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ลิงก็เป็ นออทิสติกได้ อาจเป็ นเรือ่ งที่น่าแปลกใจ แต่ก็เกิดขึ้ นแล้วในห้องวิจยั มาระยะหนึ่ ง โดยนักวิจยั ได้ทาํ การตัดต่อ
พันธุกรรมของลิงสายพันธุแ์ ม็กแคก (Macaque) ทําให้เกิดการกลายพันธุข์ องยีน SHANK3 (SH3 and ankyrin repeat
domains 3) ซึ่งพบได้ในโรค Phelan-McDermid Syndrome และเป็ นยีนที่มีความเชื่อมโยงกับออทิสติกสูง (ออทิสติก
ประมาณร้อยละ 2 พบการกลายพันธุข์ องยีน SHANK3)
หัวหน้าทีมวิจยั คือ Yong Zhang ศาสตราจารย์ดา้ นพันธุศาสตร์และชีววิทยาพัฒนาการ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จีน ในปั กกิ่ง (Chinese Academy of Sciences) มีเป้ าหมายหลักเพื่อทดสอบผลของการใช้ยาในออทิสติก ถ้าได้ผลใน
ลิงจึงค่อยนํามาทดลองในคนต่อไป และมี Guoping Feng ศาสตราจารย์ดา้ นประสาทวิทยา สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ เป็ นหัวหน้าทีมร่วมในอีกหน่วยวิจยั
ลิงตัวแรกที่มีการกลายพันธุข์ องยีน SHANK3 เกิดในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ลิงแสดงพฤติกรรมซํ้าๆ คือ ปี นผนังกรงขึ้ น
หลังคาและวนลงมาอีกด้านของกรง วนซํ้า ๆ ไปเรื่อย ๆ แสดงพฤติกรรมที่ไม่มีความหมายซํ้า ๆ เขย่าตัวเอง ในขณะที่
กลุ่มควบคุมจะสํารวจกรงและเล่นลูกบอล เมื่อปล่อยลิงอีกตัวเข้าไปอยูด่ ว้ ย มันจะปี นขึ้ นบนหลังคาและยกหางชี้ แสดง
ให้เห็นถึงความวิตกกังวลชัดเจน
นักวิจยั ยังได้ทดสอบการใช้ยา Fluoxetine 2.5 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบว่า ช่วยลดความผิดปกติของพฤติกรรมในลิงลงได้ โดยพฤติกรรมวนรอบกรงซํ้า ๆ ลดลง ร้อยละ 86
และมีสงั คมเพิ่มขึ้ น 15 เท่า และผลแสกนสมองยังพบว่าลดความผิดปกติของการทํางานเชือ่ มโยงของสมองส่วนต่าง ๆ
ด้วย เมื่อหมดฤทธิ์ยา ลิงก็กลับไปมีพฤติกรรมเหมือนเดิม
ในอีกหน่ วยวิจยั ลิงเจนเนอเรชันแรก เกิดในปี พ.ศ. 2558 เช่นกัน เป็ นลิงตัวผู ้ 4 ตัว และตัวเมีย 1 ตัว แสดงให้เห็นถึง
คุณลักษณะบางอย่างของออทิสติก สังเกตพฤติกรรมเมื่ออายุ 11 เดือน พบว่า มีความกระตือรือร้นน้อยกว่าลิงกลุ่ม
ควบคุม ไม่มีสงั คมกับลิงตัวอื่นที่อยูใ่ นกรง มักแสดงพฤติกรรมซํา้ ๆ บางตัวพลิกไปมาในกรง บางตัวกัดกรง หรือเลียนิ้ ว
ซํ้า ๆ และยังมีปัญหาในการนอนหลับ ใช้เวลานานกว่าจะหลับและตื่นบ่อย
ส่วนลิงเจนเนอเรชัน 2 ใช้ศึกษาว่า ยีนจากพ่อแม่เกี่ยวข้องกับการส่งต่ออาการออทิสติกไปยังลูกได้หรือไม่ ยังอยู่
ระหว่างการวิจยั ยังไม่มรี ายละเอียดของผลการศึกษา
นักวิจยั ยังได้สแกนสมองของลิงเพื่อวัดความเชื่อมโยงของสมองส่วนต่าง ๆ (brain connectivity) พบว่า มีการเชื่อมต่อที่
ตํา่ ผิดปกติในวงจรระหว่างสมองส่วน thalamus และ striatum และมีการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้ นในสมองส่วน somatosensory
cortex ซึ่งประมวลผลสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัส พบว่าผูป้ ่ วยออทิสติกบางคนแสดงรูปแบบการเชือ่ มต่อคล้ายคลึงกัน
Michael Platt ศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนี ย ศึกษาฝูงลิงในเกาะ Cayo Santiago ซึ่งเป็ นเกาะ
เล็ก ๆ ในประเทศเปอร์โตริโก้ (Puerto Rico) พบว่า ลิงที่มีการกลายพันธุต์ ามธรรมชาติของยีน SHANK3 มีการแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ปกติเมื่ออยูใ่ นฝูงเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ Yongchang Chen ศาสตราจารย์ดา้ นชีววิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุนหมิง ได้ตีพิมพ์อีกผลการศึกษาวิจยั ในลิง 5 ตัว ที่มีการตัดต่อพันธุกรรมจนมีการกลายพันธุข์ องยีน MeCP2 ซึ่งพบ
ได้ในเร็ตต์ซินโดรม (Rett syndrome) เป็ นโรคทางพันธุกรรมที่มีอาการคล้ายออทิสติก เคยจัดเป็ นกลุ่มย่อยหนึ่ งของ

ออทิสติกด้วย พบว่าลิงมีลกั ษณะทางสรีรวิทยา และพฤติกรรมคล้ายกับผูป้ ่ วยเร็ตต์ซินโดรม และพบว่าตัวผูเ้ สียตั้งแต่
เป็ นเอ็มบริโอ เหลือรอดแต่ตวั เมียเท่านั้น
การทดลองในลิง ทําให้สงั เกตพฤติกรรมที่ใกล้เคียงมนุ ษย์ได้ดีกว่าการทดลองในหนู เป็ นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึง
กลไกการเกิดโรค และพัฒนาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม แต่ก็ยงั มีประเด็นในเรื่องจริยธรรมในการวิจยั อยู่
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