สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
การศึกษา 2 ชิ้นเผยให้ เห็นการทางานของ Retron และศักยภาพในการแก้ไขจีโนม
การศึ ก ษาอย่ า งเป็ นอิ ส ระ 2 ชิ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า Retron
(ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของโมเลกุลซึ่ งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง)
ซึ่งคล้ายกับ CRISPR เป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องมือคุม้ กันของ
แบคที เรี ย ที่ ปกป้ องแบคที เรี ย จากไวรั สที่ เรี ย กว่า phages
(ไวรัสที่บุกรุ กแบคทีเรี ย)
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จ า ก Weizmann Institute of
Science ประเทศอิ ส ราเอล รายงานในวารสาร Cell ว่ า
Retron ป้องกันแบคทีเรี ยจากการติดเชื้อได้อย่างไร ซึ่งกระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการกระตุน้ เซลล์ที่เริ่ มติดเชื้ อ
ให้ทาลายตัวเอง เพื่อไม่ให้ไวรัสแพร่ พนั ธุ์ และแพร่ กระจายไปยังแบคทีเรี ยตัวอื่น นี่เป็ นหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรม
ชิ้นแรก เกี่ยวกับบทบาทตามธรรมชาติของ Retron
อีก 1 การศึกษา ซึ่ งอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ ดาเนิ นการโดยนักวิจยั จากห้องปฏิบตั ิการชี ววิทยาโมเลกุล
ยุโรป (European Molecular Biology Laboratory - EMBL) ประเทศเยอรมนี ได้ขอ้ สรุ ปเดียวกัน โดยสังเกตเห็น
ยีนของโปรตีนที่เป็ นพิษต่อ Salmonella (แบคทีเรี ยที่มีลกั ษณะเป็ นท่อน ไม่สร้างสปอร์ ทาให้เกิดโรคได้เมื่อมี
ปริ มาณมาก) ซึ่งอยูถ่ ดั จากยีนที่มีชุดคาสั่งสาหรับ retron ใน Salmonella ทีมงานได้คน้ พบว่า retron ปกติจะปกปิ ด
สารพิษ จากนั้นจึงเปิ ดใช้งานเมื่อมี phages
จากการค้นพบนี้ นัก วิ จัย รู ้ สึ ก ตื่ นเต้นกับ ศัก ยภาพของ retron โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อนามาใช้ร่วมกับ
CRISPR สาหรับการแก้ไขจีโนม
(ครับ เป็ นเรื่ องที่น่าตื่นเต้น ที่ทาให้พอมองเห็นแนวทางในการป้องกันการเข้าทาลายของไวรัส)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://www.sciencemag.org/news/2020/11/microbes-mystery-dna-helps-defeatviruses-and-has-genome-editing-potential
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การทดสอบ COVID-19 โดยใช้ CRISPR และกล้องสมาร์ ทโฟน
ที มนั ก วิ ท ย าศาส ตร์ จาก Gladstone Institutes,
University of California, Berkeley (UC Berkeley)
แ ล ะ University of California, San Francisco
(UCSF) ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี สาหรับการทดสอบ
โดยใช้ CRISPR เป็ นพื้นฐานส าหรั บ การทดสอบ
COVID-19 และใช้ก ล้อ งสมาร์ ท โฟนเพื่ อ แสดง
ผลลัพ ธ์ ที่ แ ม่ น ย าในเวลาไม่ ถึ ง 30 นาที ที ม งาน
Gladstone ที่นาโดย Dr. Melanie Ott และ Parinaz Fozouni ได้ทางานร่ วมกับนักชีววิศวกรรม (bioengineer) จาก
UC Berkeley Dr. Daniel Fletcher และ Dr. Jennifer Doudna ซึ่ งเป็ นนั ก วิ จั ย อาวุ โ สของ Gladstone เป็ น
ศาสตราจารย์ที่ UC Berkeley เป็ นประธานของ Innovative Genomics Institute และเป็ นนัก วิ จัย ของสถาบัน
การแพทย์ Howard Hughes
ปั จ จุ บ ัน การทดสอบ COVID-19 เป็ นการทดสอบ PCR เชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานหลัก ของการ
ทดสอบ อย่างไรก็ตามเทคนิ คนี้ ตอ้ งใช้ DNA แต่ Coronavirus เป็ นไวรัส RNA ซึ่ งหมายความว่า ในการใช้วิธี
PCR จะต้องเปลี่ยน RNA ของไวรัสเป็ น DNA ก่อน การวินิจฉัยด้วย CRISPR ทั้งหมดจนถึงปัจจุบนั จึงจาเป็ นต้อง
มีการแปลง RNA ของไวรัสเป็ น DNA ซึ่ งใช้เวลานานและซับซ้อน ในทางตรงกันข้ามวิธีการใหม่ น้ ี จะข้า ม
ขั้นตอนการแปลงและการเพิ่มปริ มาณทั้งหมดโดยใช้ CRISPR เพื่อตรวจจับ RNA ของไวรัสโดยตรง
แทนที่จะใช้โปรตีน Cas9 ที่รู้จกั กันดีในการแยก DNA การทดสอบใหม่น้ ีใช้โปรตีน Cas13 ซึ่งแยก RNA
โปรตีน Cas13 รวมกับโมเลกุลเครื่ องหมายที่ เรื องแสง เมื่ อตัดแล้วผสมกับตัวอย่างที่ เก็บจากน้ ามูกของผูป้ ่ วย
ตัวอย่า งจะถูก เก็ บ อยู่ใ นอุป กรณ์ ที่ เชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟน ถ้าตัวอย่างมี RNA จาก SARS-CoV-2 Cas13 จะ
ทางาน และจะตัดโมเลกุลเครื่ องหมาย ทาให้เกิดการปล่อยสัญญาณเรื องแสง จากนั้นกล้องของสมาร์ทโฟน ซึ่ง
แปลงเป็ นกล้องจุ ลทรรศน์ สามารถตรวจจับการเรื องแสงและรายงานว่าตัวอย่างที่ เก็บจากน้ ามูกของผูป้ ่ วยที่
ทดสอบมีผลเป็ นบวกสาหรับไวรัส
นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบอุปกรณ์ของพวกเขา โดยใช้ตวั อย่างของผูป้ ่ วยและยืนยันว่า สามารถใช้เวลา
แสดงผลที่รวดเร็ วมาก อันที่จริ งอุปกรณ์ตรวจพบชุดตัวอย่างที่เป็ นบวกได้อย่างแม่นยาภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที
แต่ส าหรั บ ตัวอย่า งที่ มี ป ริ ม าณไวรั ส ต่ า อุปกรณ์ ต้องใช้เวลาถึ ง 30 นาที ใ นการแยกความแตกต่างจากผลการ
ทดสอบที่เป็ นลบ
(ครั บ เป็ นการศึ กษาเพื่อหาวิธีในการตรวจสอบว่ามี เชื้ อไวรั สที่ก่อให้เกิ ดโรคโควิด 19 ที่รวดเร็ วและ
แม่นยา)
อ่านเพิม่ เติมได้ที่ https://gladstone.org/news/new-crispr-based-test-covid-19-uses-smartphone-camera
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ทีมวิจัยได้ ค้นพบกลยุทธ์ ในการทาให้ พืชทนเค็มได้ มากขึน้
ทีมวิจยั จากศูนย์วิจยั เศรษฐศาสตร์เกษตร (Centre for Research
in Agricultural Economics - CRAG) พบว่าพืชสามารถทนต่อ
ค ว า ม เ ค็ ม ข อ ง ดิ น ไ ด้ ม า ก ขึ้ น โ ด ย ก า ร ค ว บ คุ ม ยี น
TEMPRANILLO (TEM) การค้นพบนี้ เปิ ดโอกาสใหม่ ๆ ใน
การพัฒนาพันธุ์พืชที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ดีข้ นึ
การศึกษาซึ่ งนาโดยนักวิจยั Soraya Pelaz เผยให้เห็น
ถึงบทบาทสาคัญที่ยนี TEM มีบทบาทในการปกป้องพืชจากความเค็มของดินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นปัจจัยจากัดที่สาคัญ
อย่างหนึ่งสาหรับการผลิตพืช เพื่อค้นหาว่ายีน TEM ควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชภายใต้สภาวะที่มีความเค็ม
ได้อย่างไร ทีม CRAG ได้วิเคราะห์ตน้ Arabidopsis พืชต้นแบบที่กลายพันธุ์ ที่มียีน TEM และไม่มี เมื่อปลูกใน
ดินเค็ม พืชที่ปลูกภายใต้ความเข้มข้นของเกลือสู ง จะออกดอกช้ากว่าและแทบไม่มีเมล็ด แต่จากการศึกษาพบว่า
พืชกลายพันธุ์ที่ไม่มียีน TEM จะออกดอกเร็ วกว่า จึงมีการผลิตเมล็ด ดังนั้นวงจรชี วิตที่ส้ ันลงทาให้รอดพ้นจาก
การยับยั้งการเจริ ญเติบโตที่เกิดจากความเค็ม
Pelaz กล่าวสรุ ปว่า "ผลที่นาเสนอในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เป็ นกลยุทธ์ใหม่ในการควบคุมการเจริ ญเติบโต
ของพืชในดินเค็ม ซึ่ งใครจะรู ้ว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี เราจะสามารถใช้ยีน TEM ในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วได้
หรื อไม่"
(ครับ การเรี ยนรู ้การทางานของยีนจะนาไปสู่การพัฒนาพืชที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการ)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.cragenomica.es/crag-news/discovered-new-strategy-achieve-plantsmore-tolerant-salinity
ISAAA Webinar: สถานภาพทั่วโลกของพืชเทคโนชีวภาพและประสบการณ์การยอมรับของฟิ ลิปปิ นส์
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ เ ป็ นประเทศแรกที่ ป ลู ก พื ช ดัด แปลง
พัน ธุ ก รรมในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และได้
กลายเป็ นต้น แบบส าหรั บ กฎระเบี ย บด้า นความ
ปลอดภัยทางชี วภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ในภูมิภาค ในปี 2562 เกษตรกรฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้เพิ่ ม
พื้นที่ปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม การยอมรับ
พื ช ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมทั่ว โลกในปี 2562 และ
ประสบการณ์ของฟิ ลิปปิ นส์เกี่ ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม จะถูกนาเสนอผ่านการสัมมนาทางเว็บในวันที่ 14
ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. (GMT + 8) ผ่านทาง Zoom
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การสัมมนาทางเว็บจะกล่าวถึง เนื้ อหาเด่นจากรายงานของ ISAAA เกี่ยวกับ สถานภาพของโลกเกี่ยวกับ
พืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิชย์ในปี 2562 ในประเด็นสิ่ งต่อไปนี้:
•
พื้นที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทัว่ โลกตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2562
•
อัตราการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมหลัก ๆ ทัว่ โลก
•
แนวโน้มในการอนุญาตพืชดัดแปลงพันธุกรรมกรณี (events) ต่าง ๆ และ
•
ประสบการณ์ของเกษตรกรฟิ ลิปปิ นส์ในการยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพ
รายงานของ ISAAA จะนาเสนอโดย Dr. Paul Teng ประธานคณะกรรมการ ISAAA ประสบการณ์ของ
แอฟริ กาในการวิจยั และการยอมรับพืช ดัดแปลงพันธุกรรม จะนาเสนอโดย Dr. Margaret Karembu ผูอ้ านวยการ
ISAAA AfriCenter Dr. Richard Torno จะมาแบ่งปั นประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดบีที (ข้าวโพดดัดแปลง
พั น ธุ กรรมที่ ต้ า นทานแมลงศั ต รู ) Gerald Mores ประธานของ University of the Philippines League of
Agricultural Biotechnology Students จะจนาเสนอมุมมองของเยาวชนเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพ
การสั ม มนาผ่ า นเว็ บ ในครั้ งนี้ จัด โดย ISAAA SEAsiaCenter โดยมี Dr. Rhodora Romero-Aldemita
ผูอ้ านวยการ ISAAA SEAsiaCenter ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการอภิปราย
การลงทะเบี ยนเข้าร่ วมการสัม มนาทางเว็บเปิ ดให้ทุกคนเข้าร่ วมสัมมนาได้ฟ รี ลงทะเบี ย นตอนนี้ ที่
bit.ly/ISAAAwebinarPH
(ครับ การรับรู ้ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงความคิด)
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp December 9, 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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