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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแอนติบอดีของมนุษย์ท่ีมีศักยภาพสูงจากผู้ป่วย COVID-19 ท่ีฟ้ืนตัว 

 

นั ก วิ จั ย จ า ก  Scripps Research, International 
AIDS Vaccine Initiative (IAVI) และ University 
of California San Diego School of Medicine 
คน้พบแอนติบอดีในเลือดของผูป่้วยท่ีฟ้ืนตวัจาก 
COVID-19 ท่ีให้การป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่ อ  SARS-CoV-2 ท่ี เ ป็ น เ ช้ื อ  coronavirus ท่ี
ก่อให้เกิดโรค เม่ือทดสอบในสัตวแ์ละในเซลล์

มนุษยท่ี์เพาะเล้ียง การวิจยัก าหนดขั้นตอนส าหรับการทดลองทางคลินิก และการทดสอบแอนติบอดีเพิ่มเติม ซ่ึง
ขณะน้ีมีการผลิตเพื่อใชใ้นการรักษาท่ีมีศกัยภาพและการป้องกนัส าหรับ COVID-19 

Dr. Thomas Rogers ผูช่้วยศาสตราจารย์ในภาควิชาภูมิคุ ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยา  (Department of 
Immunology & Microbiology) ท่ี Scripps Research และผูช่้วยศาสตราจารยด์า้นการแพทยท่ี์ UC San Diego และ
เพื่อนร่วมงานของเขาไดเ้ก็บตวัอยา่งเลือดจากผูป่้วยท่ีฟ้ืนตวัจาก COVID-19 ท่ีแสดงอาการปานกลางและรุนแรง 
ในทางคู่ขนาน นกัวิทยาศาสตร์ของ Scripps Research และ IAVI ไดพ้ฒันาเซลล์ทดสอบท่ีแสดง ACE2 ซ่ึงเป็น
ตัวรับท่ี SARS-CoV-2 ใช้เพื่อเข้าไปในเซลล์ของมนุษย์ ในการทดลองคร้ังแรกทีมได้ทดสอบว่า เลือดท่ีมี
แอนติบอดีจากผูป่้วยสามารถจบักบัไวรัส และปิดกั้นอยา่งเหนียวแน่นจากการติดเช้ือในเซลลท์ดสอบ 

ในเวลาท่ีนอ้ยกว่าเจ็ดสัปดาห์ นกัวิทยาศาสตร์สามารถแยกเซลลภ์ูมิคุม้กนัท่ีผลิตแอนติบอดีไดม้ากกว่า 
1,000 ชนิด เรียกวา่เซลล ์B ซ่ึงแต่ละเซลลผ์ลิตแอนติบอดีต่อตา้น SARS-CoV-2 ท่ีแตกต่างกนั ทีมงานไดรั้บล าดบั
ยีนแอนติบอดีจากเซลล์ B เหล่าน้ีเพื่อให้สามารถผลิตแอนติบอดีในห้องปฏิบติัการ ทีมงานไดท้ าการคดัเลือก
แอนติบอดีเหล่าน้ีทีละชนิด และจ าแนกไดห้ลายชนิด ท่ีแมแ้ต่จะมีในปริมาณเล็กน้อยก็สามารถบล็อกไวรัสใน
เซลลท์ดสอบได ้และสามารถป้องกนัแฮมสเตอร์ (หนูทดลอง) จากการสัมผสักบัไวรัสในปริมาณมาก ในความ
พยายามท่ีจะแยกแอนติบอดีต่อตา้น SARS-CoV-2 จากผูป่้วย COVID-19 นักวิจยัก็พบว่ามี 1 ชนิดท่ีสามารถท า
ให ้SARS-CoV เป็นกลาง ซ่ึงเป็น coronavirus ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 
(SARS) ระหวา่งปี 2545 - 2547 ในเอเชีย 
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(ครับ ก็เป็นการเรียนรู้ว่า ผูท่ี้หายป่วยจาก COVID 19 จะมีเซลล์ภูมิคุม้กนัท่ีผลิตแอนติบอดีไดม้ากกว่า 
1,000 ชนิด เรียกว่าเซลล ์B ซ่ึงแต่ละเซลลผ์ลิตแอนติบอดีต่อตา้น SARS-CoV-2 ท่ีแตกต่างกนั แอนติบอดีหลาย
ชนิด สามารถบล๊อกไวรัส ไม่ใหเ้ขา้ท าลายเซลมนุษยไ์ด)้ 

อ่านเพิ่ม เ ติมได้ ท่ี  https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200615 -burton-
covid19antibody.html 
 

การแก้ไขจีโนมโดยใช้ Zygotes ข้าว 
 

นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัโตเกียวเมโทรโพลิแทน (Tokyo 
Metropolitan University) น าเสนอขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ใหม่  (new protocol)  ส าห รับการแก้ไข จีโนมด้วย 
CRISPR-Cas9 โดยใช้  zygotes ( เซลล์ ท่ี เ กิดจากการ
รวมกนัระหวา่งเซลลสื์บพนัธุ์เพศผูก้บัเซลลสื์บพนัธุ์เพศ
เมียและพร้อมท่ีจะเจริญต่อไปเป็นเอ็มบริโอ) ของขา้ว 
ส่ิงน้ีจะช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคบางอยา่งท่ีพบในการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารแกไ้ขยนี ค าอธิบายของเทคนิคใหม่น้ี ถูกเผยแพร่ในวารสาร Current Protocols 
เทคโนโลยีการแกไ้ขจีโนมเพื่อเป้าหมายการกลายพนัธุ์ของพืช โดยใช้นิวเคลียสท่ีตั้งโปรแกรม ไดถู้ก

น ามาใช้อย่างกวา้งขวางส าหรับการปรับปรุงพนัธุ์พืชรุ่นต่อไป เช่นเดียวกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีตอ้งมีความทา้
ทายทางเทคนิคในการใช้งาน เช่น การส่งโมเลกุลขนาดเล็กในเซลล์และเน้ือเยื่อพืชท่ีมีในอตัราต ่า หรือ ความ
ยากล าบากในการเปล่ียนพนัธุกรรมและการงอกใหม่ของพืช ดงันั้น Erika Roda และ Takashi Okamoto จึงได้
พฒันาโปรโตคอลใหม่โดยใช ้zygotes ขา้ว โปรโตคอลน้ีเป็นระบบการแกไ้ขจีโนมไดรั้บการพฒันาผ่านโพลิเอ
ทิลีนไกลคอล / แคลเซียม (polyethylene glycol/calcium) ซ่ึงใช้เป็นตวักลางในการน าเอาสารพนัธุกรรมเขา้สู่
เซลล ์ร่วมกบัองคป์ระกอบ CRISPR-Cas9 ใน zygote ขา้ว ซ่ึงเป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย (ในหลอดแกว้) ของ 
gametes (เซลล์สืบพนัธุ์) ขา้วท่ีแยกออกมา พลาสมิด DNA ท่ีเป็นท่ีเก็บ CRISPR-Cas9 expression cassette หรือ 
R9 ribonucleoproteins ท่ีเป็นโปรตีน RNA น าทาง (guide RNA) ท่ีถูกเตรียมไวล้่วงหน้า จะถูกถ่ายเข้าไปใน 
zygote ซ่ึงน าไปสู่การงอกของพืช ท่ีมีความถี่สูงของการกลายพนัธุ์เป้าหมาย 

โปรโตคอลใหม่น้ีมีศกัยภาพในการปรับปรุงวิธีการปรับปรุงพนัธุ์ขา้วและพืชอ่ืน ๆ ในระดบัโมเลกุล 
(ครับ เป็นเทคนิคการแกไ้ขยนีแบบใหม่ ท่ีพฒันาขึ้นเพื่อแกไ้ขจุดบกพร่องของเทคนิคเก่า ซ่ึงน าไปสู่การ

งอกของพืช ท่ีมีความถี่สูงของการกลายพนัธุ์เป้าหมาย) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cppb.20111 

 
 

https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200615-burton-covid19antibody.html
https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200615-burton-covid19antibody.html
https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cppb.20111
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ผู้เช่ียวชาญระดับโลกน าเสนอแผนการท างานส าหรับพืชรุ่นต่อไป 
 

ทีมผูเ้ช่ียวชาญระดับโลก รวมถึงศาสตราจารย์ Yong-Ling 
Ruan จากมหาวิทยาลยันิวคาสเซิล (University of Newcastle) 
ไดล้งพิมพผ์ลการวิจยัและขอ้มูลเชิงลึก ท่ีระบุถึงปัญหาคอขวด
ทางชีวภาพท่ีส าคัญ ท่ีจ ากัดการผลิตพืชและผลผลิตพืช ใน
วารสาร Nature Plant โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงงานวิจยัของผูเ้ขียนเอง และพบในส่ิงท่ีทีม
เช่ือว่าจะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับอนาคตของการผลิตทาง

การเกษตร 
ศาสตราจารย์ Ruan กล่าวว่า เน่ืองจากการเกษตรต้องเผชิญกับความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก

จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น และการเส่ือมสภาพของส่ิงแวดลอ้ม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทาง
ชีวภาพท่ีควบคุมการกระจายทรัพยากรและพลงังานในตน้พืช ซ่ึงจะท าให้มีการจ าแนกยีนเป้าหมายท่ีส าคัญ
ส าหรับการดดัแปลงพนัธุกรรมและการปรับปรุงพนัธุ์ 

ทีมของศาสตราจารย  ์Ruan ไดค้น้พบอุปสรรคบางอย่างท่ีจ ากดัการเจริญเติบโตและการสืบพนัธุ์ของพืช 
และความส าคญัของการศึกษาน้ี คือ การคาดการณ์ว่าโลกจะตอ้งเพิ่มผลผลิตพืชเป็นสองเท่าภายในปี 2593 เพื่อ
เล้ียงประชากรท่ีเพิ่มขึ้นบนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั นอกเหนือจากความตอ้งการอยา่งมหาศาลในการเพิ่ม
ผลผลิต ยงัมีภยัแลง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโลกร้อนดินเคม็และความเครียดจากความร้อน เช้ือโรคและแมลงศตัรูพืช 
นัน่ก็หมายความว่าพืชในอนาคตจะตอ้งไดรั้บการดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อให้มีประสิทธิผลในการผลิต และฟ้ืน
ตวัไดเ้ร็ว จะเป็นสุดยอดของความอยูร่อดของมนุษย ์

การใชพ้ืชมนัฝร่ังและมนัส าปะหลงัพร้อมกบัพืชพนัธุ์อ่ืน ๆ เช่น มะเขือเทศ ขา้วและฝ้าย เป็นแบบจ าลอง 
ทีมวิจยัไดร้ะบุชุดของยีนและโปรตีน ท่ีจ ากดัความสามารถของใบในการใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในการสร้าง
สารอาหาร (ส่วนใหญ่ คือ ซูโครส - กระบวนการสังเคราะห์แสง) และ การเคล่ือนยา้ยและการใช้สารอาหาร 
ภายในอวยัวะท่ีสะสมสารอาหาร เช่น เมล็ด ผลและราก ในการระบุถึงคอขวดน้ี ทีมของศาสตราจารย  ์Ruan ก็ยงั
คน้พบโมเลกุลส่งสัญญาณ (signaling molecules) และยนีควบคุมท่ีกระตุน้หรือเร่ิมตน้การเติบโตของอวยัวะท่ีใช้
ในการสะสมสารอาหาร ท่ีจะก าหนดจ านวนเมลด็ ดอก หรือผล ท่ีจะเติบโต 

(ครับ ความรู้น้ีน่าจะมีส่วนท าใหค้วามฝันเป็นจริงไดใ้นปี 2593) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured/roadmap-laid-out-for-next-

generation-of-crops-for-high-productivity-and-resilience-to-climate-change 
 
 
 

https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured/roadmap-laid-out-for-next-generation-of-crops-for-high-productivity-and-resilience-to-climate-change
https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured/roadmap-laid-out-for-next-generation-of-crops-for-high-productivity-and-resilience-to-climate-change
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การแก้ไขจีโนม 101: การประยุกต์ใช้และกฎระเบียบด้านการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม 
 

ISAAA จดัสัมมนาผ่านเว็บ ในหัวเร่ือง การแกไ้ขจีโนม 101: การ
ประยุกตใ์ชแ้ละกฎระเบียบดา้นการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม 
ซ่ึงจะจดัผ่านซูม (Zoom) ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 เวลา 4:00 PM 
(GMT + 8: 00) 

การสัมมนาผ่านเว็บเน้นในประเด็นต่อไปน้ี (1) ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแกไ้ขจีโนม (2) มุมมองดา้นการก ากบัดูแลการ
แก้ไขจีโนม และ (3) การดูแลสุขภาพในปัจจุบนัและการใช้งาน

ดา้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ของการแกไ้ขจีโนม 
โดยผูเ้ช่ียวชาญต่อไปน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรในการสัมมนาผา่นเวบ็ ไดแ้ก่ 
1. Dr. Markus Wyss ผูอ้  านวยการสายพนัธุ์ ฝ่ายก ากบัดูแลระดบัโลกและการจดัการคุณภาพ DSM 
2. Dr. Martin Lema อดีตประธานคณะกรรมาธิการดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติอาร์เจนตินา 
3. Dr. Nina Gloriani สมาชิกคณะผูเ้ช่ียวชาญดา้นวคัซีน สภาวิจยัและพฒันาดา้นสุขภาพของฟิลิปปินส์ 

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสัมมนาผา่นเวบ็ฟรีน้ีจดัโดย ISAAA SEAsiaCenter และจะด าเนินรายการโดย Dr. Rhodora Aldemita 
ท่านใดท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนตอนน้ีท่ี bit.ly/ISAAAGEdWebinar2 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 17, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 


