สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
นักวิจัยของ Harvard University ได้พฒ
ั นาเครื่ องมือแก้ไขยีนใหม่ที่เรียกว่า Retron Library Recombineering
“Retrons ช่ ว ยให้ ส ามารถผลิ ต ได้อ ย่ า ง
รวดเร็ วและติดตามการคัดกรองความผัน
แปรของ DNA รวมถึงผลกระทบที่มีต่อ
แบคทีเรี ยได้พร้อมกัน”
"ก้ า ว ข้ า ม CRISPR, Retrons
ก าลั ง จะมา!" นั ก วิ จั ย จาก Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering ที่ Harvard University และ
Harvard Medical School (HMS) ได้พ ัฒ นาเครื่ อ งมื อ แก้ไ ขยี น ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า Retron Library Recombineering
(RLR) ซึ่งช่วยให้สามารถทาการทดลองทางพันธุกรรมได้หลายล้านครั้งพร้อมกัน
CRISPR-Cas9 สามารถค้นหาและตัดชิ้นส่ วนของ DNA ที่เฉพาะเจาะจงได้ แต่การแก้ไข DNA เพื่อสร้าง
การกลายพันธุ์ที่ ต้องการนั้นจาเป็ นต้องใช้ก ารหลอกล่ อให้เซลล์ใ ช้ DNA ชิ้ นใหม่ เพื่ อซ่ อมแซมการแตกหัก
วิธีการนี้มีความซับซ้อนในการจัดเรี ยงและอาจเป็ นพิษต่อเซลล์ได้ เนื่องจาก Cas9 มักจะตัดไซต์ที่ไม่ได้ต้ งั ใจและ
ไม่เป็ นเป้าหมายได้เช่นกัน เครื่ องมือ RLR จะช่วยให้งานนี้ ง่ายขึ้น และ RLR สามารถสร้างการกลายพันธุ์ได้มาก
ถึงล้านครั้งพร้อมกัน และเซลล์ที่กลายพันธุ์ เป็ นเสมือน "บาร์ โค้ด" เพื่อให้สามารถคัดกรองทั้งหมดได้พร้อมกัน
ทาให้สามารถสร้างและวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนมหาศาลได้อย่างง่ายดาย
Retrons เป็ นที่รู้จกั มานานหลายทศวรรษ แต่ย งั ไม่ทราบหน้าที่ของมันจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2563 เมื่อ
ทีมงานพบว่า retron ssDNA ตรวจพบว่าไวรัสติดเชื้ อในเซลล์หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบภูมิคุม้ กันของ
แบคที เรี ย นัก วิจัย สนใจ Retrons เช่ นเดี ย วกับ CRISPR เพราะสามารถใช้ส าหรั บการแก้ไ ขยีนที่ แม่นย าและ
ยืดหยุ่นในแบคทีเรี ย ยีสต์และแม้แต่เซลล์ของมนุ ษย์ สิ่ งที่น่าดึงดูดอีกประการหนึ่ งของ Retrons คือ ลาดับของ
Retrons จะทาหน้าที่เป็ น "บาร์โค้ด" ที่ระบุวา่ แต่ละเซลล์ในกลุ่มของแบคทีเรี ยที่ได้รับลาดับ Retrons แต่ละลาดับ
ทาให้การคัดกรองเซลล์กลายพันธุ์ที่สร้างขึ้นได้อย่างแม่นยาและรวดเร็ วขึ้น
George Church ผู ้เ ขี ย นอาวุ โ ส ที่ เ ป็ นผู ้น าในสาขาชี ว วิ ท ยาสั ง เคราะห์ ข อง Wyss Institute กล่ า วว่ า
"ความสามารถในการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ที่มีบาร์โค้ดของ Retrons ด้วย RLR ทาให้สามารถทาการทดลองได้
หลายล้านครั้งพร้อมกัน ทาให้เราสังเกตผลของการกลายพันธุ์ในจีโนม ตลอดจนวิธีที่การกลายพันธุ์เหล่านั้นอาจ
มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน"
(ครับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ย่อมนาไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าตลอดเวลา)
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อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://wyss.harvard.edu/news/move-over-crispr-the-retrons-are-coming/
การศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของเทคนิคใหม่ ด้านจีโนม
เพื่อการเกษตรและความจาเป็ นในการกาหนดนโยบายใหม่
คณะกรรมาธิ การยุโรปได้เผยแพร่ การศึกษาเกี่ย วกับ เทคนิ ค
ใหม่ดา้ นจีโนม (new genomic techniques - NGTs) ที่แสดงให้
เห็นว่าเทคนิคดังกล่าว มีศกั ยภาพที่จะนาไปสู่ ระบบอาหารที่ มี
ความยั่ง ยื น มากขึ้ น ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งในวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
European Green Deal (แผนนโยบาย Green Deal ที่ ต้อ งการ
สร้างสังคมที่ไร้มลพิษ ) และ Farm to Fork Strategy (กลยุทธ์
จากฟาร์ มถึงโต๊ะอาหาร) การศึกษายังพบว่ากฎหมายว่าด้วย
สิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในปัจจุบนั ที่นามาใช้ต้ งั แต่ปี 2544 ไม่เหมาะสมที่จะนามาบังคับใช้กบั เทคโนโลยีที่
เป็ นนวัตกรรมเหล่านี้ ขณะนี้คณะกรรมาธิการจะเริ่ มกระบวนการปรึ กษาหารื ออย่างกว้างขวางและเปิ ดกว้าง เพื่อ
หารื อเกี่ยวกับการออกแบบกรอบกฎหมายใหม่สาหรับเทคโนโลยีชีวภาพเหล่านี้
การศึกษานี้ จดั ทาขึ้นหลังจากได้รับการร้องขอจากสภาแห่ งสหภาพยุโรป (Council of the European Union)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้คณะกรรมาธิการดาเนินการ "การศึกษาตามคาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ในกรณี C-528/16 เกี่ ย วกับ สถานะของเทคนิ คใหม่ด้านจี โนมภายใต้ก ฎหมายสหภาพ " ข้อค้นพบหลัก ของ
การศึกษาคือ:
• ผลิตภัณฑ์ NGT มีศกั ยภาพที่จะนาไปสู่ ระบบอาหารที่ยงั่ ยืน โดยพืชจะมีความต้านทานต่อโรค ทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีข้ นึ นอกจากนี้ยงั มีสมบัติทาง
โภชนาการที่ สู ง ขึ้ น เช่ น ปริ ม าณกรดไขมันที่ ดีต่อสุ ขภาพ และลดความต้องการปั จจัย การผลิ ตทาง
การเกษตร เช่น สารป้องกันกาจัดฆ่าแมลงศัตรู
• ด้วยการมีส่วนร่ วมที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของสหภาพยุโรปในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความ
ยัง่ ยืนของระบบอาหาร ตลอดจนเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสู งขึ้น NGTs สามารถให้ประโยชน์ต่อหลาย
ภาคส่วนของสังคมเรา
• ในขณะเดียวกัน การศึกษายังวิเคราะห์ขอ้ กังวลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ NGT และการใช้งานในปัจจุบนั
และอนาคต ความกังวลนั้นรวมถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
ในเรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพ การอยู่ร่วมกันกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละเกษตรที่ไม่ใช้การดัดแปลง
พันธุกรรม รวมถึงการติดฉลาก
• NGT เป็ นชุดเทคนิ คที่หลากหลายและสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน โดยผลิ ตภัณฑ์จากพืชบาง
ชนิ ดที่ผลิตโดย NGT มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับพืชที่ ปรับปรุ งพันธุ์ตามปกติ เพื่อสุ ขภาพของมนุษย์
และสัตว์และต่อสิ่ งแวดล้อม
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• การศึ กษาพบว่ามีขอ้ บ่งชี้ ที่ชดั เจนว่ากฎหมายว่าด้วยสิ่ งมี ชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรมที่เริ่ มบังคับใช้ในปี
2544 จนถึงปัจจุบนั ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์สาหรับ NGT และผลิตภัณฑ์บางชนิด และจาเป็ นต้อง
มีการปรับแก้ให้เข้ากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึ ก ษานี้ จะถู ก น าไปหารื อ กับ รั ฐ มนตรี ส หภาพยุโ รป (EU ministers) ที่ ส ภาเกษตรและการประมง
(Agriculture and Fisheries Council) ในเดื อนนี้ และคณะกรรมาธิ การจะหารื อเกี่ ยวกับผลการวิจยั นี้ กับรั ฐสภา
ยุโรปและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สนใจทั้งหมด
(ครับ การแก้ไขและออกกฎหมายในสหภาพยุโรป แม้ว่าจะมีข้ นั ตอนในการทาต่างจากประเทศไทย แต่
สามารถออกกฎหมายในเรื่ องของสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมได้เร็ วกว่ามาก)
อ่านเพิม่ เติมได้ที่ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1985
การศึกษายืนยันว่ าหญ้ าดัดแปลงพันธุกรรมทาให้ ดินปลอดสารพิษที่ตกค้ างจากวัตถุระเบิดทางทหาร
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ท า ขึ้ น ที่ University of York ไ ด้ ยื น ยั น ว่ า
switchgrass (หญ้า พื้ นเมื องของสหรั ฐฯ มี ชื่ อวิ ท ยาศาสตร์ ว่า
Panicum virgatum) ที่ ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม ช่ ว ยล้า งสารพิ ษ
ตกค้างของ RDX (Research development explosive หรื อ ดิ น
ระเบิดที่ใช้ทาซี โฟร์ ) ที่ทหารทิ้งไว้ในช่วงการฝึ กยิงจริ ง เป็ น
การทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์ และทุ่นระเบิด RDX ได้ถูกนามาใช้
เป็ นยุทโธปกรณ์ ต้ งั แต่สมัยสงครามโลกครั้ งที่ 2 และการใช้
งานได้ส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ าใต้ดินในวงกว้าง
นักวิจยั ได้พฒั นา switchgrass ดัดแปลงพันธุ กรรม โดยการใส่ ยีน 2 ตัวจากแบคทีเรี ย ที่สามารถทาลาย
RDX ได้ จากนั้นนาหญ้าดังกล่าวมาปลูกในดินที่ปนเปื้ อน RDX ในสถานที่ทางทหารของสหรัฐฯ การศึกษาได้
ยืนยันว่า switchgrass ดัดแปลงพันธุกรรมสามารถกาจัดและย่อยสลาย RDX ในอัตรา 27 กก. RDX ต่อเฮกตาร์ (1
เฮกตาร์ = 6.25 ไร่ ) RDX ได้ถูกกาหนดให้เป็ นสารก่ อมลพิษที่ สาคัญ โดยหน่ วยงานคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริ กา (US Environmental Protection Agency) และเพิ่มความกังวลอย่างมีนัยสาคัญ ต่อสาธารณชน ใน
สหรั ฐ อเมริ ก าพื้ น ที่ ท างทหารกว่ า 10 ล้า นเฮกตาร์ ถู ก ปนเปื้ อนด้ว ยส่ ว นประกอบของอาวุ ธ ที่ มี RDX เป็ น
ส่วนประกอบหลัก
(ครับ เป็ นการใช้ผลิตผลจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ในการทาให้ดินปลอดสารพิษที่ตกค้างจากวัตถุ
ระเบิดทางทหาร)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2021/research/gm-grass-cleansestoxic-munitions/
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นักวิจัยสารวจผลกระทบนอกเป้าหมายของ TALEN-mediated Bar-knockout ในข้าว
นัก วิจัย จากสถาบันวิทยาศาสตร์ ก ารเกษตรแห่ งชาติ ของ
เกาหลี (Korea's National Institute of Agricultural Sciences
) ได้ท าการศึ ก ษาโดยใช้เ ทคโนโลยีก ารแก้ไ ขยี น (gene
editing) เพื่อสร้าง bialaphos-resistance (bar)-knockouts ใน
ข้า วที่ ท นทานสารก าจัด วัช พื ช และระบุ ผ ลกระทบนอก
เป้าหมายที่เกิดขึ้น
Transcription activator-like effector nucleases
(TALENs) และเครื่ องมือแก้ไขยีนอื่น ๆ ได้ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มการกาหนดเป้าหมายของการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอ
โดยเฉพาะสาหรับพืชที่ปลูก ทีมวิจยั ใช้ TALENs และสร้างพืชได้จานวน 41 ต้น โดย 14 ต้นแสดงการกลายพันธุ์
ตรงเป้ าหมายที่ ต้ งั ใจไว้ การกลายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็ นแบบ single nucleotide polymorphisms ที่ไม่ใช่เป้ าหมาย
และเป็ นการแทรก (insertions) จุดเล็ก ๆ หรื อเป็ นการตัดออก (deletions) และพบยีนที่แสดงออกที่แตกต่างกัน
เพี ย ง 31 ยีน ในการกลายพัน ธุ์ จากผลการวิ จัย นัก วิ จัย สรุ ป ว่า TALEN-mediated bar mutations ท าให้ เ กิ ด ผล
กระทบเพียงเล็กน้อยต่อการถอดระหัส RNA ของข้าว
(ครั บ การศึ กษานี้ บอกว่า เครื่ องมื อที่ ใช้ในการแก้ไขยีน บางส่ วนสามารถเกิ ดขึ้นได้นอกเป้ าหมายที่
ต้องการ แต่มีเกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการถอดระหัส RNA ของข้าว)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.papersearch.net/thesis/article.asp?key=3879335
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 5, 2021
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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