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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
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551
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การขดัขวาง Small Non-coding RNA ท าใหผ้ลผลติขา้วเพิม่ข ึน้

นกัวจิยัคน้พบวธิกีารทีจ่ะน าโปรตนีมาเชือ่มตอ่แคลเซยีมและฮอรโ์มนเพือ่ควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื

การสรา้งยนี ZEBRA3 และ WSL5 ทีก่ลายพนัธุใ์นขา้วโดยใช ้CRISPR CAS9

นกัวทิยาศาสตรแ์ยกและจ าแนก C-Repeat Binding Factor-Coding Gene จากขา้วโพดได้

การขดัขวาง Small Non-coding RNA ท าใหผ้ลผลติขา้วเพิม่ข ึน้

การศกึษากอ่นหนา้นี้พบวา่ไมโคร RNA miR396 ควบคมุปัจจัยการเจรญิเตบิโตของขา้ว GROWTH-REGULATING 
FACTORS (OsGRFs) ผลผลติของขา้วและการดดูซมึไนโตรเจน เมือ่ miR396 แสดงออกมากขึน้จะมผีลตอ่ OsGRF4 
และ OsGRF6 ซึง่จะชว่ยเพิม่ผลผลติขา้ว นักวทิยาศาสตรท์ี ่Chinese Academy of Sciences ใช ้CRISPR-Cas9 เพือ่
ประเมนิหนา้ทีเ่พิม่เตมิของ miR396 ในขา้ว 

ความผดิปกต ิMIR396ef น าไปสูก่ารเพิม่ขนาดของเมล็ดและการแตกรวงขา้วสง่ผลใหผ้ลผลติเพิม่มากขึน้ เมือ่ปลกู
ขา้วทีก่ลายพันธุอ์ยูใ่นสภาวะทีข่าดไนโตรเจนผลผลติของขา้วและมวลรวมของตน้ขา้วจะยิง่เพิม่ขึน้ นักวจิัยระบวุา่ 
OcGRF8 เป็นเป้าหมายใหมข่อง miR396 นอกจากเป้าหมายเดมิการขดัขวาง miR396 ใน OSGRF8 จะชว่ยพัฒนา
ขนาดของเมล็ดและความยาวของชอ่ดอก 

การศกึษานีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ขนาดเมล็ดและการพัฒนาชอ่ดอกถูกควบคมุในรูปแบบของ miR396ef-GRF4/6/8-
GIF1/2/3 miR396ef จะเป็นเป้าหมายของการแกไ้ขจโีนม เพือ่การพัฒนาพันธุข์า้วทีต่อ้งการปรมิาณไนโตรเจนนอ้ย
ยกวา่เดมิ

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่

-https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwz142/5574923
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การศกึษาใหมท่ีจั่ดท าโดยนักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั TEL AVIV UNIVERSITY (TAU) พบกลไกเฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัแคลเซยีม ฮอรโ์มนออกซนิในพชื และ โปรตนีทีจั่บกบัแคลเซยีมทีม่หีนา้ทีค่วบคมุการเจรญิเตบิโตของ
พชื นักวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งในการศกึษานีบ้อกวา่โปรตนีทีจั่บกบัแคลเซยีมจะควบคมุทัง้การตอบสนองตอ่ออกซนิและ
ระดบัแคลเซยีมโดยประสานกนัในการเป็นเวลานานมาแลว้ ทีเ่ชือ่กนัวา่แคลเซยีมและออกซนิท างานร่วมกนัระหวา่ง
การเจรญิเตบิโตของพชื แตก่ลไกการท างานไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดัทีก่ าหนดวา่พชืจะเจรญิเตบิโตอยา่งไร

คณะวจิัยน าโดย PROF. SHAUL YALOVSKY จากคณะวทิยาศาสตรส์ ิง่มชีวีติของมหาวทิยาลยัเทลอาวฟี พบวา่ออกซิ

นสือ่สารกบัแคลเซยีมผา่นโปรตนีทีเ่รยีกวา่ CMI1 

ระดบัออกซนิจะเป็นตวัก าหนดการพัฒนาของใบ จ านวนกิง่ และพัฒนาการของราก ระดบัแคลเซยีมเปลีย่นไปในพชื
เพือ่ตอบสนองตอ่สญัญาณสิง่แวดลอ้ม เชน่ อณุหภมูสิงูหรอืต า่การเสยีดสแีละความเค็มของดนิรวมถงึการตอบสนอง
ตอ่ระดบัออกซนิ การตอบสนองของพชืตอ่ออกซนิจะชา้หรอืเร็วขึน้อยู่กบัหลายปัจจัย การตอบสนองแบบชา้อาจใช ้

เวลาเป็นชว่งเวลาหรอืเป็นวนั และการแสดงออกของยนี การตอบสนองแบบรวดเร็วจะเกดิขึน้ภายในนาท ีสว่นโปรตนี 
CMI1 สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วตอ่ระดบัออกซนิซึง่ขึน้อยู่กบัการมแีคลเซยีม

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที่

- https://www.aftau.org/news-page-biology--evolution?&storyid4700=2484&ncs4700=3
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การสรา้งยนี ZEBRA3 และ WSL5 ทีก่ลายพนัธุใ์นขา้วโดยใช ้CRISPR CAS9

นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัเพนซลิวาเนยีใช ้Z3adenin Base editors เพือ่ชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุท์ีแ่มน่ย า
และรวดเร็วในสองยนีทีแ่ตกตา่งกนัคอื OsWsl5 และ OsZebra3 (Z3) ในโปรโตพลาสตข์า้วและพัฒนาใหเ้ป็นตน้ ผล
จากการทดลองไดรั้บการเผยแพร่ใน bioRXiv

CRISPR-Cas9 มปีระสทิธภิาพในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุเ์ฉพาะแหง่ภายในจโีนม โดยไมต่อ้งชกัน าใหม้กีาร
ตดัดเีอ็นเอสายคูห่รอืใชด้เีอ็นเอเป็นแมแ่บบส าหรับการซอ่มแซมดเีอ็นเอ การศกึษาการกลายพันธุเ์ฉพาะแหง่โดยใช ้
CRISPR-Cas9 จะมคีวามเสถยีรและใหส้ามารถถา่ยทอดไปยังรุ่นตอ่ไปได ้การเปลีย่นแปลงของนวิคลโีอไทด์
ต าแหน่งเดีย่วน าไปสูก่ารปรับเปลีย่นกรดอะมโินและฟีโนไทป์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั wsl5 and z3 ทีป่รากฏเป็นลกัษณะใบ
แถบสขีาวและสเีขยีวออ่น/สเีขยีวเขม้ ของใบตามล าดบั ดว้ยการผสมตวัเองและดกูารกระจายตวั

นักวจิัยไดส้รา้งการกลายพันธุท์ีไ่มม่ยีนีแปลกปลอมและการแปลงพันธกุรรมของ wsl5 และ z3ในระยะเวลาสัน้ 
นักวจัิยสงัเกตเุห็นการกลายพันธุใ์หม ่(V540A) ในต าแหน่งทีจ่ะท าใหม้ฟีีโนไทป์เหมอืนกับ Z3 ทีเ่กดิการกลายพันธุ ์
(S542P)

การศกึษานีพ้บวา่การปรับแตง่ยนีทีอ่าศยัเวกเตอรท์ีม่ ีadenine และวธิกีารทีใ่ชใ้นการศกึษาสามารถใชใ้นการสรา้ง
การกลายพันธุเ์ฉพาะต าแหน่งไดห้ลายๆ ยนีภายในรุ่นเดยีวกนั 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที่

-https://www.biorxiv.org/content/10.1101/784348v1



Copyright © 2007 ISAAA 
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นักวจิัยจากสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่เวยีดนามไดท้ าการแยกยนี CBF3-coding gene จากขา้วโพด
ทีม่กีารปรับสภาพดว้ยความเย็น (Zea mays var. Tevang-1) และตัง้ชือ่วา่ ZmCBF3tv ยนีทีแ่ยกไดนั้น้มคีวาม
คลา้ยคลงึกบัยนี B73-reference gene ถงึ 96.49% และไมม่ ีintron ในยนีนีจ้ านวนของการเปลีย่นแปลงในล าดบั
นวิคลโีอไทดแ์ละกรดอะมโินถูกระบโุดยใชเ้ครือ่งมอืชวีสารสนเทศศาสตร ์การเทยีบต าแหน่งของ ZmCBF3tv และ
โปรตนี CBF / DREB1 อืน่ๆ จากสปีชสีต์า่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึขอบเขตของการท างานและคณุสมบตัทิั่วไป 

นอกจากนีก้ารวเิคราะหส์ายววิัฒนาการตามโดเมน AP2 พบวา่ปัจจัยการถอดรหัสของขา้วโพด CBF3 มคีวาม
คลา้ยคลงึกนักบัขา้วมากทีส่ดุและเกีย่วขอ้งกนัอยา่งใกลช้ดิกบัโปรตนี DREB1 / CBF อืน่ๆ ของพชืใบเลีย้งเดีย่ว

การคน้พบในครัง้นีท้ าใหนั้กวจิัยสามารถบอกถงึหนา้ทีข่อง ZmCBF3tv product ทีเ่ป็นปัจจัยในการถอดรหัสของ 
CBF/DREB1 ได ้

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที่

-http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/view/13782/pdf


