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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 

การศึกษา 2 ชิ้นเผยให้เห็นการท างานของ Retron และศักยภาพในการแก้ไขจีโนม 
 

การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 2 ช้ินแสดงให้เห็นว่า Retron 
(ส่วนใดส่วนหน่ึงของโมเลกุลซ่ึงบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลง) 
ซ่ึงคลา้ยกบั CRISPR เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือคุม้กนัของ
แบคทีเรีย ท่ีปกป้องแบคทีเรียจากไวรัสท่ีเรียกว่า phages 
(ไวรัสท่ีบุกรุกแบคทีเรีย) 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จ า ก  Weizmann Institute of 
Science ประเทศอิสราเอล รายงานในวารสาร Cell ว่า 

Retron ป้องกนัแบคทีเรียจากการติดเช้ือไดอ้ยา่งไร ซ่ึงกระบวนการน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้เซลลท่ี์เร่ิมติดเช้ือ
ให้ท าลายตวัเอง เพื่อไม่ให้ไวรัสแพร่พนัธุ์ และแพร่กระจายไปยงัแบคทีเรียตวัอ่ืน น่ีเป็นหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรม
ช้ินแรก เก่ียวกบับทบาทตามธรรมชาติของ Retron 

อีก 1 การศึกษา ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนการพิมพ ์ด าเนินการโดยนักวิจยัจากห้องปฏิบติัการชีววิทยาโมเลกุล
ยุโรป (European Molecular Biology Laboratory - EMBL) ประเทศเยอรมนี ไดข้อ้สรุปเดียวกนั โดยสังเกตเห็น
ยีนของโปรตีนท่ีเป็นพิษต่อ Salmonella (แบคทีเรียท่ีมีลกัษณะเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ ท าให้เกิดโรคได้เม่ือมี
ปริมาณมาก) ซ่ึงอยูถ่ดัจากยนีท่ีมีชุดค าสั่งส าหรับ retron ใน Salmonella ทีมงานไดค้น้พบวา่ retron ปกติจะปกปิด
สารพิษ จากนั้นจึงเปิดใชง้านเม่ือมี phages  

จากการค้นพบน้ีนักวิจัยรู้สึกต่ืนเต้นกับศักยภาพของ retron โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือน ามาใช้ร่วมกับ 
CRISPR ส าหรับการแกไ้ขจีโนม 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้ ท่ีท าใหพ้อมองเห็นแนวทางในการป้องกนัการเขา้ท าลายของไวรัส) 
อ่ า น เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://www.sciencemag.org/news/2020/11/microbes-mystery-dna-helps-defeat-

viruses-and-has-genome-editing-potential 
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การทดสอบ COVID-19 โดยใช้ CRISPR และกล้องสมาร์ทโฟน 
 

ที มนัก วิ ท ย าศ าสต ร์จ าก  Gladstone Institutes, 
University of California, Berkeley (UC Berkeley) 
แ ล ะ  University of California, San Francisco 
(UCSF) ได้พฒันาเทคโนโลยีส าหรับการทดสอบ
โดยใช้ CRISPR เป็นพื้นฐานส าหรับการทดสอบ 
COVID-19 และใช้กล้องสมาร์ทโฟนเพื่อแสดง
ผลลัพธ์ท่ีแม่นย  าในเวลาไม่ถึง 30 นาที ทีมงาน 

Gladstone ท่ีน าโดย Dr. Melanie Ott และ Parinaz Fozouni ไดท้ างานร่วมกบันกัชีววิศวกรรม (bioengineer) จาก 
UC Berkeley Dr. Daniel Fletcher และ  Dr. Jennifer Doudna ซ่ึ ง เ ป็นนักวิ จัยอาวุ โสของ  Gladstone เ ป็น
ศาสตราจารย์ท่ี UC Berkeley เป็นประธานของ Innovative Genomics Institute และเป็นนักวิจัยของสถาบัน
การแพทย ์Howard Hughes 

ปัจจุบันการทดสอบ COVID-19 เป็นการทดสอบ PCR เชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นมาตรฐานหลักของการ
ทดสอบ อย่างไรก็ตามเทคนิคน้ีตอ้งใช้ DNA แต่ Coronavirus เป็นไวรัส RNA ซ่ึงหมายความว่า ในการใช้วิธี 
PCR จะตอ้งเปล่ียน RNA ของไวรัสเป็น DNA ก่อน การวินิจฉยัดว้ย CRISPR ทั้งหมดจนถึงปัจจุบนั จึงจ าเป็นตอ้ง
มีการแปลง RNA ของไวรัสเป็น DNA ซ่ึงใช้เวลานานและซับซ้อน ในทางตรงกันข้ามวิธีการใหม่น้ี จะขา้ม
ขั้นตอนการแปลงและการเพิ่มปริมาณทั้งหมดโดยใช ้CRISPR เพื่อตรวจจบั RNA ของไวรัสโดยตรง 

แทนท่ีจะใชโ้ปรตีน Cas9 ท่ีรู้จกักนัดีในการแยก DNA การทดสอบใหม่น้ีใชโ้ปรตีน Cas13 ซ่ึงแยก RNA  
โปรตีน Cas13 รวมกับโมเลกุลเคร่ืองหมายท่ีเรืองแสง เม่ือตดัแลว้ผสมกับตวัอย่างท่ีเก็บจากน ้ ามูกของผูป่้วย 
ตัวอย่างจะถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน ถ้าตัวอย่างมี RNA จาก SARS-CoV-2  Cas13 จะ
ท างาน และจะตดัโมเลกุลเคร่ืองหมาย ท าให้เกิดการปล่อยสัญญาณเรืองแสง จากนั้นกลอ้งของสมาร์ทโฟน ซ่ึง
แปลงเป็นกลอ้งจุลทรรศน์ สามารถตรวจจบัการเรืองแสงและรายงานว่าตวัอย่างท่ีเก็บจากน ้ ามูกของผูป่้วยท่ี
ทดสอบมีผลเป็นบวกส าหรับไวรัส 

นกัวิทยาศาสตร์ไดท้ดสอบอุปกรณ์ของพวกเขา โดยใชต้วัอย่างของผูป่้วยและยืนยนัว่า สามารถใชเ้วลา
แสดงผลท่ีรวดเร็วมาก อนัท่ีจริงอุปกรณ์ตรวจพบชุดตวัอย่างท่ีเป็นบวกไดอ้ย่างแม่นย  าภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที 
แต่ส าหรับตัวอย่างท่ีมีปริมาณไวรัสต ่าอุปกรณ์ต้องใช้เวลาถึง 30 นาทีในการแยกความแตกต่างจากผลการ
ทดสอบท่ีเป็นลบ 

(ครับ เป็นการศึกษาเพื่อหาวิธีในการตรวจสอบว่ามีเช้ือไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ท่ีรวดเร็วและ
แม่นย  า) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://gladstone.org/news/new-crispr-based-test-covid-19-uses-smartphone-camera 
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ทีมวิจัยได้ค้นพบกลยุทธ์ในการท าให้พืชทนเค็มได้มากขึน้ 
 

ทีมวิจยัจากศูนยว์ิจยัเศรษฐศาสตร์เกษตร (Centre for Research 
in Agricultural Economics - CRAG) พบว่าพืชสามารถทนต่อ
ค ว า ม เ ค็ ม ข อ ง ดิ น ไ ด้ ม า ก ขึ้ น  โ ด ย ก า ร ค ว บ คุ ม ยี น 
TEMPRANILLO (TEM) การค้นพบน้ีเปิดโอกาสใหม่ ๆ ใน
การพฒันาพนัธุ์พืชท่ีปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดดี้ขึ้น 

การศึกษาซ่ึงน าโดยนักวิจยั Soraya Pelaz เผยให้เห็น
ถึงบทบาทส าคญัท่ียนี TEM มีบทบาทในการปกป้องพืชจากความเคม็ของดินท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจยัจ ากดัท่ีส าคญั
อย่างหน่ึงส าหรับการผลิตพืช เพื่อคน้หาว่ายีน TEM ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชภายใตส้ภาวะท่ีมีความเค็ม
ไดอ้ย่างไร ทีม CRAG ไดว้ิเคราะห์ตน้ Arabidopsis พืชตน้แบบท่ีกลายพนัธุ์ ท่ีมียีน TEM และไม่มี เม่ือปลูกใน
ดินเค็ม พืชท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้ขน้ของเกลือสูง จะออกดอกชา้กว่าและแทบไม่มีเมล็ด แต่จากการศึกษาพบว่า
พืชกลายพนัธุ์ท่ีไม่มียีน TEM จะออกดอกเร็วกว่า จึงมีการผลิตเมล็ด ดงันั้นวงจรชีวิตท่ีสั้นลงท าให้รอดพน้จาก
การยบัย ั้งการเจริญเติบโตท่ีเกิดจากความเคม็  

Pelaz กล่าวสรุปว่า "ผลท่ีน าเสนอในการศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้ป็นกลยุทธ์ใหม่ในการควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชในดินเค็ม ซ่ึงใครจะรู้ว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้เราจะสามารถใชย้ีน TEM ในโครงการปรับปรุงพนัธุ์ขา้วได้
หรือไม่" 

(ครับ การเรียนรู้การท างานของยนีจะน าไปสู่การพฒันาพืชท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งการ) 
อ่ าน เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://www.cragenomica.es/crag-news/discovered-new-strategy-achieve-plants-

more-tolerant-salinity 
ISAAA Webinar: สถานภาพท่ัวโลกของพืชเทคโนชีวภาพและประสบการณ์การยอมรับของฟิลปิปินส์ 

 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกท่ีปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้
กลายเป็นต้นแบบส าหรับกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภยัทางชีวภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ในภูมิภาค ในปี 2562 เกษตรกรฟิลิปปินส์ได้เพิ่ม
พื้นท่ีปลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม การยอมรับ
พืชดัดแปลงพันธุกรรมทั่วโลกในปี 2562 และ

ประสบการณ์ของฟิลิปปินส์เก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม จะถูกน าเสนอผ่านการสัมมนาทางเว็บในวนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2563 เวลา 10.00 น. (GMT + 8) ผา่นทาง Zoom 
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การสัมมนาทางเวบ็จะกล่าวถึงเน้ือหาเด่นจากรายงานของ ISAAA เก่ียวกบั สถานภาพของโลกเก่ียวกบั
พืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงพาณิชยใ์นปี 2562 ในประเดน็ส่ิงต่อไปน้ี: 

• พื้นท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทัว่โลกตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2562 
• อตัราการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมหลกั ๆ ทัว่โลก 
• แนวโนม้ในการอนุญาตพืชดดัแปลงพนัธุกรรมกรณี (events) ต่าง ๆ และ 
• ประสบการณ์ของเกษตรกรฟิลิปปินส์ในการยอมรับเทคโนโลยชีีวภาพ 

รายงานของ ISAAA จะน าเสนอโดย Dr. Paul Teng ประธานคณะกรรมการ ISAAA ประสบการณ์ของ
แอฟริกาในการวิจยัและการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม จะน าเสนอโดย Dr. Margaret Karembu ผูอ้  านวยการ 
ISAAA AfriCenter  Dr. Richard Torno จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการปลูกขา้วโพดบีที (ขา้วโพดดดัแปลง
พัน ธุกรรม ท่ีต้านทานแมลงศัต รู )  Gerald Mores ประธานของ  University of the Philippines League of 
Agricultural Biotechnology Students จะจน าเสนอมุมมองของเยาวชนเก่ียวกบัอนาคตของเทคโนโลยชีีวภาพ 

การสัมมนาผ่านเว็บในคร้ังน้ี จัดโดย ISAAA SEAsiaCenter โดยมี Dr. Rhodora Romero-Aldemita 
ผูอ้  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย 

การลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี ลงทะเบียนตอนน้ีท่ี 
bit.ly/ISAAAwebinarPH 

(ครับ การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ จะช่วยใหเ้กิดความกา้วหนา้ในเชิงความคิด) 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp December 9, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 


