สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม 2564
นักวิจัยคิดค้นเครื่ องมือใหม่ ในการแก้ไขยีน

นัก วิ จัย จากมหาวิ ท ยาลัย อิ ล ลิ น อยส์ ชิ ค าโก (University of
Illinois Chicago - UIC) ได้ค้น พบเทคนิ ค การแก้ไ ขยีน แบบ
ใหม่ที่ช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมการตัดตามลาดับหรื อ
การแก้ไขเมื่อเวลาผ่านไป
กระบวนการใหม่ที่ พ ฒ
ั นาโดย Bradley Merrill ของ
UIC ซึ่ ง เป็ นผูเ้ ขี ย นบทความที่ ตี พิ ม พ์ใ นวารสาร Molecular
Cell มี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้โ มเลกุ ล พิ เ ศษที่ เ รี ยกว่า
guide RNA ซึ่งส่งผ่านเอนไซม์ Cas9 ภายในเซลล์ และกาหนดลาดับดีเอ็นเอที่แม่นยาซึ่ง Cas9 จะตัดออก พวกเขา
เรี ยกโมเลกุล RNA ที่ได้รับการออกแบบมาเป็ นพิเศษว่า "proGuides" และโมเลกุลจะช่วยให้สามารถแก้ไขดีเอ็น
เอตามลาดับโปรแกรมโดยใช้ Cas9 ได้
Merrill กล่าวว่า ข้อเสี ยเปรี ยบของระบบการแก้ไขที่ใช้ CRISPR ที่มีอยู่ในปัจจุบนั คือ การแก้ไขหรื อตัด
ทั้งหมดจะทาทั้งหมดในครั้งเดียว และไม่มีวิธีใดที่จะชี้แนะให้เกิดขึ้นตามลาดับ แต่ proGuides ทาได้ ในขณะที่
proGuide ยังอยู่ในขั้นตอนต้นแบบที มของ Merrill วางแผนที่จะพัฒนาแนวคิดของพวกเขาต่อไป และหวังว่า
นักวิจยั จะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ในเร็ ว ๆ นี้
(ครับ ถ้าไม่หยุดการพัฒนา ก็จะพบเห็นความก้าวหน้าตลอดเวลา)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://today.uic.edu/uic-researchers-invent-new-gene-editing-tool
การศึกษาเผยให้ เห็นนาฬิ กาชีวิตของพืชในการผลิตอาหารเพิม่ ขึน้ ให้ กบั โลก
การศึ ก ษาที่ น าโดยมหาวิ ท ยาลั ย เมลเบิ ร์ น (Melbourne
University) ได้ แ ส ดงให้ เ ห็ นถึ ง วิ ธี ที่ พื ช ใช้ metabolism
(กระบวนการทางชี วเคมี ท้ งั หมดที่ เกิดขึ้นในเซลล์เพื่อนาเอา
พลังงานและสสารจากสิ่ งแวดล้อมมาใช้ในการดารงชีวิต) เพื่อ
บอกเวลาให้รู้วา่ เมื่อใดควรเติบโต การค้นพบนี้สามารถช่วยใน
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การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงฤดูกาลต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ ในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นและ
สวนแนวตั้ง
การศึกษาที่นาโดย Dr. Mike Haydon จาก School of BioSciences ได้ให้รายละเอียดว่าพืชใช้ metabolism
เพื่อให้รู้สึกถึงเวลาในตอนค่าและช่วยประหยัดพลังงานที่ผลิตจากแสงแดดในระหว่างวัน Dr. Haydon กล่าวว่าใน
ขณะที่พืชไม่ได้นอนหลับเหมือนมนุษย์ metabolism ของพืชจะปรับตัวในช่วงกลางคืน เพื่อประหยัดพลังงานใน
วันรุ่ งขึ้นสาหรับการสังเคราะห์แสง
Dr. Haydon กล่าวว่า "ตอนนี้ เราพบสัญญาณของ metabolism ที่แตกต่างกัน ซึ่งเรี ยกว่า superoxide จะทา
หน้าที่ในตอนค่าและเปลี่ยนการทางานของยีนนาฬิกาแบบ circadian (การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อ
ควบคุมการทางานของระบบต่าง ๆ ในต้นพืช) ในตอนเย็น" และยังพบว่า สัญญาณนี้มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
พืช และเชื่อว่าสัญญาณนี้สามารถให้ขอ้ มูลแก่พืชเกี่ยวกับกิจกรรมของ metabolism เมื่อดวงอาทิตย์ตก
(ครับ เป็ นข้อมูลเบื้องต้นเชิงลึก เพื่อนาไปปรับใช้กบั พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตได้ในอนาคต)
อ่านเพิ่มเติ มได้ที่ https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/march/plant-clock-could-be-thekey-to-producing-more-food-for-the-world
ศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งเอเชียให้ คามั่นที่จะพัฒนาด้ านชีววิทยาศาสตร์
ศูนย์ขอ้ มูลเทคโนโลยีชีวภาพ 8 แห่งจากทัว่ เอเชียได้
ประชุ ม ร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ค ามั่น สั ญ ญาที่ จ ะส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขาต่าง ๆ กันต่อไปให้กบั
ผูร้ ั บ ประโยชน์ ในขณะที่ เทคโนโลยีมี ก ารพัฒ นา
และขยายสาขาออกไปมากยิง่ ขึ้น
การประชุ ม ออนไลน์ ซ่ ึ งจัด โดย ISAAA
SEAsiaCenter มี ผู ้แ ทนจากจี น ญี่ ปุ่ น เวี ย ดนาม
อินโดนีเซีย ไทย ปากีสถาน มาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 BIC (Biotechnology Information
Center) ในแต่ละประเทศได้ให้ภาพรวมสั้น ๆ เกี่ยวกับความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรมในปี 2563 และแผนที่จะ
ท าในปี 2564 Dr. Rhodora R. Aldemita ผูอ้ านวยการ ISAAA SEAsiaCenter และศู น ย์ค วามรู ้ ร ะดับโลกด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพพื ช (Global Knowledge Center on Crop Biotechnology) ยังให้ขอ้ มูลสรุ ปเกี่ย วกับกิจ กรรม
ความร่ วมมือในปี 2563 ระหว่าง ISAAA, BIC และองค์กรพันธมิตร ความสาเร็ จในปี 2563 นาไปสู่ การกาหนด
ทิ ศ ทางของกิ จกรรมปี 2564 ของ BIC เช่ น การสั ม มนาทางเว็บ เพิ่ ม เติ ม การแปลเอกสารเพื่ อสื่ อสารข้อ มู ล
เทคโนโลยีชีวภาพเป็ นภาษาของตน การส่ งเสริ มเทคโนโลยีสู่สาธารณะ และการเข้าร่ วมการประชุมกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระหว่างประเทศ
Dr. Jennifer Thomson รองประธานคณะกรรมการ ISAAA ให้ขอ้ ความเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสาหรับ
BIC และได้แสดงความยินดีกบั ทีม สาหรับความสาเร็ จทั้งหมด แม้จะเผชิญกับความท้าทายในช่วงที่โควิด -19
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ระบาด จากนั้ น ได้แ บ่ ง ปั น ประเด็ น ส าคัญ บางประการเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารสื่ อ สารเทคโนโลยี ชี ว ภาพอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ได้แก่
• สร้างความไว้วางใจให้กบั ผูฟ้ ังโดยเปิ ดเผยและซื่อสัตย์
• หักล้างความเห็นที่ผิด ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้วิทยาศาสตร์ และ
• แบ่งปันและเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้
Dr. Mahaletchumy Arujanan ผู ้ป ระสานงานระดับ โลกของ ISAAA ได้ส ะท้อ นประเด็ น เหล่ า นี้ ใน
ระหว่างการกล่าวปิ ดการประชุม และผลักดันให้ BIC เข้าถึงได้มากขึ้นโดยกล่าวว่า ISAAA จะขยายเครื อข่ายเพื่อ
ดึ ง ดู ด ผู ้ฟั ง จ านวนมากขึ้ น ไม่ เ พี ย งแต่ ใ นด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพพื ช แต่ ร วมถึ ง ในสาขาอื่ น ๆ เช่ น
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรี ยแ์ ละนวัตกรรมการปรับปรุ งพันธุ์ใหม่ในเร็ ว ๆ นี้
(ครับ เป็ นการประชุมเครื อข่าย BIC เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นในการดาเนิ นงานและแผนการที่ จะ
ดาเนินงานในปี ต่อไป)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18624
สรุปรายงาน ISAAA พร้ อมให้ เผยแพร่ แล้วในภาษา อินโดนีเซีย จีน ไทยและเวียดนาม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ได้
มีการรายงานไว้ในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2539-2561) แสดงให้
เห็นว่า พืชดัดแปลงพันธุ กรรมมีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตสาหรั บ ใช้
เป็ นอาหาร อาหารสัตว์และเส้นใย สนับสนุ นความพอเพียงบน
ที่ดินทากิน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรเทาความท้า
ทายจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุ งสถานะ
ทางเศรษฐกิจ สุ ขภาพและสังคมของผูท้ ี่ยอมรับเทคโนโลยี
ISAAA ได้จดั ทาเอกสารข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับการยอมรับ
และการใช้ประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมตั้งแต่ปีแรกของการปลูกเพื่อค้าในปี 2539 ตลอดจนสถานการณ์ของประเทศและ
แนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยี ในปี 2562 ซึ่ งเป็ นปี ที่ 24 ของการนาไปใช้ ISAAA ได้รายงานว่ามี 29 ประเทศที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพรวม 1,190 ล้านไร่ รายงาน Global Status of Commercialized Biotech / GM Crops: 2019 (ISAAA Brief 55)
พร้อมให้เผยแพร่ แล้วบนเว็บไซต์ ISAAA
ดาวน์โหลดบทสรุ ปผูบ้ ริ หาร ภาษาอังกฤษ บาฮาซาอินโดนีเซีย จีน ไทย และเวียดนาม
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55/executivesummary/pdf/B55-ExecSumVietnamese.pdf

แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 3, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิ รานุ สรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร
กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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