สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
การสัมมนาผ่านเว็บ ISAAA เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ สนามวิจัยถัดไป
ISAAA AfriCenter จะจัดสัมมนาสดออนไลน์ หัวข้อ เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านสัตว์ สนามวิจยั ถัดไป (Animal Biotechnology: The Next Frontier)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิ งหาคม 2020 เวลา 12:00 GMT (เวลา 19:00 น
ในประเทศไทย) การสัมมนาผ่านเว็บนี้ จะตรวจสอบวิธีการใช้เครื่ องมือ
อณู ชี ววิ ทยา (molecular biology) ในการปรั บปรุ ง สั ตว์ ให้ เ หมาะสม
สาหรับการใช้งานทางการเกษตร อุตสาหกรรมและเภสัชกรรม
จนถึงปั จจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ได้ถูกนามาใช้เพื่อ
ผลิตสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม (genetically engineered animals) เพื่อพัฒนาอัตราการเจริ ญเติบโต มีความต้านทานต่อโรค
และมีความสามารถในการสังเคราะห์โปรตีนบาบัด (synthesize therapeutic proteins)
การสัมมนาผ่านเว็บจะให้เน้นเป็ นพิเศษกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุ งความยืดหยุ่นและการรักษา
ความหลากหลายในปศุสัตว์ และศักยภาพในการแก้ไขจีโนมของปศุสัตว์เพื่อให้มีลกั ษณะที่พึงปรารถนา ซึ่งจะนาเสนอ
โดยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นสั ต ว์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากมาย 3 ท่ า น และด าเนิ น รายการโดย Dr. Rhodora Aldemita
ผูอ้ านวยการ ISAAA SEAsiaCenter
(ครับ เป็ นเรื่ องที่น่าติดตาม จะทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการดัดแปลง
พันธุกรรมในสัตว์)
ท่ า น ใ ด ส น ใ จ ฟั ง ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PaMP3odwRwyZdtyAZtmBZw

นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบการกลายพันธุ์ที่ทาให้ ไวรัส SARS-CoV-2 มีความรุนแรงลดลง
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ าก Singapore's Agency for Science,
Technology, and Research (A * STAR) พบว่าการกลาย
พัน ธุ์ข องไวรัส SARS-CoV-2 ที่เรี ยกว่า ∆382 น าไปสู่
ผลทางคลินิ ก ที่ เบาลงต่ อการรัก ษาและวัค ซี น ป้ องกัน
COVID-19
มี ค วามผัน แปรค่ อ นข้า งมาก ในจี โ นมของ
SARS-CoV-2 การผัน แปรทางพั น ธุ ก รรมดั ง ก ล่ า ว
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สามารถแปลเป็ นลักษณะต่าง ๆ ที่มีผลต่อไวรัสในรู ปแบบต่าง ๆ กลุ่ม A * STAR มุ่งเน้นการวิจยั ที่เกี่ยวกับตัว
แปรเฉพาะ ที่ตรวจพบผ่านการจัดลาดับตามปกติของจีโนม SARS-CoV-2 ในกลุ่มผูป้ ่ วยในสิ งคโปร์ที่เกิด ขึ้น
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของปี นี้
ความผันแปรเป็ นการลบออก 382 นิวคลีโอไทด์ จึงเป็ นเหตุให้เรี ยกว่าตัวแปร ∆382 และตั้งอยู่ในพื้นที่
ของจี โ นมที่ เ รี ยกว่ า open reading frame 8 (ORF8) ซึ่ งเป็ นจุ ด ที่ รู้ จ ัก กั น ดี ส าหรั บ การกลายพัน ธุ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงทางพัน ธุ ก รรมใน coronaviruses ในกรณี น้ ี การลบออกมีผ ลในการลบล าดับการควบคุม การ
ถอดรหัส ORF8 ซึ่ งหมายความว่าไม่มีก ารผลิต โปรตี น ORF8 ในผูป้ ่ วย 131 รายในโรงพยาบาลของรั ฐ ใน
สิงคโปร์ 7 แห่งที่มีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ยืนยันด้วย PCR ตัวแปรนี้จะมีอยู่ในผูป้ ่ วยประมาณร้อยละ 30 และ
จากผูป้ ่ วย 131 รายนั้น 29 รายหรื อร้อยละ 22 มีไวรัสสายพันธุ์ ∆382 เท่านั้นในขณะที่ 10 รายหรื อร้อยละ 8 มีท้งั
ไวรัสชนิดดั่งเดิมและไวรัสชนิด ∆382 ความผันแปรที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีการลบออกด้วยความยาวต่างกันใน
ORF8 ก็พบได้ในประเทศอื่น ๆ เช่น บังกลาเทศ ออสเตรเลียและสเปน
เมื่อพิจ ารณาถึงลักษณะการรั กษาทางคลินิกของผูป้ ่ วย ทีม A * STAR ได้เรี ยนรู ้ว่า ผูป้ ่ วยที่มีตวั แปร
∆382 มีโอกาสน้อยที่ตอ้ งการออกซิเจนเสริ มและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดภาวะขาดออกซิเจน ผูป้ ่ วยดังกล่าวจะมี
ความเข้มข้นของ cytokines และ chemokines ที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่ากว่า ซึ่งสารดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่าง
มากกับอาการของ COVID -19 ที่รุนแรง นอกจากนี้ ยังมีการตอบสนองของระบบภูมิคมุ้ กันที่ดีข้ นึ
(ครับ พอยืนยันให้เห็นได้ว่า การกลายพันธุ์ของเชื้อ SARS-CoV-2 มีความรุ นแรงลดลง)
อ่านเพิม่ เติมได้ที่ https://research.a-star.edu.sg/articles/features/the-mutation-making-covid-19-milder/
หน่ วยงานกากับดูแลของฟิ ลิปปิ นส์ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคชาวฟิ ลิปปิ นส์ จากหน่วยงานกากับ
ดูแลของรัฐบาลหลายแห่ง มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่ วมการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเสมื อ นจริ ง เรื่ อ ง สั ต ว์ ดัด แปลง
พันธุกรรมสาหรับหน่วยงานกากับดูแลของฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ง
จัดผ่าน Zoom โดย ISAAA SEAsiaCenter ร่ วมกับ DOSTNational Committee on Biosafety of the Philippines
(DOST-NCBP) ) ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ
การศึ ก ษาและวิ จ ั ย ด้ า นการเกษตร ( Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in
Agriculture - SEARCA) และกระทรวงเกษตรแห่ งสหรัฐอเมริ ก า (United States Department of Agriculture USDA)
ตัวแทนมากกว่า 70 คนจากกรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และกรมอนามัย เข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการออนไลน์เป็ นเวลา 3 วัน ผูเ้ ชี่ยวชาญระดับ
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นานาชาติจากบราซิล อาร์เจนตินา ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา ได้รับเชิญให้พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ประเทศนั้น ๆ ในการพัฒนาและควบคุมการดัดแปลงพัน ธุกรรม (GM) และการแก้ไขจีโนม (GEd) ของสัตว์
รวมทั้งให้ภาพรวมของการกากับดูแลสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมของประเทศตัวเองด้วย
ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หน่วยงานกากับดูแลของฟิ ลิปปิ นส์ได้ทบทวน ร่ างหลักเกณฑ์ดา้ น
ความปลอดภัยทางชี ว ภาพสาหรั บเทคโนโลยีชีว ภาพสัต ว์ และมีส่ว นร่ ว มในการปรับปรุ งแต่ ละส่ ว นของ
หลักเกณฑ์ นอกจากนี้ยงั ประเมินความสามารถของหน่วยงานกากับดูแลแต่ละแห่ง หากได้รับมอบหมายให้เป็ น
หน่วยงานรับเรื่ องที่ยื่นขออนุญาตการวิจยั และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม
นางสาว Ma. Lorelie Agbagala จากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กากับดูแล
ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยสรุ ปร่ างกรอบ
ด าเนิ น งาน Dr. Claro Mingala จากศู น ย์ ก ระบื อ ของฟิ ลิ ป ปิ นส์ (Philippine Carabao Center) และหั ว หน้ า
คณะกรรมการร่ างแนวทางเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ยังกล่าวด้วยว่า การปรึ กษาหารื อในอนาคตจะเป็ นไปตามการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มีนโยบายด้านกฎระเบียบที่ดี ซึ่งรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์สามารถนาไปใช้
กับทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ครับ ฟิ ลิปปิ นส์กา้ วข้ามไปที่การกากับดูแลสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมแล้ว แต่ประเทศไทยยังอยู่นิ่งมาก)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=8/26/2020
นักวิทยาศาสตร์ ประเมินยีนปฏิวัตเิ ขียวของข้าวอีกครั้งหนึง่
นักวิจยั จาก University of Chinese Academy of Sciences ได้
ประเมินประโยชน์ที่เป็ นไปได้ของยีน Semi Dwarf 1 (SD1)
ที่ทาหน้าที่ ไม่เต็ มที่จ ากข้าวจาโปนิ ก า ( japonica rice) ใน
การพั ฒ นาผลผลิ ต ของข้ า วอิ น ดิ ก า (indica rice) ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ได้รายงานอยู่ในวารสาร Molecular Breeding
ในทศวรรษที่ 1960 การปฏิ ว ั ติ เ ขี ย ว (Green
Revolution) ได้แนะนาพันธุ์ขา้ วกึ่งเตี้ย ที่มีการหักล้มลดลง
และดัชนีการเก็บเกี่ยวที่ดีข้ นึ โดยที่ SD1 เป็ นยีนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุ งผลผลิตข้าว ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา พันธุ์
ข้าวกึ่งเตี้ยเชิงพาณิชย์จะมีการกลายพันธุ์ในยีน SD1 ไม่เหมือนพันธุ์ขา้ วจาโปนิกาที่มียีน SD1 ที่ทาหน้าที่ได้ไม่
เต็มที่ ในพันธุ์ขา้ วอินดิกามีความสูงลดลง เนื่องจากไม่มีการกลายพันธุ์ของยีน SD1 ดังนั้นนักวิจยั จึงเสนอว่าการ
เพิ่มความสูงและมวลชีวภาพของพืชจะช่วยปรับปรุ งการผลิตเมล็ดพืชในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วขั้นสูง ดังนั้น
การศึกษาจึงดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ขอ้ ได้เปรี ยบที่เป็ นไปได้ของยีน SD1 ที่ทาหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ จากพันธุ์ขา้ วจา
โปนิกาต่อการเพิ่มผลผลิตที่มีพนั ธุกรรมข้าวอินดิกาเป็ นพื้นฐาน
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปฏิวตั ิเขียวด้วยยีน SD1 ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการต่อจานวน
แขนงและเมล็ดต่อรวง นอกเหนือจากความสูงของต้นข้าว การการเพิ่มยีน SD1 (SD1-EQ) ทีท่ าหน้าที่ได้ไม่เต็มที่
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จากจาโปนิ ก า ท าให้ ต ้น ข้า วมี ค วามสู ง เพิ่ม ขึ้น และเพิ่ม ผลผลิ ต ต่อ ต้น ในพัน ธุ์ ข ้า วอิ น ดิ ก าหมายเลข 9311
ผลการวิจยั ได้รับการยืนยันเพิ่มเติม เมื่อทาให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ใช้ CRISPR-Cas9
(ครั บ อ่านแล้ว อาจจะดูงง ๆ แต่ ก็พอสรุ ปให้เห็นภาพได้ว่า เมื่อน ายีน SD1 มาใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ เป็ น
เวลานานก็มีการกลายพันธุ์ และเมื่ออยู่ในพันธุ์ขา้ วจาโปนิกา ยีน SD1 จะทาหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ แต่ในพันธุ์ขา้ ว
อินดิกาจะมีความสูงลดลง นักวิจยั จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากยีน SD1 ในพันธุ์ขา้ วจาโปนิกา เพื่อเพิ่มความ
สูงและมวลชีวภาพของพืช ซึ่งจะช่วยปรับปรุ งการผลิตเมล็ดพืชของพันธุ์ขา้ วที่มีพนั ธุกรรมอิดิกาเป็ นพื้นฐาน)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s11032-020-01164-2
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 26, 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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