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TALENs คืออะไร

พื ช ต้อ งเผชิ ญ กับ ความเครี ยดที่ เ กิ ด จากสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งไม่มีชีวิตอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงยังต้อง
พัฒนาเครื่ องมือที่ช่วยในการปรับปรุ งพันธุ์พืช เครื่ องมือ
และแนวทางปฏิบตั ิใหม่ ๆ เหล่านี้ เรี ยกว่า นวัตกรรมการ
ปรั บปรุ งพันธุ์พื ช ซึ่ งรวมถึ ง transcription activator-like
effector nucleases ( TALENs), clustered regularly
interspaced short palindromic repeats ( CRISPR), zincfinger nucleases (ZFNs) และ homing endonucleases หรื อ meganucleases
CRISPR เป็ นเทคนิคการแก้ไขจีโนมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อย่างไรก็ดี TALENS ก็มีความแม่นยา
สู งและมีความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สามารถกาหนดเป้าหมายใด ๆ ได้ในลาดับดีเอ็นเอ สามารถแยกแยะ
ระหว่างเป้าหมายดีเอ็นเอที่มี หมู่เมธิล (methylated) และ ไม่มีหมู่เมธิล (unmethylated) และการปรับเปลี่ยนดีเอ็น
เอภายใน organelles (โครงสร้างขนาดเล็กที่ทาหน้าที่เฉพาะภายในเซลล์) เช่น Mitochondria
ดาวน์ โ หลด Plant Breeding Innovation: TALENs (Pocket K No. 59) เพื่ อ ทราบข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จาก
https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/59/default.asp
Pocket Ks คือ Pockets of Knowledge ซึ่ งเป็ นชุดข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้า นพื ช และประเด็น อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ISAAA ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสาหรับการพิมพ์หรื อการใช้งานบนมือถือ สาหรับ Pocket K No. 59 ได้รับ
การพัฒนาโดย 2Blades Foundation
Bt Cotton เป็ นกุญแจที่ใช้ ในการกาจัดศัตรู พืชที่ร้ายแรงจากสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก
การผสมผสานที่มีประสิ ทธิ ภาพของฝ้ายดัดแปลงพันธุ กรรมและกลยุทธ์การควบคุมศัตรู พืชแบบดั้งเดิม
สามารถกาจัดหนอนเจาะสมอสี ช มพู (pink bollworm) จากทวีปอเมริ กาและเม็กซิ โกได้สาเร็ จ ซึ่ งมาจากการ
รายงานโดย Bruce Tabashnik หัวหน้าคณะศึกษาและเพื่อนร่ วมงาน ใน Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS)
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หนอนเจาะสมอสี ชมพูที่ทาลายล้าง ได้ส่งผลเสี ย
ต่อการผลิตฝ้ายทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของสหรัฐฯ และทาง
ตอนเหนือของเม็กซิโก ซึ่งได้สร้างความเสี ยหายหลายสิ บ
ล้า นดอลลาร์ ต่ อ ปี Jeffrey Fabrick จากหน่ ว ยงานวิ จัย
การเกษตรของ USDA และหนึ่ ง ในผูร้ ายงานร่ ว มของ
การศึ ก ษานี้ กล่าวว่า "จากการวิเคราะห์การจาลองด้วย
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลภาคสนาม 21 ปี จากรัฐแอริ โซนา
ทาให้คน้ พบว่าฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมและการปล่อยตัวผีเสื้ อของหนอนเจาะสมอสี ชมพูที่เป็ นหมัน จะทาหน้าที่
ประสานกันในการปราบปรามศัตรู พืชชนิดนี้"
ด้วยเทคนิ คการกาจัดหนอนเจาะสมอสี ชมพูน้ ี ช่วยให้เกษตรกรผูป้ ลูกฝ้ายสามารถประหยัดเงินได้ 192
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 และวิธีน้ ียงั ได้รับการยอมรับว่าเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากช่วย
ลดการพ่นสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรู ได้ร้อยละ 82
ภายใน 10 ปี การใช้ฝ้า ยบี ที ช่ วยลดจานวนหนอนเจาะสมอสี ช มพู ไ ด้ถึ ง ร้ อยละ 90 ซึ่ ง เป็ นครั้ งแรก
นับตั้งแต่เริ่ มมีรายงานการแพร่ ระบาดของศัตรู พืช ที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจะกาจัดได้อย่างสมบูรณ์
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://news.arizona.edu/story/biotech-cotton-key-eliminating-devastating-pest-usand-mexico
CSIRO ใช้ "Gene Sandwich" เพื่อเพิม่ ความต้านทานข้าวสาลีต่อโรคราสนิม
นั ก วิ จั ย จ า ก Australia's Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation (CSIRO) ได้เป็ นผูน้ า ที่เป็ น
ความพยายามระหว่างประเทศในการพัฒนาต้นข้าวสาลี ที่มี
ระดับความต้านทานต่อโรคราสนิ ม และอาจมีความทนทาน
มากขึ้นโดยใช้ยนี ต้านทาน 5 ยีนร่ วมกัน (stack)
Dr. Mick Ayliffe นัก วิ จัย จาก CSIRO กล่ า วว่ า แนว
ทางการทางานก็เหมือนกับการใส่ กุญแจล็อค 5 ดอก ซึ่งทาให้
เปิ ดประตูเข้าบ้านได้ยากขึ้น และเสริ มว่าแนวทางใหม่ในการสร้างการป้องกัน ขึ้นหลายชั้น จะทาให้เชื้ อโรครา
สนิมเข้าโจมตีขา้ วสาลีได้ยากขึ้น
Dr. Ayliffe กล่าวว่า การศึกษาของพวกเขานั้นได้กาหนดเป้ าหมายที่การเกิดราสนิ มของลาต้น แต่ดว้ ย
เทคโนโลยีเดียวกันนี้ สามารถใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ให้ตา้ นทานโรคราสนิมใบขีด (stripe rust) และโรคราสนิม
ใบได้เช่นกัน รวมทั้งสามารถเพิ่มความต้านทานในพันธุ์ขา้ วสาลีต่าง ๆ ที่มีอยู่ และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “หนึ่งใน
หลายยีนที่ใช้ ได้ช่วยป้องกันโรคราสนิมของลาต้น ใบและใบขีด ดังนั้นจึงเป็ นไปได้ที่จะรวมยีนที่ใช้ต่อต้านรา
สนิมชนิดอื่นเข้าไว้ดว้ ยกัน” การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความต้านทานในแนวทางใหม่น้ ี จะเป็ นเครื่ องมือที่มีค่า
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สาหรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน ช่วยลดความจาเป็ นในการใช้สารป้ องกันกาจัดเชื้ อรา และเพิ่มความ
ยาวนานในการจัดการของเกษตรกร
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/CSIRO-gene-sandwich-toenhance-wheat-rust-resistance
นักวิทยาศาสตร์ เพิม่ การผลิตน้ามันพืชขึน้ ในใบพืช
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จาก University of Missouri ที่ น าโดย
ศาสตราจารย์ Jay Thelen ได้คน้ พบวิธีที่จะกาจัด กลุ่มของ
ยีนที่รับผิดชอบในการควบคุมการผลิตกรดไขมันในใบพืช
แทนที่จะเป็ นในเมล็ดพืช ผลการศึกษานี้ ตีพิมพ์ในวารสาร
Nature Communications
พื ช สั ง เคราะห์ ก รดไขมั น ในใบโดยใช้ แ สง
ศาสตราจารย์ Thelen และทีมงาน ได้ใช้เครื่ องมือตัดต่อยีน
CRISPR-Cas-9 เพื่อปิ ดโปรตีนขนาดเล็กสามชนิ ดใน Arabidopsis (พืชต้นแบบในการศึกษา) ที่ ยบั ยั้งการผลิต
น้ ามันในใบพืช ทาให้พืชมีอิสระในการผลิต triacylglycerol ในใบในปริ มาณที่ สูงขึ้น แทนที่จะผลิตในเมล็ด
Triacylglycerol เป็ นส่ วนประกอบหลักของน้ ามันพืช
วิธีน้ ีอาจนาไปสู่ การผลิตน้ ามันพืชมากขึ้นและถูกลง จากพืชที่มีใบจานวนมากและมีการใช้ประโยชน์ใน
ด้านอื่น ๆ ด้วย ความเป็ นไปได้ของการใช้พืชที่มีใบมากในลักษณะเอนกประสงค์ (dual uses) เช่น ถัว่ เหลือง อาจ
เพิ่มปริ มาณโปรตีนในเมล็ด เนื่องจากการผลิตน้ ามันในเมล็ดน้อยลง
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก https://showme.missouri.edu/2020/higher-oil-production-in-plant-leaves-couldrevolutionize-vegetable-oil-industry-mu-researcher-finds/
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 6, 2021
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