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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                  วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

นักวิจัยพบ "ยีนท่ีซ่อนอยู่" ในไวรัสท่ีท าให้เกดิโรค COVID-19 
 

นักวิจยัคน้พบว่ายีนท่ีซ่อนอยู่ในไวรัส  SARS-CoV-2 ซ่ึงเป็น
สาเหตุของโรคโควิด -19 อาจส่งผลต่อชีววิทยาท่ี เ ป็น
เอกลกัษณ์ และศกัยภาพในการแพร่ระบาด ไวรัส SARS-CoV-
2 มียีนประมาณ 15 ยีนเท่านั้น และการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
ส่ิง น้ี  และยีนท่ี มีล าดับนิวคลีโอไทด์ทับซ้อนกับยีน อ่ืน 
(overlapping gene) หรือ "ยีนภายในยีน" (genes within genes) 
อาจมีผลกระทบอยา่งมากในการต่อสู้กบัไวรัส ยนีใหม่น้ีไดถู้ก

อธิบายไวใ้นวารสาร eLife 
นักวิจยัระบุว่า ORF3d เป็นยีนท่ีมีล าดบันิวคลีโอไทด์ทบัซ้อนกับยีนอ่ืนในไวรัส SARS-CoV-2 และมี

ศกัยภาพในการถอดรหัสโปรตีน (encode a protein) ท่ียาวกว่าท่ีคาดไว้ ซ่ึงเป็นไปโดยบงัเอิญ พวกเขาพบว่า 
ORF3d มีอยู่ในโคโรนาไวรัส ตวัล่ิน (pangolin coronavirus) ท่ีคน้พบก่อนหน้าน้ี ซ่ึงอาจสะทอ้นถึงการสูญเสีย
หรือการไดรั้บยีนน้ีซ ้ า ๆ ในระหว่างการวิวฒันาการของ SARS-CoV-2 และไวรัสท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ORF3d 
ยงัไดถู้กจ าแนกอย่างอิสระ และแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของแอนติบอดีท่ีแข็งแกร่งในผูป่้วย COVID-19 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โปรตีนของยนีใหม่น้ีถูกสร้างขึ้นระหวา่งการติดเช้ือในมนุษย ์

Chase Nelson นกัวิจยัดุษฎีบณัฑิตจาก Academia Sinica ในไตห้วนั และนกัวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนของ 
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ธรรมชาติอเมริกนั (American Museum of Natural History) กล่าววา่ "ยนีท่ีมีล าดบันิวคลี
โอไทด์ทบัซ้อนกบัยีนอ่ืน อาจเป็นหน่ึงในหลายวิธี ท่ีโคโรนาไวรัสมีวิวฒันาการ เพื่อท าซ ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการขดัขวางภูมิคุม้กนัของโฮสต์ (ส่ิงมีชีวิตท่ีถูกอาศยั) หรือแพร่กระจายตวัเอง" และ "การรู้ว่ามียีนท่ีมีล าดบั   
นิวคลีโอไทด์ทบัซ้อนกบัยีนอ่ืน และการท างานของยนีเหล่าน้ีอาจเปิดเผยช่องทางใหม่ ส าหรับการควบคุมโคโร
นาไวรัส เช่น ยาตา้นไวรัส" 

(ครับ ผลจากการศึกษาเชิงลึกทางดา้นพนัธุศาสตร์ ท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้เพิ่มมากขึ้นเก่ียวกบัโคโรน่าไวรัสท่ี
ท าใหเ้กิดโรคโควิด 19 ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาตวัยาตา้นไวรัส ขอใหส้ าเร็จโดยไว) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.amnh.org/about/press-center/covid-1 9 - hidden-gene ห รื อ
https://elifesciences.org/articles/59633 

https://www.amnh.org/about/press-center/covid-19-hidden-gene
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ยีนทนความร้อนในปะการังท่ีพบโดยใช้การแก้ไขยีน 
 

ทีมผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศใช ้CRISPR-Cas9 เพื่อหาค่าความ
ทนทานต่อความร้อนของปะการัง ในแนวปะการัง Great Barrier 
Reef (ในออสเตรเลีย) การคน้พบของพวกเขาไดใ้หข้อ้มูลเชิงลึก 
เก่ียวกบัการจดัการและการอนุรักษป์ะการัง ในการเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษาของพวกเขาตีพิมพใ์น 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 

ทีมงานได้พัฒนาระบบ CRISPR-Cas9 ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง เพื่อปิดยีน Heat Shock Transcription Factor 1 (HSF1) ในปะการังท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Acropora 
millepora ซ่ึงอยู่ในกลุ่มปะการังเขากวาง แบบก่ิงสั้น เป็นพุ่ม อาจแผ่แบนเล็กนอ้ย ยีน HSF1 ไดถู้กพบว่ามีความ
เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองต่อความร้อนในส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ อีกมากมาย ผลการศึกษาพบว่าตวัอ่อนท่ีถูกดดัแปลง
ไม่สามารถอยูร่อดในน ้าไดเ้ม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 34 องศา ในขณะท่ีตวัอ่อนท่ีไม่ไดด้ดัแปลงจะรอดชีวิตในน ้ าท่ีมี
อุณหภูมิดงักล่าว 

(ครับ ผลงานวิจัยน้ีน่าจะบ่งบอกถึงแนวทางในการวิจัยและพัฒนาในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

อ่านเพิม่เติมไดท่ี้ https://www.pnas.org/content/early/2020/11/04/1920779117 
OGTR ของออสเตรเลยีออกใบอนุญาตส าหรับการจ าหน่ายฝ้ายทนทานสารก าจัดวัชพืชในเชิงพาณิชย์ 

 

Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ข อ ง
ออสเตรเลียไดอ้อกใบอนุญาต ใหก้บัค าร้องเลขท่ี DIR 173 จาก 
Monsanto Australia Pty Ltd. ซ่ึงเป็นการอนุญาตให้จ าหน่าย
ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมท่ีทนทานสารก าจัดวัชพืชในเชิง
พาณิชย ์(MON 88701) ไดท้ัว่ประเทศออสเตรเลีย ฝ้ายดดัแปลง
พนัธุกรรมและผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมอาจ
เข้าสู่การค้าทั่วไป รวมถึงการใช้เป็นอาหารของมนุษย์และ

อาหารสัตว ์โดยมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand) ไดอ้นุญาตให้
ใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหาร 

การตดัสินใจออกใบอนุญาตเกิดขึ้นหลงัจากการปรึกษาหารือเก่ียวกบัแผนการประเมินความเส่ียงและ
การจดัการความเส่ียง (Risk Assessment and Risk Management Plan - RARMP) กับสาธารณะ รัฐบาลของรัฐ 
และหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านเทคนิค
เทคโนโลยียีน และสภาทอ้งถ่ิน ตามท่ีก าหนดโดย Gene Technology Act 2000 และกฎหมายของรัฐและอาณา
เขตท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน่วยงานก ากบัดูแลไดพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีส่งมาทั้งหมด ในระหวา่งขั้นตอนการใหค้  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพและความปลอดภยัของผูค้น หรือการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม RARMP ไดส้รุปว่าการเปิดตวัเชิงพาณิชย์น้ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงน้อยมากต่อผู ้คนและส่ิงแวดล้อม และไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการรักษาความเส่ียงท่ี
เฉพาะเจาะจง 

ทา้ยท่ีสุด RARMP ไดท้ าบทสรุป ชุดค าถามและค าตอบ เก่ียวกบัการตดัสินใจน้ี และส าเนาใบอนุญาต มี
ใหท้างออนไลน์จากหนา้ DIR 173 ของเวบ็ไซต ์OGTR 

(ครับ การตดัสินใจบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จะน าไปสู่ความกา้วหนา้ในการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ) 

ส า ม า ร ถ ดู บ ท ส รุ ป  ชุ ด ค า ถ า ม แ ล ะ ค า ต อ บ ไ ด้ ท่ี  
http://ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir173 

ขอเชิญเข้าร่วมหลกัสูตรระยะส้ันแห่งเอเชียคร้ังท่ี 3  
เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการส่ือสาร 

 

ศกัยภาพของเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร ในการมีส่วนร่วมใน
การเกษตรอย่างย ัง่ยืนนั้ น ขึ้ นอยู่กับการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้ งการบูรณาการปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ กรอบการก ากบัดูแลระดบัชาติท่ีอิงตามหลกั
วิทยาศาสตร์ และความเขา้ใจท่ีเพียงพอ เก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันท่ีแข็งแกร่ง  และเสริมสร้างความรู้ให้กับผู ้ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ในเร่ืองของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและความปลอดภยัทางชีวภาพ องคก์าร ISAAA ไดเ้ปิดหลกัสูตร
ระยะสั้นส าหรับเอเชียคร้ังท่ี 3 เก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพและ
การส่ือสาร (Asian Short Course on Agribiotechnology, Biosafety Regulation, and Communication - ASCA) ซ่ึง
จะจดัโดย ISAAA SEAsiaCenter ผา่นทาง Zoom ระหวา่งวนัท่ี 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 

หลกัสูตรระยะสั้นออกแบบมาเพื่อ: 

• ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วม เขา้ใจห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั การพฒันา การใชป้ระโยชน์เชิง

การคา้และการคา้ขาย ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

• ตราสารทางกฎหมายระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

• การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ และ 

• การส่ือสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรไปยงัโซเชียลมีเดีย 
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ค่าธรรมเนียมผูเ้ขา้ร่วม 150 ดอลลาร์สหรัฐ (บวกค่าธรรมเนียมการโอน) ซ่ึงครอบคลุมการเขา้ถึงการ

ประชุมเชิงปฎิบติัการและชุดฝึกอบรม ลงทะเบียนไดท่ี้ bit.ly/registerASCA2020 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจส าหรับทุกท่านท่ียงัมีไฟ ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป
ในอนาคต) 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 11, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 


