สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
ระบบภูมิค้ มุ กันของมนุษย์ ตอบสนองต่ อแอนติเจน SARS-CoV-2 ที่ได้จากพืช
ที มวิจัยจากแอฟริ กาใต้ได้พฒั นาวิธีการตรวจทาง
เซรุ่ มวิทยา โดยใช้โปรตีนจากไวรัสรี คอมบิ แนนต์
ที่ ไ ด้ จ า ก พื ช ( plant-derived recombinant viral
proteins) เพื่ อ วัด จ านวนคนในกลุ่ ม ประชากรที่
ตรวจผลเป็ นบวกสาหรับ COVID 19 จากตัวอย่าง
ซีรั่มในเลือด และทาความเข้าใจภูมิคุม้ กันที่ป้องกัน
โรค SARS-CoV-2 ซึ่ งเป็ นไวรั ส ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ระบาดของ COVID -19 ผลลัพธ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการตอบสนองของแอนติบอดีในผูป้ ่ วย COVID-19
การใช้ S1 และ receptor-binding domain (RBD) ซึ่ งเป็ นส่ วนของตัวรับหรื อจับยึด spike protein จาก SARSCoV-2 ที่ แ สดงในต้น ยาสู บ (Nicotiana benthamiana) ที ม งานได้ท าการทดสอบภู มิ คุ ้ม กัน ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ เอนไซม์
(enzyme-linked immunoabsorbent assay - ELISA) โดยอ้อม เพื่อวัดการตอบสนองของแอนติบอดีจากผูป้ ่ วยที่มีผลเป็ น
บวกต่อโรค COVID -19 จานวน 77 ราย ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง พบว่าร้อยละ 66 ของผูป้ ่ วยมีการตอบสนองต่อ
S1 ใน ในขณะที่ร้อยละ 62 มีการตอบสนองต่อ RBD ใน ทีมวิจยั ยังสังเกตพบว่าร้อยละ 100 ของตัวอย่าง มีแอนติบอดี ที่
จาเพาะต่อ S1 โดยใช้ ELISA ที่เป็ นการค้า
นอกจากนี้ ยงั ใช้พลาสม่าของตัวอย่างมนุ ษย์จานวน 58 ตัวอย่างก่อนการระบาด เพื่อทดสอบและเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพของ ELISA ที่พฒั นาเทียบกับ ELISA ที่เป็ นการค้า นักวิจยั พบว่ามีความจาเพาะสู งสาหรับ SARS-CoV-2
โดยใช้ ELISA ที่พฒั นาขึ้น สุ ดท้ายนี้ นักวิจยั ยังได้ทดสอบว่า ELISA ที่พฒั นาขึ้น สามารถตรวจพบ SARS-CoV-2 ที่
เฉพาะเจาะจงต่อ IgG และ IgA ในน้ าลายได้หรื อไม่ ซึ่ งพบว่าสามารถตรวจพบแอนติบอดีท้ งั สองชนิ ดในน้ าลายของ
อาสาสมัครที่เป็ นโรคแต่ไม่มีอาการ นักวิจยั จึงสรุ ปว่าโปรตีนรี คอมบิแนนท์ SARS-CoV-2 ที่ได้จากพืชสามารถตรวจ
พบได้ จากการตอบสนองทางภูมิคมุ ้ กันที่อาศัยสารน้ า (Humor) คือแอนติบอดี ซึ่งส่ วนใหญ่อยูใ่ นซีรั่ม.
(ครับ เป็ นความก้าวหน้าของการตรวจหาเชื้อจาการใช้โปรตีนรี คอมบิแนนท์ SARS-CoV-2 ที่ได้จากพืช)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167940v1.full.pdf
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ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้ องให้ พจิ ารณาค่านิยมของผู้ฟังเมื่อสื่ อสารเกีย่ วกับ Gene Technologies
การที่นกั วิทยาศาสตร์ไม่สามารถมีส่วนร่ วมกับสาธารณชน
ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ส่ ว นหนึ่ งมาจากการเข้า ใจผิ ด
เกี่ยวกับเทคโนโลยียีน ของสาธารณชน ซึ่ งกล่าวโดย Dr.
Craig Cormick ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ที่มี
ชื่อเสี ยง และนักเขียนจากออสเตรเลีย นี่อาจเป็ นผลมาจาก
ข้อเท็จจริ งที่ ว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญมัก จะเชื่ อว่า ประชาชนทัว่ ไป
ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากพอ ๆ กับ สิ่ ง
ที่พวกเขาทา
Dr. Cormick กล่าวในระหว่างการสัมมนาทางเว็บของ ISAAA เกี่ยวกับความท้าทายในการสื่ อสาร Gene
Technologies ที่ จัด ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 7 สิ ง หาคม 2563 ว่ า ''ผู ้เ ชี่ ย วชาญจ าเป็ นต้อ งหลี ก เลี่ ย งการถกเถี ย งเรื่ อง
วิทยาศาสตร์และมองหาค่านิยมที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจของผูฟ้ ัง" เขายังเน้นย้าถึง ความสาคัญของการเริ่ มต้นด้วย
การทาความเข้าใจในความหลากหลายของสาธารณะก่อน โดยแบ่งกลุ่มผูฟ้ ังตามค่านิยม ก่อนที่จะพัฒนาและจัด
กรอบข้อความที่สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น
นอกจากนี้ Dr. Cormick ยัง เน้นย้ า ถึ ง ความส าคัญของความไว้วางใจในการสื่ อสารวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยเสริ ม ว่า สิ่ ง นี้ ถู กสร้ า งขึ้ นจากความสามารถและจริ ยธรรม นอกจากนี้ เขายัง สนับสนุ นให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางานร่ วมกับทุกคน พร้อมกับรับทราบข้อกังวลของพวกเขา "อย่ามองข้ามความกังวลของผูค้ นและ
ชื่ นชมสิ่ งนั้น หากคุณไม่ใช่ผูส้ ่ งสารที่ถูกต้องให้มอบหมายบุคคลที่ผูฟ้ ั งของคุณไว้วางใจให้ส่งสาร" เขากล่าว
เสริ ม
การอภิปรายหนึ่ งชัว่ โมงซึ่ งดาเนิ นรายการโดย Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ ระสานงานระดับโลก
ของ ISAAA ได้พูดถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของสาธารณชนในเรื่ องของวิทยาศาสตร์
รวมถึงผลของ COVID-19 ต่อการประยุกต์ใช้พนั ธุ วิศวกรรม Dr. Cormick ระบุว่า COVID-19 และทฤษฎีสมคบ
คิดเกี่ยวกับการระบาดของโรค มีแนวโน้มที่จะส่ งผลกระทบทางลบต่อความไว้วางใจและการยอมรับในพันธุ
วิศวกรรม โดยเสริ มว่า "เสี ยงต่อต้านพันธุวิศวกรรมน่าจะแข็งแกร่ งขึ้น เนื่ องจากการแบ่งขั้วในสังคมได้ถูกขยาย
มากขึ้น"
การสัมมนาทางเว็บซึ่ งเป็ นครั้งที่ 4 และครั้งสุ ดท้ายในชุดการสัมมนาทางเว็บเกี่ยวกับการแก้ไขจีโนมที่
ดาเนินการโดย ISAAA มีผเู ้ ข้าร่ วมเกือบ 200 คนจาก 59 ประเทศ ชมการเล่นซ้ าได้ที่หน้า Facebook ของ ISAAA
AfriCenter และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสัมมนาทางเว็ปของ ISAAA ในเรื่ องการแก้ไขยีน ให้ติดต่อ
Dr. Margaret Karembu, email: mkarembu@isaaa.org
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การลดลงของโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชในสหรัฐอเมริกา อาจส่ งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Washington State University (WSU) ที่นา
โดย Kate Evans ซึ่ งเป็ นผูน้ าโครงการปรับปรุ งพันธุ์แอปเปิ้ ลและ
แพร์ ของ WSU ได้พบว่ามีการลดเงินทุนและบุคลากรในโครงการ
ปรั บปรุ งพันธุ์ พื ช ภาครั ฐ โดยที มวิจัย ได้ทาการศึ กษาโครงการ
ปรับปรุ งพันธุ์พืช 278 แห่ งทัว่ สหรัฐอเมริ กา โครงการเหล่านี้ เป็ น
โครงการของรัฐบาลกลาง ที่ดาเนิ นการโดยกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริ กา หรื อ ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยวิจยั ของรัฐ
ในการสารวจ ผูต้ อบแบบสอบถามประมาณว่า เวลาทางานของพนักงานประจา (full-time equivalent - FTE)
ลดลงร้ อยละ 21.4 สาหรั บหัวหน้าโครงการในช่ วงห้าปี ที่ ผ่านมาและเวลา FTE ลดลงประมาณร้ อยละ 17.7 สาหรั บ
บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนด้านเทคนิค ทีมวิจยั ยังพบว่า หัวหน้าโครงการปรับปรุ งพันธุ์พืชจานวนมากกาลังจะเกษียณในไม่
ช้า โดยมากกว่าหนึ่ งในสามของโครงการ หัวหน้าโครงการมีอายุมากกว่า 60 ปี และร้อยละ 62 มีหัวหน้าโครงการที่มี
อายุมากกว่า 50 ปี Evans กล่ า วว่า การลดลงนี้ ทาให้เกิ ด ความกังวล เนื่ องจากการปรั บปรุ งพันธุ์ พื ช จะมี ผ ลกระทบ
โดยตรงต่อความมัน่ คงทางอาหาร
Evans กล่าวอีกว่า การให้ความสาคัญกับความมัน่ คงทางอาหารได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่
ผ่านมา เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโควิด -19 ที่ได้แพร่ ระบาดไปทัว่ โลก สาเหตุหนึ่ งที่จานวนโครงการปรับปรุ งพันธุ์
พืชลดลง คือ ค่าใช้จ่าย Evans อธิ บายว่า ต้องใช้เวลาหลายปี ในการพัฒนาพันธุ์พืชผลใหม่ และการจัดหาเงินทุนให้กบั
โครงการในระยะยาวนั้นจาเป็ นต้องมีการลงทุนจานวนมาก
(ครับ เป็ นเรื่ องที่น่าห่ วงกังวลด้วยเช่ นกัน ถ้าไม่มีการสนับสนุ นโครงการปรั บปรุ งพันธุ์พืช ไม่อยากให้เป็ น
เช่นนั้นเลย)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csc2.20227

CRISPR ครองตลาดการแก้ไขจีโนม ส่ วน TALENs คาดว่าจะเติบโตจนถึงปี 2568
ตลาดการแก้ไขจีโนมในอเมริ กาเหนื อคาดว่า
จะมีมูลค่าสูงถึง 4,148.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐใน
ปี 2568 ซึ่ งเติ บ โตจาก 1,234.5 ล้า นเหรี ยญ
สหรัฐในปี 2560 มีการประเมินการตลาดโดย
ค า ด ว่ า จ ะ มี CAGR ( Compound Annual
Growth Rate แปลเป็ นไทยได้ว่ า อัต ราการ
เติบโตของพอร์ ตเฉลี่ยต่อปี แบบทบต้น หรื อ
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เปอร์ เซ็นต์กาไรต่อปี ของพอร์ ตที่เรากาลังสนใจนัน่ เอง) ที่ร้อยละ 17.2 จากปี 2561 - 2568 ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้มา
จากรายงานการตลาดการแก้ไขจีโนมที่เผยแพร่ โดย Cue Report
ตามรายงาน การเติบโตของตลาดการแก้ไขจีโนม ได้รับอิทธิ พลจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ของการ
ยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงความแพร่ หลายของโรคทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตามการเติบโตของตลาด
อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากกฎระเบียบที่เข้มงวด และข้อจากัดในการแก้ไขจีโนม ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ตลาดการแก้ไขจีโนมในอเมริ กาเหนื อคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีตลาดเกิดใหม่สาหรับหลักการแพทย์ที่แม่นยาและ
การฟื้ นฟูสุขภาพ (precision and regenerative medicines)
ในปี 2560 กว่าครึ่ ง (53.6%) ของตลาดการแก้ไขจีโนม ถูกครอบครองโดยกลุ่ม CRISPR กลุ่มนี้ คาดว่า
จะครองตลาดต่อไปในปี 2568 เนื่ องจากความเรี ยบง่ายและแม่นยา ส่ วนกลุ่ม TALENs คาดว่าจะมีอตั ราการ
เติบโตที่ร้อยละ 17.1 จนถึงปี 2568
(ครับ เทคโนโลยีการแก้ไขยีน จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็ น CRISPR หรื อ TALEN ประเทศ
ไทยยังก้าวข้าม Genetic Engineering ไม่พน้ เลย)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cuereport.com/genome-editing-market-32466/
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 12, 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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