CRISPR/Cas9 ความหวั งใหม่
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งานวิ จ ั ยสําหรั บการรั กษาในป ั จจุบ ั นเริมให้ความสําคั ญทีเฉพาะเจาะจงและลงรายละเอียดลึกลง
ไปในระดับเซลล์ (Cell) และสารพันธุกรรมมากขึน หนึ งในความพยายามทีจะรักษาโรคได้แก่ การ
ดัด แปลงสารพัน ธุ ก รรมในร่ า งกาย ซึ งก็คือสายของกรดดีอ อกซีไ รโบนิ ว คลีอิก หรือ สายดีเ อ็น เอ
(Deoxyribonucleic acid; DNA) ทีเราคุ้น เคยกัน ว่าเป็ น ต้น แบบในการแสดงซึงลักษณะต่างๆ ของ
สิงมีช ีว ิ ตนั นเองให้มคี วามเหมาะสมต่อการดํารงชีว ิ ตของผู้ป ่ วยมากขึ นโดยในผู้ป ่ วยบางรายมีลําดับของ
สายดีเอ็นเอทีแตกต่างจากคนปกติท ั วไป โดยอาจจะเป็นตั งแต่กําเนิด หรือ เกิดการเปลียนแปลงลําดับ
ของสายดีเอ็นเอภายหลั งได้แก่ โดนรั งสีอั ลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet; UV) ทีเข้มข้นติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน หรือติดเชือไวรั สบางชนิด เช่น เชือไวรั สเอชไอวี (Human immunodeficiency virus; HIV) ซึง
ในกระบวนการเพิมจํานวนของเชือจะมีการแทรกสายดีเอ็นเอของเชือลงไปในสายดีเอ็นเอภายในเซลล์ท ี
เกียวข้องในระบบภูมิคุ้มกั นของผู้ป ่ วยเป็นต้น
CRISPR/Cas9 กั บงานวิ จ ั ย
ระบบ CRISPR/Cas9 เป็นระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรียในการกําจัดสายดีเอ็นเอแปลกปลอม
ซึงมักมีสาเหตุมาจากการติดเชือไวรัส Clustered regularly interspaced short palindromic repeat
(CRISPR ออกเสียง “Crisper”) คือลําดับของสายดีเอ็นเอทีมีการแสดงซําๆ ในช่วงจํานวนหนึ งๆ ของ
ลําดั บสายดีเอ็นเอ โดยลําดั บของสายดีเอ็นเอนีจะมีลําดับเบสทีเหมือนกันทั งการเรียงลําดับไปด้านหน้า
และย้อนกลับ )palindromeในแบคทีเรีย ร่วมกับโปรตีน CRISPR-associated (Cas protein) ซึงทํา
หน้าทีเป็นเอนไซม์ (Enzyme) ตัดสายดีเอ็นเอ โปรตีนทีเป็นทีรู้จ ักกันมากในงานวิจ ัยตอนนี คือCas9
เนื องจากสามารถตัดสายดีเอ็นเอได้ โดยไม่ต้องอาศัยโปรตีนหรือสารอื นๆ ในกระบวนมากมาย ส่วน
สําคั ญ ส่วนนีเรียกรวมๆ ว่า ระบบ CRISPR/Cas9 (CRISPR/Cas9 system) โดยสายดีเอ็นเอทีถูกตั ด
หากมีสภาพทีผิดปกติก็เข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมหรือย่อยสลายต่อไปภายในเซลล์
จากการค้นพบระบบ CRISPR/Cas9 นีเอง ร่วมกั บองค์ความรูการสั
้ งเคราะห์สายดีเอ็นเอ ทําให้
นักวิ จ ั ยสามารถดั ดแปลงลําดั บของสายดีเอ็นเอในเซลล์ส ิงมีช ีว ิตตามทีต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิม
การลด การเปลียนลําดั บเบส เช่น การประยุกต์ระบบ CRISPR/Cas9 ร่วมกับการให้ต้นแบบของสายดี
เอ็นเอทีถูกต้อง นําส่งเข้าไปภายในเซลล์ของผู้ป ่ วยโรคทางพันธุกรรม รวมไปถึงสามารถทําลายสายดี
เอ็นเอของเชือเอชไอวีป้ องกันไม่ให้เซลล์ท ีเกียวข้องในระบบภูมิคุ้มกันติดเชือเพิมเป็นต้น นอกจากนี
ระบบ CRISPR/Cas9 ยั งสามารถใช้ติดตามการเคลื อนทีของสายดีเอ็นเอภายในเซลล์ กระตุ้นให้มีการ
เพิมหรือลดการแสดงออกของยีน (Gene) ทีสนใจ รวมไปถึงการดัดแปลงบนของสายดีเอ็นเอสําหรับ
ศึกษาในระดั บเหนือสารพั นธุกรรม หรือEpigenetics ต่อไป

CRISPR/Cas กั บการรั กษาจริ งเชิ งคลิ นิก
งานวิ จ ั ยทีเกียวข้องแสดงผลลั พธ์ท ีน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการดั ดแปลงสายดีเอ็นเอให้มีลําดับเบส
ทีถูกต้องในระดับเซลล์ของผู้ป ่ วยหรือสัตว์ท ดลอง ซึหง มายความว่าโรคทีเกียวข้องกับพันธุกรรมจะ
สามารถรั กษาให้หายขาดเป็นปกติได้โดยอาจมีการประยุกต์ใช้ร่วมกั บเซลล์ต้นกําเนิด(Stem cell) และมี
แนวโน้มว่าอาจจะประยุกต์ใช้ในการรั กษาโรคมะเร็ง หรือโรคเรือรังอื นๆ ได้ด้วย รวมไปถึงต้านการติด
เชือแบคทีเรียและเชือไวรั สต่างๆ
อย่างไรก็ตามการทดลองเหล่านี ยังอยู่ในขั นวิจ ัยปรับปรุงและพัฒนา ในปี พ.ศ.
กลุ่ม
นักวิ จ ั ยในประเทศจีนได้ทําการทดลองประยุกต์ระบบ CRISPR/Cas9 กับตัวอ่อนของคนสําหรับรักษา
โรคทางพัน ธุ กรรม ซึ งสะเทือ นวงการวิท ยาศาสตร์อย่า งมาก ไม่ว่า จะเป็ น ผลการทดลองทีมีก าร
คลาดเคลือนในกลุ่มตัวอย่าง คือ มีตั วอย่างทีมีการแก้ไขแต่ย ั งไม่เหมาะสมในจํานวนเพียงเล็กน้อยและ
ผลทีนอกเหนือความคาดหมายอีกจํานวนมาก รวมไปถึงความกั งวลด้านจริยธรรมสําหรับการทดลองใน
มนุษย์
ในอนาคตอันใกล้ หากระบบ CRISPR/Cas9 ถูกศึกษาเพิมเติมและควบคุมคุณภาพได้อย่าง
เหมาะสม อาจจะมียาชีววั ตถุในกลุ่มนีเพิมเข้ามาอีกหนึ งกลุ่มซึงสามารถประยุกต์ใช้ร ักษาได้อีกหลายๆ
โรคในเร็ววั นนี
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