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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                      วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 

เทคนิค CRISPR  มีประสิทธิภาพร้อยละ 90 ในการลด SARS-CoV-2 Coronavirus 
 

นักวิทยาศาสต ร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ( Stanford 
University) และ Molecular Foundry ซ่ึงเป็นศูนยป์ฎิบติัการดา้นนา
โนศาสตร์ (Nanoscience) อยูท่ี่หอ้งปฏิบติัการแห่งชาติลอเรนซ์เบิร์
ก ลีย์  (Lawrence Berkeley National Laboratory - Berkeley Lab) 
ของภาควิชาพลังงาน (Department of Energy) ก าลังท างานเพื่อ
พัฒนายีน ท่ีต่ อต้ านไว รัส  COVID-19   ปี ท่ี ผ่ านมา  ผู ้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ Stanley Qi began จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

(Stanford University) เร่ิมท างานเก่ียวกับเทคนิคท่ีเรียกว่า PAC-MAN - หรือ Prophylactic Antiviral CRISPR ในเซลล์
มนุษย ์- ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือแกไ้ขยนี CRISPR เพื่อต่อสู้กบัโรคไขห้วดัใหญ่ เม่ือมีข่าวการระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น Qi 
และทีมของเขาคิดวา่จะลองใชเ้ทคโนโลย ีPAC-MAN เพื่อต่อสู้กบัโรคน้ี 

PAC-MAN ประกอบดว้ยเอนไซม ์– ในกรณีน้ี คือเอนไซม ์Cas13 ท่ีฆ่าไวรัส และสาย RNA น าทาง (a strand of 
guide RNA) ซ่ึงสั่งให้ Cas13 ท าลายล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีเฉพาะเจาะจงในจีโนมของ coronavirus ดว้ยการตรวจจบัรหสั
พนัธุกรรมของไวรัส ท าให้ PAC-MAN สามารถต่อตา้น coronavirus และหยุดย ั้งการเพิ่มจ านวนภายในเซลล ์อย่างไรก็
ตาม Qi กล่าวว่าความทา้ทายท่ีส าคญัในการถอดระหัส PAC-MAN จากเคร่ืองมือโมเลกุลให้เป็นการบ าบดัเพื่อต่อตา้น 
COVID-19 คือ การหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการน าส่งไปยงัเซลลป์อด 

นักวิจัยท่ี Molecular Foundry น าโดย Michael Connolly ก าลังท างานเก่ียวกับโมเลกุลสังเคราะห์ท่ีเรียกว่า 
lipitoids ซ่ึงเป็น peptide (สายพอลิเมอร์ของกรดอะมิโนท่ีมาเช่ือมต่อกัน) สังเคราะห์ ท่ีรู้จักกันในช่ือ peptoid ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการส่ง DNA และ RNA ไปยงัเซลลท่ี์หลากหลาย Lipitoids ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสามารถส่งนิวคลี
โอไทด์ (โครงสร้างพื้นฐานของกรดนิวคลีอิก) โดยห่อหุ้มนิวคลีโอไทด์ให้มีขนาดเล็กของอนุภาคนาโนของไวรัส 
Lipitoid 1 ไดถู้กทดสอบโดยทีมวิจยัจาก Stanford เม่ือปลายเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ซ่ึงท าไดดี้มาก เม่ือบรรจุดว้ย PAC-
MAN ท่ีก าหนดเป้าหมายท่ี coronavirus ระบบจะลดปริมาณของ SARS-CoV-2 สังเคราะห์ในสารละลายมากกว่าร้อยละ 
90 ทีมวิจยัวางแผนท่ีจะทดสอบระบบน้ีกบัไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีมีชีวิต 

(ครับ เป็นความกา้วหน้าทางวิชาการในการท่ีจะป้องกนัการท าลายปอดของมนุษยจ์ากเช้ือ COVID 19 โดยใช้
วิธีท่ีเรียกวา่ PAC-MAN ซ่ึงจะฆ่าเช้ือและลดการเพิ่มจ านวนเช้ือในปอด ขอใหส้ าเร็จโดยเร็วครับ) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://newscenter.lbl.gov/2020/06/04/gene-targeting-covid-19/ 
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พืชดัดแปลงพนัธุกรรม 5 อนัดับแรกท่ีมีพื้นท่ีปลูกรวมกันมากถึงร้อยละ 99 
ของพื้นท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ัวโลก 

 

ในปี 2561 มี 70 ประเทศท่ีน าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมาใช ้
โดยมี 26 ประเทศท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และ 44 
ประเทศท่ีน าเขา้ผลผลิตท่ีมาจากพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
จากข้อมูลในฐานข้อมูลการอนุญาตส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรมของไอซ่า (ISAAA GM Approval Database) มี
พืชดัดแปลงพันธุกรรมจ านวน 31 ชนิด ท่ีได้รับการ
อนุญาตเพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์และปลดปล่อยสู่

ส่ิงแวดล้อม มีพืชดัดแปลงพนัธุกรรมจ านวน 13 ชนิด ปลูกอยู่ใน 26 ประเทศในปี 2561 และพืชดัดแปลงพนัธุกรรม
จ านวน 5 ชนิด ท่ีปลูกในประเทศเหล่าน้ี มีพื้นท่ีปลูกรวมกนัมากถึงร้อยละ 99 ของพื้นท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทัว่
โลก 

พืชดดัแปลงพนัธุกรรมส าคญั 5 ชนิดท่ีปลูกท่ีมากกว่า 6.25 ลา้นไร่ ถัว่เหลือง (599.4 ลา้นไร่) ตามดว้ยขา้วโพด 
(368.1 ลา้นไร่) ฝ้าย (155.6 ลา้นไร่) คาโนลา (63.1 ลา้นไร่) และอลัฟัลฟา (7.5 ลา้นไร่)  

(ครับ จากขอ้มูลน้ีอาจช้ีใหเ้ห็นวา่ พืชดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงทางอาหาร) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.isaaa.org/resources/infographics/top5biotechcrops/default.asp 

 

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเส่ียงติด COVID-19 อาจเช่ือมโยงกบักรุ๊ปเลือด 
 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลยัโคเปนเฮเกน (University of Copenhagen) 
และสถาบนัพนัธมิตรอ่ืน ๆ รายงานวา่ มียนีท่ีแตกต่างกนั 2 ชนิด ของ
มนุษย ์ท่ีสามารถท าให้ผูค้นมีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะปอดล้มเหลว
เน่ืองจาก COVID-19 เป็นรายงานจากบทความก่อนลงพิมพเ์ผยแพร่
ในวารสาร MedRxiv 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจีโนมจากผู ้ป่วยจ านวน 
1,980 คน ท่ีมีความลม้เหลวทางเดินหายใจท่ีเกิดจาก COVID-19 ท่ีอยู่

ในศูนยข์อง อิตาลีและสเปน ท่ีเป็นศูนยก์ารระบาดของโรค COVID 19 ในยโุรป (มิลาน มอนซ่า มาดริด ซานเซบาสเตียน
และบาร์เซโลนา) ผลการศึกษาพบวา่ ยนีชนิดหน่ึงอยูใ่นการซ้อนทบัของจีโนมท่ีควบคุมกรุ๊ปเลือด โดยผูท่ี้มีกรุ๊ปเลือด A 
+ มีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะปอดลม้เหลวไดม้ากเม่ือเทียบกบัผูท่ี้มีกรุ๊ปเลือดอ่ืน ในขณะท่ีผูท่ี้มีกรุ๊ปเลือด O มีโอกาสน้อย
กว่า ในทางตรงกนัขา้ม ยีนชนิดท่ีสองซ่ึงอยูใ่นโครโมโซม 3 และใกลก้บัอีก 6 ยีน จะเช่ือมโยงกบัตวัรับโมเลกุล ท่ีไวรัส
ใชใ้นการเขา้ท าลายเซลลม์นุษย ์

(ครับ เน่ืองจากเป็นโรคเกิดใหม่ ก็ตอ้งศึกษาในหลาย ๆ ดา้น เพื่อความเขา้ใจให้ไดม้ากท่ีสุด ท่ีจะน าไปสู่การ
หาทางป้องกนัและรักษาโรค) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114991v1 

http://www.isaaa.org/resources/infographics/top5biotechcrops/default.asp
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114991v1
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ผู้เช่ียวชาญใช้ไวรัสในการตัดต่อยีนท่ีเป็นการแก้ไขยีนอย่างอสิระในพืช 
 

วารสาร  Nature Plants รายงานการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ท่ีก าจดัวิธีการดดัแปรพนัธุกรรมโดยการ
แกไ้ขยีน นักวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนีย
เ ด วิ ส  (University of California Davis)  แ ล ะ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มิ น นิ โ ซ ต า  ( University of 
Minnesota) ร่วมมือกันในการศึกษา ท่ีใช้ไวรัส
เป็นพาหนะในการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์

โดยตรงในพืช 
งานวิจยัชีววิทยาพืชส่วนใหญ่เก่ียวกบัการแกไ้ขยีนจะใช้ Agrobacterium เพื่อเป็นส่ือกลางในการถ่าย

โอนยีนผ่านระบบ CRISPR-Cas9 ในกรณีเช่นน้ี สามารถท าให้เกิดการกลายพนัธุ์ได ้แต่ยีนท่ีถูกตดัต่อยงัคงอยู่
จนกวา่จะเกิดการกระจายตวัแยกออกไป 

ศาสตราจารยด์า้นชีววิทยาพืชจาก UC Davis, Savithramma Dinesh-Kumar กล่าววา่ “เน่ืองจากไวรัสท่ีเรา
ใชเ้ป็น RNA ไวรัส มนัจะไม่รวมเขา้กบัจีโนม และเม่ือเมลด็ถูกสร้างขึ้น เมลด็นั้นจะปลอดจากไวรัสอยา่งสมบูรณ์ 
ดงันั้นจะไม่มีร่องรอยของส่ิงท่ีใส่เขา้ไป แต่จะมีการกลายพนัธุ์ท่ีตอ้งการ" 

ขั้นตอนต่อไปของทีมวิจยั คือ การคน้หาวิธีการจดัการกบัไวรัสเพื่อน าเอนไซมท่ี์ใชใ้นการตดัและแกไ้ข
จีโนมพืช และ RNA น าทางเขา้ดว้ยกนั เม่ือความลึกลบัน้ีไดรั้บการแกไ้ข ก็อาจน าไปสู่การพฒันาระบบใหม่เพื่อ
เพาะพนัธุ์พืชท่ีดีขึ้น 

(ครับ สรุปง่าย ๆ คือ หาวิธีการใหม่ ๆ ท่ีง่ายขึ้นในการแกไ้ขยีน หรือสร้างพืชกลายพนัธุ์ ในกรณีน้ี คือ 
การใชไ้วรัส แต่ก็ยงัตอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เพื่อใหเ้กิดระบบท่ีเป็นจริง) 

อ่ าน เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://biology.ucdavis.edu/news/forgoing-gmo-footprint-study-takes-first-steps-
using-viruses-genetic-editing-plants 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 10, 2020 
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