันธกุรรมแบบ crossovers จะเกดิขึน้ในต าแหน่ง 2 ใน 3 จากปลายของ
โครโมโซม สว่นแบบ non-crossovers พบวา่มกีารกระจายตวัแบบสม า่เสมอทัง้ 5 โครโมโซม โดยการแลกเปลีย่น
แบบ non-crossovers จะพบในบรเิวณทีพ่บ crossovers ไดย้าก โดยจะพบการแลกเปลีย่นแบบ non-crossovers ใน
บรเิวณใกลก้นั ตา่งจากแบบ crossovers ทีเ่กดิขึน้ไดย้ากในบรเิวณทีอ่ยูใ่กลก้นั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.stowers.org/media/news/mar-17-2016 
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นักวทิยาศาสตรเ์คยเชือ่วา่กลไกการตอบสนองของระบบภมูคิุม้กนัพชืมไีวเ้พือ่แยกแยะจลุนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชนแ์ละ
เป็นโทษโดยใชใ้นการก าจัดเชือ้โรค อยา่งไรก็ตามพชืยังมกีลไกในการดงึดดูจลุนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชนใ์นเวลาทีพ่ชื
ตอ้งการ นักวทิยาศาสตรจ์าก Max Planck Institute for Plant Breeding Research ประเทศเยอรมนรี่วมกบัสถาบนั
อืน่ๆ ไดค้น้พบความสมัพันธร์ะหวา่งตน้ Arabidopsis thaliana และเชือ้รา Colletotrichum tofieldiae โดยพชืจะทน
ตอ่การเขา้มาอาศยัอยูข่องเชือ้ราเมือ่พชืตอ้งการใหเ้ชือ้ราชว่ยในการละลายฟอสเฟตในดนิใหอ้ยูใ่นพชืทีส่ามารถ
น าไปใชไ้ด ้และจะปฏเิสธการเขา้อาศยัของเชือ้ราเมือ่พชืสามารถรับเอาฟอสเฟตไดอ้ย่างเพยีงพอดว้ยตัวเอง 
 
พชืจะเจรญิเตบิโตไดเ้มือ่มฟีอสเฟตในรูปทีล่ะลายน ้าไดใ้นดนิอย่างเพยีงพอ พชืสว่นใหญม่คีวามสมัพันธก์บัเชือ้ราไม
คอรไ์รซาซึง่เจรญิอยูร่อบรากและชว่ยในการหาธาตอุาหารตา่งๆทีจ่ าเป็นใหก้บัพชื Arabidopsis เป็นพชืเพยีงไมก่ี่
ชนดิทีไ่มม่คีวามสมัพันธก์บัเชือ้ราไมคอรไ์รซา แตม่คีวามสมัพันธก์บัเชือ้รา C. tofieldiae แทน โดย C. tofieldiae 
สามารถละลายฟอสเฟตและสง่เขา้สูร่ากพชืไดเ้ชน่เดยีวกบัไมคอรไ์รซา ทมีวจิัยพบวา่ระบบภมูคิุม้กนัทีส่มบรูณ์จ าเป็น
ตอ่การสรา้งความสมัพันธแ์ละท าใหเ้ชือ้ราสามารถเขา้ไปอาศยัในรากพชืไดเ้มือ่พชืไม่สามารถเขา้ถงึฟอสเฟตได ้
อยา่งเพยีงพอดว้ยตวัเอง แตเ่มือ่มฟีอสเฟตในสิง่แวดลอ้มอย่างเพยีงพอพชืจะเกดิการตอบสนองของระบบภมูคิุม้กนั
มากขึน้และผลกัดนัเชือ้ราออกไปจากระบบราก  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.mpg.de/10390194/plants-symbiosis-phosphate 
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นักวจัิยจากภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ชืและสิง่แวดลอ้ม University of Copenhagen ประเทศเดนมารก์ ไดแ้สดงใหเ้ห็น
เป็นครัง้แรกวา่การผลติฮอรโ์มนพชืโดยเชือ้จลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนส์ามารถปกป้องพชืจากเชือ้โรคไดโ้ดยการชกัน าให ้
พชืเกดิความตา้นทาน 
 
จลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนต์อ่พชืท าใหเ้กดิการควบคมุโรคโดยชวีวธิไีดโ้ดยการรบกวนการเจรญิของเชือ้โรคหรอืชว่ย
เสรมิสรา้งใหพ้ชืมคีวามแข็งแรงมากขึน้ อยา่งไรก็ตามกลไกการควบคมุทางชวีวธิโีดยเชือ้จลุนิทรยีท์ีส่ามารถผลติ
ฮอรโ์มนพชื เชน่ ไซโตไคนนิยังไมเ่คยมกีารรายงานมากอ่น ทมีวจัิยไดค้น้พบกลไกใหมท่ีส่ามารถอธบิายวา่เชือ้
แบคทเีรยีทีผ่ลติไซโตไคนนิสามารถท าใหเ้กดิการควบคมุโดยชวีวธิไีดอ้ยา่งไร Dominik Kilian Grosskinsky หนึง่ใน
ทมีวจัิยระบวุา่เชือ้แบคทเีรยีทีผ่ลติไซโตไคนนิไดม้ปีระสทิธภิาพในการควบคมุโรคพชืและท าใหเ้นื้อเยือ่พชืมคีวาม
สมบรูณ์และมชีวีมวลเพิม่มากขึน้ นอกจากนีท้มีวจัิยยังพบความเชือ่มโยงระหวา่งฮอรโ์มนทีค่วบคมุการเจรญิเตบิโต
ของพชืกบักระบวนการเมตาบอลซึมึของคารโ์บไฮเดรตและการเกดิจดุสเีขยีวบนใบทีแ่หง้ลงในฤดใูบไมร้่วง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.science.ku.dk/english/press/news/2016/breakthrough-microbes-protect-plants-with-plant-

hormones/ 

การแสดงออกของ growth factor ของมนุษยใ์นแมลงดดัแปลงพนัธุกรรม 

การใชห้นอนแมลงวนั (Lucilia sericata) ทีป่ราศจากเชือ้ในการก าจัดเนื้อตายบรเิวณแผลทีข่าของผูป่้วยเบาหวาน
หรอืใชใ้นการรักษาอาการอืน่ๆเป็นวธิกีารรักษาแบบหนึง่ทีม่คีา่ใชจ่า่ยนอ้ย ในปัจจบุนัเทคโนโลย ี
พันธวุศิวกรรมสามารถท าใหเ้กดิการแสดงออกของ growth factor ของมนุษยแ์ละโปรตนีอืน่ๆในแมลงได ้Rebecca 
J. Linger จาก North Carolina State University สหรัฐอเมรกิา จงึไดน้ าเสนอแนวคดินีเ้พือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพใน
การฟ้ืนฟแูผลของผูป่้วย 
 
ทมีวจัิยไดใ้ชเ้ทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมในการพัฒนาแมลงวนั L. sericata ทีส่ามารถสรา้ง PDGF-BB ซึง่เป็น growth 
factor ของมนุษยท์ีช่ว่ยในรักษาแผล โดยสามารถตรวจวดั PDGF-BB ไดใ้นฮโีมลมิพข์องตวัเต็มวยั ในตวัของหนอน
และในระบบขบัสารคดัหลัง่ของหนอน (maggot excretions/secretions, ES) ซึง่มศีกัยภาพในการรักษาแผล 
 
ทมีวจัิยไดใ้ชเ้ทคนคิในการท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนีในแมลงวนั 2 เทคนคิ เทคนคิแรกคอืการใช ้
โปรโมเตอรท์ีช่กัน าโดยความรอ้น พบวา่ในสภาพอณุหภมูสิงูจะสามารตรวจพบโปรตนี PDGF-BB ไดใ้นตวัของหนอน 
ในฮโีมลมิพข์องตวัเต็มวยั แตไ่มพ่บใน ES อกีเทคนคิหนึง่คอืการใชเ้ทคนคิ tetracycline-repressible expression 
จากการใชเ้ทคนคินีท้ าใหส้ามารถตรวจพบ PDGF-BB ไดท้ัง้ในตวัของหนอนและใน ES  
 
ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่เทคนคิทีต่า่งกนัมผีลตอ่การผลติ PDGF-BB ในหนอนของ L. sericata เทคนคิ 
tetracycline-repressible เป็นเทคนคิทีน่่าสนใจ เนือ่งจากท าใหเ้กดิการแสดงออกของ PDGF-BB ใน ES ได ้เทคนคิ
นีม้ศีกัยภาพในการน ามาใชเ้พือ่การสง่ growth factor และเปปไทดต์า้นเชือ้จลุชพีไปยังบาดแผลของผูป่้วยผ่านทาง
หนอนแมลงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรักษา 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-016-0263-z 
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