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วันที่ 3 มิถุนายน 2563

ผลการศึกษาชิ้นแรกเกีย่ วกับภูมิค้มุ กันของมนุษย์ พบแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพต่อ COVID-19
ผลการศึกษาชุดแรกที่ได้จากการศึกษาภูมิคุม้ กันของ
คนจ านวน 149 คนที่ ห ายจาก COVID-19 แสดงให้ เ ห็ น ว่า
แม้ว่ า ปริ ม าณของแอนติ บอดีที่ พ วกเขาสร้า งขึ้น จะมีค วาม
แตกต่างกัน อย่างมาก แต่ส่ว นใหญ่ที่สร้างขึ้น มีไม่น้อยที่มี
ความสามารถทาให้ไวรัสมีความเป็ นกลาง (ไม่ทางาน) และ
พบว่ามีแอนติบอดีที่แตกต่างกัน 3 ชนิด มีศกั ยภาพมากที่สุด
เป็ นเวลามากกว่า 5 สัปดาห์ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
มีผูป้ ่ วย 149 คนที่หายจาก COVID-19 ไป Rockefeller Hospital เพื่อบริ จาคพลาสมา ซึ่งเป็ นส่ วนของเลือดที่มี
แอนติบอดีและภูมิคุม้ กัน B-cells ที่ผลิตแอนติบอดี นัก วิทยาศาสตร์ได้ทาการทดสอบตัวอย่างพลาสมาที่ได้ใน
การทาให้ไวรัสมีความเป็ นกลาง และพบว่าพลาสมาที่ได้ส่วนใหญ่ทาให้ไวรัสมีความเป็ นกลางอยู่ในระดับต่าถึง
ปานกลาง แต่สาหรับผูบ้ ริ จาคพลาสมาคิดเป็ นร้อยละ 1 นั้น ทาให้ไวรัสมีความเป็ นกลางอยู่ในระดับสูงมากอย่าง
น่าทึ่ง
กลุ่มผูบ้ ริ จาคนี้มีความสาคัญ เพราะในเซรุ่ ม มีแอนติบอดีจานวนมากที่ทาให้ไวรัสมีความเป็ นกลาง และ
ทาให้ผูว้ ิจยั สามารถจาแนก B-cells ที่ผลิตแอนติบอดีที่หายากนี้ได้ จากแอนติบอดีจานวนมากที่สร้างขึ้นโดยผู ้
หายป่ วยที่มีศกั ยภาพในการสร้างพลาสมาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ทีมวิจยั สามารถระบุได้ 40 ชนิดที่ทาให้ไวรัสมี
ความเป็ นกลาง และ เป็ นศูนย์อีก 3 ชนิด แม้จะในความเข้มข้นต่า ทีมวิจยั จะได้ทาการผลิตแอนติบอดีที่มีศกั ยภาพ
มากที่สุดนี้ และกาลังทางานเพื่อพัฒนาแอนติบอดีน้ ี สาหรับใช้ในคลินิก
(ครับ พอจะสรุ ปได้ว่า พลาสมาที่ได้จากผูท้ ี่หายป่ วยทุกคน มีประสิทธิภาพทาให้ไวรัสมีความเป็ นกลาง
ต่างกัน ตั้งแต่ระดับต่าถึงระดับสูง ที่สาคัญคือนักวิจยั สามารถจาแนก B-cells ที่ผลิตแอนติบอดีที่หายากนี้ได้ ซึ่ง
วิจยั จะได้นาไปทาการผลิตแอนติบอดีที่มีศกั ยภาพมากที่สุดนี้ สาหรับใช้ในคลินิก ครับนับเป็ นความก้าวหน้าที่
สาคัญ และคาดหวังถึงความสาเร็จในอนาคต รอฟังข่าวครับ)
อ่านเพิม่ เติมได้ที่ https://www.rockefeller.edu/news/28079-covid19-antibody-response/
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น้ามันคาโนลาที่มโี อเมก้า -3 เพื่อช่ วยลดการจับปลาที่มากเกินไป
น้ ามัน โอเมก้า -3 จากพืชคาโนลา พร้อมที่จะวาง
จาหน่ายในตลาดพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทัว่ โลก น้ ามันโอเมก้า -3
นี้พฒั นาโดยบริ ษทั Nuseed ถือเป็ นแหล่งของน้ ามันโอเมก้า
3 ที่อยู่บนพื้นดินแห่งแรก ซึ่งโดยปกติจะได้มาจากปลา เช่น
ปลาแซลมอนหรื อปลาเทราท์
ปลาแซลมอนจะได้น้ ามัน มาจากปลาตัว เล็ ก ที่ มี
ไขมันในห่วงโซ่อาหาร รวมถึงปลากะตักและปลาเฮอร์ริ่ง
หรื อในอีกกรณี หนึ่ง น้ ามันโอเมก้า -3 ได้มาจากสาหร่ าย Brent Zacharias ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั Nuseed
กล่าวว่า "มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถตกปลาจากมหาสมุทร" (น่าจะหมายถึง ทางเดียวเท่านั้นที่บริ ษทั ได้น้ ามันโอ
เมก้า 3 จากการจับปลา) ดังนั้นบริ ษทั Nuseed ร่ วมกับองค์การวิจยั วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครื อจักรภพ
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO) และ บริ ษ ัท วิจ ัยและพัฒนาธัญพืช
(Grains Research and Development Corporation - GRDC) ในประเทศออสเตรเลี ย ได้ ถ่ า ยโอนกลไกทาง
พันธุกรรมจากสาหร่ ายทะเลไปยังเมล็ดคาโนลา
ทั้งนี้เพื่อให้พืชคาโนลาเป็ นโรงงานชีวภาพในการผลิตน้ ามันโอเมก้า 3 ซึ่งบริ ษทั Nuseed และหน่วยงาน
ร่ วม ได้วิจยั เสร็จสิ้นจนได้กระบวนการผลิตน้ ามันโอเมก้า 3 ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรก จากการปลูกพืชคาโนลาบน
พื้นที่ 87,500 ไร่ ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะสามารถใช้เป็ นอาหารสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและโภชนาการของ
มนุษย์
(ครับ นับว่าเป็ นความสาเร็จที่น่าชื่นชม เพราะเท่ากับว่า ยังมีปลาแซลมอนอีกมากที่ไม่ถูกจับมาผลิตโอ
เมก้า 3)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://nuseed.com/us/omega-3_beyondyield/
เกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วงบีที จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 21.7และมีความพอใจกับผลผลิตและคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ชิ้ น ใ ห ม่ ที่ จั ด ท า โ ด ย
มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) เปิ ดเผย
ว่าเกษตรกรผูป้ ลูก มะเขือ ม่ว งบีที ในบังคลาเทศ
ได้ รั บ ผลตอบแทนและรายได้ สู งขึ้ นอย่ า งมี
นัยสาคัญ จากการเพิ่มความต้านทานแมลงศัตรู
ด้ว ยวิธีก ารดัด แปลงพัน ธุ กรรม จากการศึกษาที่
ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Bioengineering and
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Biotechnology พบว่า พันธุ์มะเขือม่วงบีที 4 พันธุ์ให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 เที่ยบกับพันธุ์มะเขือ
ม่วงที่ไม่ใช่บีที และมีรายได้สูงขึ้นร้อยละ 21.7
การศึ ก ษานี้ น าโดย Dr. Anthony Shelton ซึ่ งเป็ นศาสตราจารย์ด้า นกีฏ วิท ยาและอดี ต ผูอ้ านวยการ
หุ้ น ส่ ว นการพัฒ นามะเขื อ ม่ ว งของเอเชี ย ใต้เ พื่ อ อาหารและอนาคต (Feed the Future South Asia Eggplant
Improvement Partnership) ซึ่ งได้จ ัดทาเอกสารเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของมะเขือม่วงบีที 4 พันธุ์
ตลอดห่วงโซ่การตลาดของบังคลาเทศ และผูบ้ ริ โภค เป็ นครั้งแรก
การสารวจดาเนินการใน 5 เขตการผลิตมะเขือม่วงที่สาคัญที่สุดในบังคลาเทศ ได้แก่ Rangpur, Bogra,
Rajshahi, Jessore และ Tangail ผ่านการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับเกษตรกรผูป้ ลูกมะเขือม่วงบีทีจานวน 195 คน
และเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกมะเขือม่วงบีทีจานวน 196 คน
จากเกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วงบีที พบว่า ร้อยละ 83.1 พอใจกับผลผลิตที่ได้รับ และร้อยละ 80.6 พอใจ
กับคุณภาพของผลผลิต อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกมะเขือม่วงบีที มีความพอใจกับผลผลิตที่ได้รับเพียง
ร้อยละ 58.7 และร้อยละ 28 กล่าวว่า ผลมะเขือม่วงส่วนใหญ่ถูกทาลายจากหนอนเจาะต้นและผล (eggplant fruit
and shoot borer - EFSB) ซึ่งไม่เกิดกับมะเขือม่วงบีที ที่มีความต้านทานต่อ EFSB เนื่องจากผลผลิตที่สูงขึ้น รายได้
ที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพของผลที่ดีข้ นึ ประมาณ 3 ใน 4 ของเกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วงบีที วางแผนที่จะปลูกมะเขือ
ม่วงบีทีอีกครั้งในฤดูกาลหน้า
(ครับ เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างจากหลาย ๆ ตัวอย่าง ของประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเมื่อปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรม เมื่อไหร่ ประเทศไทยจึงอนุญาตให้ปลูก)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00498/full
การแก้ไขจีโนมและการประยุกต์ ใช้ ด้านสุขภาพและการเกษตร
ISAAA AfriCenter จะจัด สั ม มนา
สดทางเว็บ เกี่ยวกับการแก้ไขจีโนมและ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า น สุ ขภาพ แ ละ
การเกษตร การสัมมนาผ่านเว็บมีกาหนดใน
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (วันสิ่งแวดล้อม
โลก) ตั้งแต่ เวลา 1200 GMT - 1300 GMT
การแก้ไ ขจี โ นมเป็ นการน าเสนอชุ มชน
วิทยาศาสตร์ (scientific community) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่มีราคาค่อนข้างต่าสาหรับนวัตกรรมในทางการแพทย์
แบบตะวันตกสมัยใหม่ (biomedicine) การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม และภาคส่ วนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ สอดคล้องกับ หัวข้อ (theme) ของวันสิ่ งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
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การสัมมนาทางเว็บจะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่ วมอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ต่อนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้า
ร่ วมการสัมมนาทางเว็บ ลงทะเบียนได้ฟรี ที่ https://tinyurl.com/yap87752
(ครั บ ในสภาวะการณ์ ของโควิด 19 การใช้วิธีก ารสัมมนาสดทางเว็บ จึ งเป็ นหนทางที่ยงั คงสร้า ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโนโลยีการแก้ไขจีโนม)
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 3, 2020
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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