สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถกาจัดโรคที่เกิดจากพาหะนาโรคได้หรือไม่
ISAAA ร่ วมกับ Outreach Network for Gene Drive Research และ
Biotechnology Information Centers จะจัดสัมมนารอบที่ 3 ของชุด
การสัมมนาผ่านเว็บของ Gene Drive (Gene Drive Webinar Series)
ในหัวข้อ ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถกาจัดโรคที่เกิดจากพาหะ
น าโรคได้ ห รื อไม่ ในวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
กรุ งเทพ ผ่าน Zoom
ศักยภาพของการใช้และผลกระทบของเทคโนโลยี Gene
Drive เป็ นหัวข้อที่มีความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติและระดับประเทศในหลายประเทศ ชุดการสัมมนา
ผ่านเว็บของ Gene Drive มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริ มการสนทนาที่มีประสิ ทธิผลและสมดุลเกี่ยวกับประโยชน์
และความเสี่ ยง ของเทคโนโลยี Gene Drive ที่เป็ นไปได้ โดยให้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งและถูกต้อง ซึ่งเป็ นการ
อภิปรายภายใต้บริ บทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการสัมมนาผ่านเว็บครั้งที่ 3 ของชุดการสัมมนาผ่านเว็บของ Gene Drive นี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับ:
• สถานะของโรคที่เกิดจากพาหะนาโรค เช่น มาลาเรี ยและไข้เลือดออกในแอฟริ กาและเอเชีย
• ความสาคัญของ gene drive mosquitoes (การกาจัดยุงด้วย gene drive) และ
• ประโยชน์และข้อจากัดของแนวทางการใช้ gene drive ในการควบคุมโรคที่เกิดจากพาหะนาโรค
หมายเหตุ Gene Drive คือ เป็ นกระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีพนั ธุวิศวกรรม ที่ถ่ายทอดชุด
ยีนเฉพาะไปยังลูกหลานทัว่ ทั้งประชากร แทนที่จะเป็ นไปตามกฎการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมลเดล
(ครับ เป็ นการเพิม่ เติมความรู ้ในเรื่ องที่กาลังพูดถึงกันมากในปัจจุบนั จะได้ไม่ตกยุค)
ลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ได้ฟรี ที่ https://bit.ly/GeneDriveWebinar3
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นักวิทยาศาสตร์ แนะนาระบบ CRISPR 3.0 เพือ่ กระตุ้นยีนให้ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในพืช
Yiping Qi รองศาสตราจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์พื ช (Plant
Science) ที่ University of Maryland (UMD) ได้แ นะน า
ระบบ CRISPR 3.0 ที่พฒ
ั นาขึ้นมาใหม่ในพืช เพื่อเน้น
การกระตุ ้น ยี น (gene activation) แทนการแก้ ไ ขยี น
(gene editing) แบบเดิม
ระบบ CRISPR 3.0 มุ่งเน้นไปที่การกระตุน้ กลุม่
ยี น (multiplexed gene activation) ซึ่ งหมายความว่ า
สามารถกระตุน้ การทางานของยีนหลายตัวพร้อมกันได้ นักวิจยั กล่าวว่าระบบนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
กระตุน้ ด้วยเทคโนโลยี CRISPR ที่ล้าสมัยในปัจจุบนั ได้สูงถึง 4 – 6 เท่า ด้วยความแม่นยาและประสิทธิภาพสูงใน
ยีนทีมากถึง 7 ยีนในคราวเดียว แม้ว่า CRISPR จะขึ้นชื่อในเรื่ องความสามารถในการแก้ไขยีน ซึ่งสามารถทาลาย
ยีนที่ไม่พึงปรารถนาได้ แต่การกระตุน้ ยีนเพื่อให้ มีหน้าที่ในการทางานนั้นจาเป็ นต่อการสร้างพืชที่ดีข้ นึ สาหรับ
อนาคต
Qi และทีมวิจยั ได้ตรวจสอบระบบ CRISPR 3.0 ในข้าว มะเขือเทศ และ Arabidopsis (พืชต้นแบบ) แล้ว
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระตุน้ ยีนหลายชนิดพร้อมกัน รวมถึงการออกดอกเร็ วขึ้นเพื่อเร่ งกระบวนการผสมพันธุ์
แต่นี่เป็ นเพียงหนึ่งในข้อดีมากมายของการกระตุน้ กลุ่มยีน และรอที่จะใช้ระบบนี้ในการคัดกรองจีโนมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสาหรับกลุ่มยีนที่สามารถช่วยต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความหิวโหยทัว่ โลก Qi กล่าวว่า "เราสามารถออกแบบ ปรับแต่ง และติดตามการกระตุน้ ยีนด้วยระบบใหม่น้ ี ใน
ขนาดที่ใหญ่ข้ นึ เพื่อคัดกรองกลุ่มยีนที่มีความสาคัญ และนัน่ จะช่วยให้สามารถค้นพบและเข้าใจในวิทยาศาสตร์
พืชได้มากขึ้น"
(ครับ เป็ นความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขกลุ่มยีนแทนที่จะใช้แก้ไขเพียงยีนเดียว)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://agnr.umd.edu/news/umd-associate-professor-introduces-new-crispr-30system-highly-efficient-gene-activation
นักวิจัยชาวญี่ปนพั
ุ่ ฒนาเครื่องมือแก้ไขยีนใหม่เพื่อสร้ างพืชที่ไม่ใช่ พืชดัดแปลงพันธุกรรม
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้พฒ
ั นาแนวทางใหม่ในการแก้ไขยีน
โดยการปรับเปลี่ยนกลุ่ม ยีน คลอโรพลาสต์ (chloroplast genes) ของพืช
โดยไม่ทิ้งร่ องรอยของเทคโนโลยีพนั ธุวิศวกรรม
นั ก วิ จ ั ย ได้ ร วมเครื่ องมื อ แก้ ไ ขยี น TALENs (Transcription
activator-like effector nucleases) เข้ากับสัญญาณ "การก าหนดเป้ าหมาย
คลอโรพลาสต์" และเรี ยกว่า ptpTALECDs ซึ่งเป้าหมายของการศึกษานี้
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คือ การสร้างการดัดแปลงที่สม่าเสมอและสื บทอดได้ในส่ วนที่เฉพาะเจาะจงของ DNA ของคลอโรพลาสต์ ใน
การออกแบบลาดับดี เอ็น เอ ptpTALECDs คู่ ข องโปรตี น TALENs ขนาดใหญ่ และส่ ว นประกอบที่ก าหนด
เป้าหมายคลอโรพลาสต์ ต้องแสดงออกพร้อมกันเป็ นหน่วยเดียวกันจาก DNA ภายในนิวเคลียส (nuclear DNA)
จากนั้นจึงใส่ ลาดับดังกล่าวเข้าไปในพืช Arabidopsis (พืชต้นแบบในการศึกษา) และผสมพันธุ์กับพืชที่ไม่ผ่าน
การดัดแปลง
นัก วิจ ัยพบว่า nuclear DNA ของลูก หลานรุ่ นแรก ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรโดยมีลาดับของ
ptpTALECDs และพืชในรุ่ นต่อไปสืบทอด nuclear DNA โดยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ก็ผลิตเมล็ดทีบ่ างเมล็ด
มีลาดับของ ptpTALECD ในขณะที่เมล็ดอื่น ๆ ไม่มีลาดับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พืชมักจะสืบทอดคลอโรพลาสต์
ทั้งหมดมาจากต้นแม่ ซึ่งหมายความว่าพืชรุ่ นต่อไปจะสื บทอด DNA คลอโรพลาสที่ดัดแปลงพันธุกรรมมาจาก
ต้นแม่ โดยไม่คานึงถึงที่มาของ nuclear DNA ที่ได้รับการสืบทอด
ผลการทดลองเพื่อพิสูจน์แนวคิดแสดงให้เห็นว่า กลไกของ ptpTALECD สามารถผลิตพืชที่ไม่ใช่ พืช
ดัดแปลงพันธุกรรมได้อย่างไรในรุ่ นที่สองหรื อลูกหลานในอนาคต วิธีการนี้ทาให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะจุดที่
ยังรับประกันคุณภาพของพันธุ์พืช ด้วยการยอมรับที่ดีข้ นึ จากเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
(ครับ อาจจะเข้าใจยากหน่อย สรุ ปง่าย ๆ ได้ว่า การแก้ไขยีนด้วย TALENs ยังปรากฎร่ องรอยให้เห็นว่ามี
การแก้ไขยีนในรุ่ นลูกหลาน แต่ดว้ ยวิธีการใหม่น้ ี จะไม่เห็น)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41477-021-00954-6
นักวิทยาศาสตร์ เสนอแนวทางจริยธรรม (Ethical Guidelines)
ในการประเมินสิ่งมีชีวิตที่ดดั แปลงพันธุกรรม (GMOs) และที่แก้ไขยีน (GEd)
นักวิทยาศาสตร์จากนอร์เวย์ได้เสนอชุดแนวทางทีจ่ ะประเมิน
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ทีร่ วมถึงสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการ
แก้ไขยีน (GEd) ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมหลักการในวง
กว้าง เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นจากสมาชิกที่เกี่ยวข้องของ
สังคมได้ถูกรวมไว้
ในเอกสารได้น าเสนอแนวทางจริ ย ธรรมเพื่อ ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการประเมิน และเป็ นเครื่ องช่ว ยในการตัด สิ น ใจ
สาหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แนวทางดังกล่าวจะรวมถึงวิธีการและค่านิยมทางจริ ยธรรม ซึ่งจะใช้เป็ นเหตุผล
สาหรับคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจของเขา เมทริ กซ์ทางจริ ยธรรม (ethical matrix เป็ นเครื่ องมือทาง
แนวคิด ที่คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจโดยจัดหากรอบงานด้านจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัด สิ น ใจ) จะทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือที่มีส่ว นร่ ว ม ในการด าเนิ น การตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อช่ว ยผูม้ ีอานาจ
ตัดสินใจในการระบุภาพรวมอย่างกว้าง ๆ ของคาถามและประเด็นด้านจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่
กฎระเบียบของ GMOs หลักการที่เสนอที่สะท้อนให้เห็นในเมทริ กซ์ ได้แก่ "ไม่เป็ นอันตราย" "ผลประโยชน์"
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"พึ่งพาตนเอง" และ "ความยุติ ธรรม" ที่จ ะเสริ มด้ว ยค่านิ ยมของ "ความไว้ว างใจ" "การก ากับ ดู แล" "การ
ระมัดระวัง" "ความสามัคคี " และ "ความเป็ นธรรมชาติ รวมทั้งการเคารพในศักดิ์ศรี /คุณธรรม"
นักวิทยาศาสตร์แนะนาว่า การประเมินทางจริ ยธรรมของสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต้องดาเนินการ
ตามวิธีการอันเป็ นที่ยอมรับและโปร่ งใส และต้องอยู่บนฐานของการพิจารณาในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พวกเขาระบุ
ว่าแนวทางการพิจารณาต้องหลีกเลี่ยงการตัด สิ น ในสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ แต่จะต้องครอบคลุมค่ านิ ยม
ปฏิกิริ ยา และทัศนคติ ข องประชาชนที่มีต่ อ สิ่ งมีชีวิต ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมในวงกว้าง เพื่อปกป้ องความเป็ น
ประชาธิปไตยและสะท้อนการรับรู ้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ที่เกี่ยวกับศีลธรรม นอกจากนี้ พวกเขายังแนะนาว่า
การประเมินทางจริ ยธรรมควรดาเนินการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความสามารถและความรู ้ในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ตัดสินทางจริ ยธรรม เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่ วม
(ครับ พอสรุ ปได้ว่า การประเมินสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพัน ธุกรรมหรื อที่มาจากการแก้ไขยีน นอกจากจะ
พิจารณาบนฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังต้องคานึงถึงจริ ยธรรมด้วย ซึ่งผูเ้ ขียนพยายามที่จะเสนอแนะแนวทาง
ประเมินทางจริ ยธรรมดังกล่าว)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s41055-021-00091-y
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 7, 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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