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 การวิเคราะหความแตกตางในลําดับเบสของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ มีการนําไป
ประยุกตใชทางนิติวิทยาศาสตร และการศึกษาทางมานุษยวิทยา อยางไรก็ตาม ขอมูลความแตกตาง
ในลําดับเบสของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในมนุษยไดรับมาจากบริเวณ displacement-loop และ 

intergenic regions   ในงานวิจัยฉบับนี้  ไดศึกษาการพิสูจนตําแหนงความแตกตางในลําดับเบสของ   
ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ที่ตําแหนง 8271 – 8873  ซึ่งเปนลําดับดีเอ็นเอของกลุมตัวอยางคนพมาเพศ
ชายจํานวน 20  คน และกลุมตัวอยางคนไทยเพศชายจํานวน 9  คน ทําการตรวจโดยเทคนิค PCR 
และทํา sequencing  ผลศึกษาพบวาการเปล่ียนแปลงนิวคลีโอไทดการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดใน
กลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย แบบ transition  แบบ transversion มี ในการทดลองน้ี     นอกจากพบ
การแทนท่ีของนิวคลีโอไทดยังพบการแทรกของนิวคลีโอไทด การ การเปรียบเทียบการลําดับเบส
ของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง 8271-8873 โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางคนพมาเพศ
ชาย กลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และ Anderson sequence มีตําแหนง  8310, 8312, 8350 และ 8784 
พบการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดเฉพาะในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ผลการวิเคราะห 
Phylogenetic Tree พบวา การกระจายตัวของ sequence ทั้งกลุมตัวอยางคนพมาและกลุมตัวอยางคน
ไทย มีการกระจายตัวแบบผสมผสานกัน จึงทําใหไมสามารถใชจําแนกกลุมตัวอยางคนพมาและ
กลุมตัวอยางคนคนไทยออกจากกันไดอยางชัดเจน แตลําดับเบสของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ 
ตําแหนง 8310, 8312, 8350, 8784 และ 8790 แตกตางจากกลุมตัวอยางคนไทย  ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอบาง ตําแหนง 8271-8873 ใน
มนุษย สามารถใชจําแนกกลุมตัวอยางคนพมาและกลุมตัวอยางคนคนไทยได 
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 Analysis of sequence variation in the polymorphic mitochondrial DNA has 
been applied to Forensic tests and Anthropology studies. These polymorphic data 
have derived from displacement-loop and intergenic regions. In was this report 
identification of clustered  polymorphic site in the mitochondria coding regions was 
encompassing from positions     8271 – 8873. The DNA sequences of  unrealated 
Thai males  20 and Myanmar males 9 were obtained from direct sequencing of the 
PCR amplified product. Results showed both  transition and transversion of 
nucleotide. In this study  nucleotide deletion and nucleotide insertion was observed. 
Nucleotide comparisons was made  and difference of sequences between Thai 
males, Myanmar males and Anderson sequence, was observed  nucleotide position 
8310 , 8350 and 8784 in Myanmar males not observed in Thai males . Phylogenetic 
tree analysis showed that the sequence distribution of both the Myanmar and Thai 
was not.It could not be used in seperation between Myanmar and Thai by the 
sequence analysis. But some positions of nucleotide for example position 8310, 
8312, 8350, 8784 and 8790 of Myanmar were difference in Thai. The  results suggest 
that some nucleotide position between 8271 – 8873 in human mtDNA could be used 
to personal  identification  between Myanmar and Thai. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีทางดานการวิเคราะหรหัสทางพันธุกรรมมาใชในงาน

ตรวจวิเคราะหทางนิติเวชตางๆ เชน  งานพิสูจนบุคคล (Person Identification) งานพิสูจนความเปน
บิดา และบุตร (Paternity test) งานพิสูจนวัตถุพยาน ( Biological evidence test)เปนตน การวิเคราะห
ทางพันธุกรรมไดถูกนําเขามาแทนที่การตรวจหมูเลือดและโปรตีนในการตรวจวิเคราะหทางนิติเวช
วิทยา นับตั้งแตการคนพบลายพิมพดีเอ็นเอ ( DNA fingerprint) (Jeffreys AJ.et al. 1985 : 67-73) 
และไดพัฒนาถึงการตรวจวิเคราะหความแตกตางของ microsatellite ของยีนนิวเคลียสต้ังแตในยุค
ทศวรรษที่ 90 (Rnd S. et al. 1992 : 33-329) และไดมีการผลิตชุดตรวจสําเร็จรูปแบบตางๆโดยใช
หลักความแตกตางน้ีออกมาใชงานในทางนิติเวช เชน Profiler (Applied Biosystems. AmpFISTR 

and Profiler® PCR Amplification Kits.ชุดตรวจ Identifier (Applied Bio systems. AmpFISTR 

Identifiler PCR Amplification Kits user’s manual.)เปนตน โดยการตรวจดังกลาวมีคุณสมบัติเดน
ตรงท่ีมีความหลากหลายสูง ใชปริมาณสารพันธุกรรมในการตรวจนอย ซึ่งเปนคุณสมบัติจากการ
พัฒนาการใชเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม หรือ Polymerase Chain Reaction (Saiki RK.  

et al. 1998 : 91-478) รวมถึงการใชการวิเคราะหโดยวิธี Laser Capillary Electrophoresis อยางไรก็
ตามในตรวจพิสูจนในบางคดีพบวาไมสามารถใชวิธีการตรวจ microsatellite ในยีนนิวเคลียสได
เน่ืองจากวัตถุพยานมีการเสื่อมสลาย (Hoff –Olsen P. et al. 2001 : 8-273) ปจจุบันจึงไดมีการนําเอา
การตรวจวิเคราะห mitochondrial DNA มาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และไดใชเปนการตรวจวิเคราะห
มาตรฐานทางนิติเวชศาสตรในปจจุบัน 
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 ดีเอ็นเอของคนประกอบดวยสวนที่พบที่นิวเคลียสและไมโทคอนเดรีย ดังน้ันการตรวจ
พิสูจนบุคคลดวยดีเอ็นเอ  จึงสามารถตรวจไดจากนิวเคลียสและจากไมโทคอนเดรีย ดีเอ็นเอใน
นิวเคลียสสวนใหญเปนลําดับเบสที่ไมใชรหัส (non-coding sequences)    ซึ่งมียีนอยู เพียง       
30,000-35,000 ยีน คิดเปนรอยละ 3 ของยีโนมทั้งหมด แตดีเอ็นเอเกือบท้ังหมดในไมโทคอนเดรีย
ทําหนาท่ีเปนยีนซึ่งจะถูกถอดรหัสเพ่ือสรางอารเอ็นเอของไรโบโซม (rRNA) ทีอารเอ็นเอ (tRNA) 
หรือแปลรหัสเปนสายพอลิเปปไทด (วิชัย บุญแสง 2547 : 14) ดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียนี้สามารถ
ใชเปนแหลงของ  ดีเอ็นเอในการพิสูจนบุคคลได ในกรณีที่ตัวอยางท่ีไดในท่ีเกิดเหตุมีนอยมาก เชน 
ตัวอยางจากเศษผงกระดูก คราบเลือด เสนผม หรือในตัวอยางท่ีเนาสลาย และดีเอ็นเอสวนใหญถูก
ยอยไปเกือบหมดจนไมสามารถใชดีเอ็นเอจากนิวเคลียสมาตรวจได เพราะใน  1 เซลลจะมีไมโท
คอนเดรียท่ีมี            ดีเอ็นเออยูมากมายหลายพันชุด ขณะที่ในนิวเคลียสของเซลลจะมีดีเอ็นเออยู
เพียง 2 ชุด นอกจากนี้  ดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจะไดรับการถายทอดจากมารดาเทาน้ัน    รหัส
พันธุกรรมของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรีย    จึงแสดงความสัมพันธทางสายมารดาโดยไมมีการ
ปะปนกับบิดาและญาติทางบิดาดังน้ันจึงเหมาะท่ีจะใชในกรณีการพิสูจนบุคคลที่เสียชีวิตหรือหาย
สาบสูญไปนานแลวและไมสามารถหาบิดาและมารดามาพิสูจนไดโดยตรง การใชญาติทางฝาย
มารดาท่ีเหลืออยูมาตรวจพิสูจนดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรียจะทําใหการเปรียบเทียบผลการตรวจงาย
กวา            เนื่องจากลูกจะมี    ดีเอ็นเหมือนกับมารดาและญาติทางมารดาท่ีมีการสืบสายเลือดกัน
ตอมา  (วิชัย บุญแสง 2547 : 65) 
 ในปจจุบันการตรวจพิสูจนบุคคลดวยไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอนั้น ทําการตรวจในบริเวณ
ที่เรียกวา บริเวณควบคุม (control region) ซึ่งมีความหลากหลายสูงและมีการสะสมของการเกิดการ
กลายพันธุ (mutation) มากกวาดีเอ็นเอในนิวเคลียสถึง 10 เทา ประมาณ 0.32 ตอ หนึ่ง base pair ตอ 
หนึ่งลานป และในสวนอ่ืนของจีโนมไมโทคอนเดรีย ประมาณ    0.02 ตอ หนึ่ง base pair   ตอ หนึ่ง
ลานป  อัตราการกลายพันธที่สูงของจีโนมในไมโทคอนเดรียเกิดจากการแทนที่ของเบสเพียง 1 ตัว 
(single nucleotide substitution) มากกวาการเพิ่ม (insertion) หรือการลดจํานวนเบส (deletion) แต
การตรวจพิสูจนบุคคลดวยไมโทคอนเดรีย     ดีเอ็นเอที่บริเวณควบคุมเพียงอยางเดียวนั้น ยังไม
สามารถยืนยันตัวบุคคลไดอยางแนชัด เปนที่ทราบอยูแลววาดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรียไดรับการ
ถายทอดจากมารดาและมีประโยชนในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย แตยังไมสามารถระบุได    
แนชัด ดังน้ันหากสามารถหาความหลากหลายของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียที่บริเวณอ่ืนเพิ่มเติม 
จะทําใหมีความจําเพาะมากขึ้น จากสาเหตุดังกลาว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความแปรผันของ          
ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง 8271-8873 ซึ่งเปนตําแหนง tRNA-Lys, ATPase 8 และบางสวน
ของตําแหนง ATPase 6  เพื่อศึกษาความแปรผันของลําดับเบสไมโทคอนเดรีย ตําแหนง  8271-8873
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วามีความแปรผันไปมากนอยเพียงใดและตําแหนงใด เพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบผลและยืนยัน
ผล ในกรณีการตรวจดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรียระหวางสายมารดา การศึกษาวิวัฒนาการของ
ประชากรได 
 การวิเคราะห mitochondrial DNA เพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยไดรับการ
พัฒนาขึ้นมากทั้งในแงของเทคนิคทางปฏิบัติการและการวิเคราะหผลทางสถิติ โดยไมโทคอนเดรีย
เปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองถิ่นกําเนิด เสนทางและ
ระยะเวลาของการเร่ิมเขาไปตั้งถิ่นฐานของคนพื้นเมืองกลุมตางๆจนกระท่ังปจจุบันยังมีความ
พยายามจะขยายขอบเขตและฐานขอมูลของการศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  ครอบคลุมเร่ือง
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของคนพื้นเมืองท่ัวท้ังโลกดวย 

 คุณสมบัติสําคัญของ mitochondrial DNA ที่ทําใหเหมาะท่ีจะเปนเคร่ืองมือศึกษา
วิวัฒนาการไดแก การถายทอดพันธุกรรมผานบรรพบุรุษสายเดียว การไมมี recombination การมี
จํานวน copies ตอเซลลสูง และการมีอัตราการกลายพันธุสูง สงผลให mitochondrial DNA              
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว ตรวจวัดการเปล่ียนแปลงไดงายรวมถึงกลไกของวิวัฒนาการท่ี
ไมซับซอนเทากับ DNA ในนิวเคลียสทําใหสะดวกตอการวิเคราะหผลทางสถิติ   
 การวิเคราะห mitochondrial DNA เพื่อสืบหาความสัมพันธทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ทั้งระดับภายในและระหวางประชากร จําเปนตองอยูบนขอกําหนดเร่ืองวิวัฒนาการแบบเปนกลาง
ซึ่งหมายความวาไมมีเร่ืองของการคัดเลือกโดยธรรมชาติเขามาเกี่ยวของ การวิเคราะหสามารถ
กระทําไดหลายแบบตามวัตถุประสงคของการใชงานตางๆกันออกไป เปนตนวาการพิจารณา
เป รี ยบ เที ยบก า รก ระ จ าย ตั วของชนิ ด และคว ามถี่ ข อง  haplogroups ,ก า ร คํ านวณค า                   
genetic divergence , การสราง genetic tree และ population tree, การคํานวณหา coalescent time 

และการวิเคราะห mismatch distribution เปนตน 

 จากขอมูลขางตนทําใหทราบวา mitochondrial DNA วาสามารถนํามาใชในการพิสูจน
บุคคลรวมท้ังการศึกษาวิวัฒนาการของประชากรได ในฐานะที่ผูวิจัยเปนนักวิทยาศาสตรคนหนึ่งจึง
มีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพรความรูใหกวางข้ึน อีกทั้งความรูที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลในการพิสูจนบุคคลและวิเคราะหวิวัฒนาการของประชากร
ได 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด ตําแหนง 8271 -8873 ของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ 

ของกลุมตัวอยางคนไทยเพศชายและกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด ตําแหนง 8271-8873ของไมโทคอนเดรีย
ดีเอ็นเอ ของกลุมตัวอยางคนไทยเพศชายและกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาลําดับเบสของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง  8271-8873 โดยเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย กลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และ Anderson sequence 

 

4. สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 ลําดับนิวคลีโอไทด ตําแหนง 8271 -8873 ของไมโทคอนเดรีย ดีเอ็นเอของกลุมตัวอยาง
คนพมาเพศชายมีความแตกตางจากลําดับนิวคลีโอไทดบางตําแหนงในชวง    8271 –  8873     ของ
ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอของกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย   
5.1 กําหนดปญหาการวิจัย กําหนดขอบเขตการวิจัย  ตั้งสมมติฐาน 

5.2 ทบทวนกําหนดขอบเขตการวิจัย  ตั้งสมมติฐาน 

5.3 รวบรวมกลุมตัวอยาง (ตัวอยางเสนผมจากกลุมประชากร) ที่ใชในการวิจัย 

5.4 เตรียมอุปกรณและสารเคมี 
5.5 ทําการวิจัย  บันทึกขอมูล 

5.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผล พรอมขอเสนอแนะ 

5.7 นําเสนอการวิจัย 

 

6. สถานท่ีทําการวิจัย 

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7. ประโยชนของการวิจัย 

7.1 เพื่อใหทราบความถี่และการเปลี่ยนแปลง ลําดับนิวคลีโอไทด ของกลุมตัวอยางคน
พมาเพศชายและกลุมตัวอยางคนไทยเพศชายท่ี ตําแหนง 8271 -8873 

7.2 เพื่อใชในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลทั้งในชนชาติเดียวกันและตางชนชาติกันได 
7.3 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด ของกลุมตัวอยางคนพมาได 
7.4 เพื่อศึกษาความถี่และการเปลี่ยนแปลง ลําดับนิวคลีโอไทด  ของปกลุมตัวอยางคน

พมาและกลุมตัวอยางคนไทยนํามาใชในการจัดกลุมประชากรได 
7.5 เพื่อพัฒนางานทางดานการตรวจพิสูจนและชวยสรางความเชื่อมั่นในการตรวจ

วิเคราะหในหองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตรได 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1.1 ประวัติความเปนมา 
 เมื่อประมาณ 2000 ปที่แลว  จีนไดใชลายพิมพนิ้วมือ  (Fingerprint)  แทนการลง
ลายมือชื่อในเอกสาร คร้ันป 1788 J.C.A.  Mayer  เปนนักวิจัยคนแรกที่คนพบวา  ลายพิมพนิ้วมือ
ของแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตัว  ในปจจุบันมีการพูดเร่ือง ลายพิมพดีเอ็นเอ  (DNA  fingerprint) 
ในกระบวนการยุติธรรมกันมากข้ึน  คดีดังท่ีเร่ิมรูจักเร่ืองการใชดีเอ็นเอ  คือ คดีฆาตกรรมภรรยา
ของ โอ  เจ  ซิมบสัน ในสหรัฐอเมริกาสวนในประเทศไทยเร่ิมรูจักจากกรณี ยันตระจนถึงนักรองดัง  
มนตสิทธิ์  ซึ่งเปนเร่ืองการพิสูจน พอ แม ลูกและท่ีโดงดังท่ีสุดคงเปนคดีฆาตกรรม น .ส.เจนจิรา  
นักศึกษาแพทยของคณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี คําวา  ลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA  

fingerprint)  เปนการนําเอาคําภาษาอังกฤษสองคํามาประกอบกัน  โดยดีเอ็นเอ   เปนสารพันธุกรรม  
สวนคําวา  “Fingerprint”  จริงๆแลว  หมายความถึงลายพิมพนิ้วมือที่ปลายน้ิวทั้งสิบของมนุษยซึ่ง
ลายพิมพนิ้วมือท้ังสิบของมนุษย  ใชเปนลักษณะเฉพาะบุคคล  (Individualization)  ในการพิสูจน
บุคคล  (Identification) ซึ่งเมื่อนํารวมกันเปน DNA  fingerprint จะมีความหมายวา ลายพิมพดีเอ็นเอ
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบุคคลเหมือนลายพิมพนิ้วมือ 

 

 1.2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับดีเอ็นเอ 

   ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) เปนสารพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตที่บรรจุ  
ขอมูลหรือรหัสทางพันธุกรรมสําหรับการสรางโครงสรางและองคประกอบตางๆ  ที่จําเปนตอการ    
มีชีวิต ผานทางกระบวนการสรางโปรตีน และสามารถถายทอดจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึงได โดยสาร
พันธุกรรมนี้จะไดรับมาจากพอและแม ความมหัศจรรยของดีเอ็นเอคือดีเอ็นเอเปนรหัส เฉพาะตัวจะ
มีความแตกตางกันออกไปมากบางนอยบางแลวแตสายพันธุ  กลาวไดวา ไมมีสิ่งมีชีวิตใดที่มีชุดดี
เอ็นเอที่เหมือนกันทั้งหมด   ยกเวนฝาแฝดท่ีเกิดมาจากไขใบเดียวกันเทาน้ัน รูปแบบความเฉพาะตัว
ของดีเอ็นเอนี้ เรียกวา ลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) จากความจําเพาะท่ีมีอยูในลายพิมพดี
เอ็นเอของแตละคนน้ี  ในทางนิติเวชศาสตรสามารถนํามาเปนเคร่ืองมือที่ใชในการตรวจพิสูจนเพื่อ
ระบุยืนยันตัวบุคคลในทางคดี  และใชพิสูจนความสัมพันธพอ-แม-ลูกได
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ภาพที่ 1 โครงสรางเกลียวคูของดีเอ็นเอ 

ที่มา : การจับคูเบสใน DNA [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 23   พฤษภาคม  2553. เขาถึงไดจาก 
http://www. thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/28/P_Untitled-32.html   

 

  1.2.1 ความรูพื้นฐานทางชีวโมเลกุลของดีเอ็นเอ  
 เจมส ดี วัตสัน และ ฟรานซีส คริก เปนผูที่คนพบโครงสรางของสายดีเอ็นเอ
ในป พ.ศ. 2496 โดยพบวาโครงสรางของดีเอ็นเอมีลักษณะขดเปนเกลียวคู  (double helix) คลายรูป
บันได เวียนขวา เกลียวคูนี้คือสายโพลีนิวคลีโอไทดสองสายท่ีมีทิศสวนทางกัน   มีน้ําตาลชนิดดี
ออกซีไรโบส (deoxyribose)จับกับหมูฟอสเฟต (phosphate) เปนขาของบันได (backbone) เบสจับ  
กันเปนระนาบต้ังฉากกับแกนของเกลียวเปนขั้นบันได   เบสในดีเอ็นเอมีเพียง 4  ชนิด   คือ Adenine 

(A), Thymidine (T), Cytosine (C) และ Guanine (G)  เบสท้ัง 4 ชนิดน้ี แบงเปน 2 กลุมตาม
โครงสราง ไดแก pyrimidine มีโครงสรางหลักประกอบดวยวงแหวน 1 วง เบสในกลมน้ี ไดแก 
Thymidine (T) และ Cytosine(C)   กลุม Purine มีโครงสรางหลักประกอบดวยวงแหวน 2 วง เบสใน
กลุมนี้ไดแก Adenine (A) และ Guanine (G)  

 การจับคูกันของเบสบนสายดีเอ็นเอ เปนการจับท่ีมีความจําเพาะเจาะจง คือ 
เบสชนิด A จะจับกับเบสชนิด T ดวยพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ สวนเบสชนิด C จับกับเบสชนิด G 

ดวย พันธะไฮโดรเจน 3 พันธะเสมอ โดยเรียกเบสที่จับคูกันแบบจําเพาะน้ีวา  เบสคูสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

8 

(complementary bases) ลําดับการเรียงตัวของเบสท้ัง 4 ชนิดบนสายดีเอ็นเอทําใหเกิดเปนรหัส 
ขอมูลทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต ที่แตกตางกันไดเปนจํานวนมาก  
 ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตช้ันสูง  (ยูคาริโอต) สามารถพบไดทั้งท่ีกระจายตัวอยูบน
โครโมโซม (chromosomal DNA) ในนิวเคลียสของเซลล  และพบอยูในไซโตพลาสซึมของเซลลซึ่ง  
ไดแก   ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (mitochondrial DNA) จํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจะแตกตาง
กันไป ตามชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ(วิชัย บุญแสง และคณะ 2547) 
 

 1.2.2 โครโมโซม และ จีโนมของมนุษย 
 โครโมโซม (chromosome) มนุษยมีโครโมโซมจํานวน 23 คู หรือ      46 
แทง (2n) แบงเปนออโทโซมอลโครโมโซม (autosomal   chromosome)   และโครโมโซมเพศ 
chromosome) ออโทโซมอลโครโมโซม ไดแก โครโมโซมคูที่ 1 - 22 โครโมโซมทั้ง 22 คนจะมี
ลักษณะเหมือนกันท้ังในเพศหญิงและเพศชาย  โครโมโซมท่ีอยูเปนคูกันจะมีลักษณะเหมือนกัน 
เรียกวาโครโมโซมคูเหมือน (homologous chromosome)  สวนโครโมโซมเพศ ไดแก โครโมโซม คู
ที่ 23 เปนตัวกําหนดเพศ โดยเพศหญิงมีโครโมโซมเพศเปน XX สวนเพศชายจะมีโครโมโซม เพศ
เปน XY ขนาดของโครโมโซมจะเรียงลดหลั่นจากใหญไปเล็ก โครโมโซมคูที่ 1 จะมีขนาด ใหญสุด
และลดลงตามลําดับจนถึงคูที่ 22  

 จีโนม (Genome) คือ ดีเอ็นเอในแฮพลอยดเซลล จีโนมของคนประกอบดวย
สวนที่อยูใน นิวเคลียสและในไมโตคอนเดรีย จีโนมในนิวเคลียสเปนดีเอ็นเอเสนยาวเกลียวคูขนาด
ประมาณ  3 X 109 เบส กระจายอยูบนโครโมโซม 23 แทง จีโนมในไมโตคอนเดรียเปนดีเอ็นเอรูป
วงกลม ขนาดเล็กเพียง 16 กิโลเบส และมีปริมาณในเซลลประมาณ 1,000-10,000 copies ดังภาพที่ 2
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ภาพท่ี 2  จีโนมของมนุษยไดแกโครโมโซม 23 คูอยูในนิวเคลียสและไมโตคอนเดรียอยูในไซโต 
พลาสซึม  
ที่มา : Butler, J.M. 2005. Forensic DNA Typing: Biology, Technology and Genetics of STR 

Markers (2nd Ed.), Elsevier Academic Press. 

 
 ดีเอ็นเอเกือบทั้งหมดในไมโตคอนเดรีย  ทําหนาท่ีเปนยีน  ตางจากดีเอ็นเอที่
อยูบน โครโมโซมมีดีเอ็นเอทําหนาที่เปนยีนเพียง 20-25% เทานั้น ที่เหลืออีก ประมาณ 75-80% เปน 
สวนท่ีไมใชยีน (extragenic DNA) ซึ่งในบริเวณน่ีประมาณ 30% จะพบลําดับเบสซ้ํา (repetitive 

sequence)  ที่ยังไมทราบหนาท่ีที่ชัดเจนดังรูปท่ี 2 ลําดับเบสซ้ําเหลาน้ีมีความแตกตางกันทั้งขนาด
และจํานวนซ้ํา สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ เบสซ้ําตอเนื่อง (tandem repeats) และเบสซ้ํา
กระจาย (interspersed repeats)  

 เบสซ้ําตอเนื่อง (tandem repeats)  คือ เบสซ้ําท่ีมีการเรียงตัวของเบสซํ้าตอ
กันเปนชวงยาว ไดแก  
 1. แซทเทลไลท (satellite) คือ เบสซ้ําสั้นขนาด 1-6 เบส หรือเบสยาว
ขนาดหลายรอยเบส โดยมีจํานวนซ้ําแตละตําแหนงต้ังแต 1,000-10,000,000 ซ้ํา จัดเปนพวกที่มีการ
ซ้ําของเบส จํานวนมาก เบสซ้ําขนาดน้ีพบเพียง 1-2 ตําแหนงตอโครโมโซมเทานั้น  
 2. มินิแซทเทลไลท (minisatellite)  คือ เบสซ้ําขนาด 9 - 100 เบส  ที่มี
จํานวนซ้ําต้ังแต 10 -1000 ซ้ํา  อาจเรียกวา VNTR (variable number tandem repeat) เปนสวนของ      
ดีเอ็นเอที่ A. J. Jeffreys นํามาใชตรวจหาลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิค RFLP 
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 3. ไมโครแซทเทลไลท (microsatellite)  คือ  เบสซ้ําขนาด 2 -6 เบส ที่
มีจํานวนซ้ําไมเกิน 100 ซ้ํา หรืออาจเรียกวา short tandem repeat เปนสวนของดีเอ็นเอที่นํามา
ประยุกตใชใน การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธี PCR ในปจจุบัน  
 เบสซ้ํากระจาย (interspersed repeats) คือ กลุมเบสซ้ําท่ีพบกระจายอยู
บริเวณตางๆ ในจีโนม แบงเปน 2 กลุมยอยตามความยาวของเบสซ้ํา ไดแก เบสซ้ํากระจายแบบสั้น 
(SINES) และ เบสซ้ํากระจายแบบยาว (LINES) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ชนิดของดีเอ็นเอที่พบในจีโนมของมนุษย แบงเปน 2 กลุมใหญพบในนิวเคลียส และ พบ
ในไมโทคอนเดรีย  
ที่มา : จินตนา  ประดุจกาญจนา, DNA กับงานนิติเวชศาสตร [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 
2553. เขาถึงไดจาก http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp 

 

  1.2.3 ความหลากหลายของดีเอ็นเอ (DNA polymorphism)  

  ความหลากหลายของดีเอ็นเอ หมายถึง ความแตกตางของลําดับเบสบนสาย
ดีเอ็นเอที่ ตําแหนง (locus:loci) เดียวกัน สําหรับในจีโนมของคนน้ันสามารถพบความแตกตางน้ีได 
ทั้งในระหวางบุคคลหรือบุคคลเดียวกัน ในบุคคลเดียวกันความแตกตางเกิดจากการมีโครโมโซม
ชนิด autosomal chromosome 2 ชุด ชุดหน่ึงไดมาจากแมจะรบัรปูแบบลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอของ
แมมา อกีชุดหน่ีงไดมาจากพอก็จะรับรูปแบบลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอของพอมา  เมื่อนํามาหาลาย
พิมพ    ดีเอ็นเอชนิด autosomal DNA แลวจะพบวาท่ี locus เดียวกันจะมี 2 allele เสมอ allele               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

11 

ที่เหมือนกันเรียกเปน homozygous หรือ allele ที่ตางกันเรียก heterozygous ความแตกตางของลําดับ
เบสบนสายดีเอ็นเอมี 2 แบบคือ 

 1. แตกตางท่ีลําดับเบส (sequence polymorphism) หมายถึงลําดับเบสบน
สาย ดีเอ็นเอของบุคคลน้ันเปลี่ยนไปหนึ่งตําแหนง อาจเนื่องมาจากมีการเพิ่มข้ึน การขาดหาย หรือ
การแทนท่ีของเบสดังรูป ความแตกตางชนิดน้ีในทางนิติเวชศาสตรมักนํามาใชในการหาความ
แตกตางของลําดับเบสใน mitochondrial DNA เพื่อหาความสัมพันธสายมารดา    
         Sequence polymorphism 

   -------------AGACTAGACATT------------------ 
      -------------AGATTAGGCATT------------------- 

 2. แตกตางท่ีความยาวของเบส (length polymorphism) หมายถึงความยาว
ของเบสที่ตําแหนงดีเอ็นเอ (locus) เดียวกันมีความยาวไมเทากัน ดังรูป มักพบที่ตําแหนงของดีเอ็น
เอที่มีเบสซ้ํากัน (Repetitive DNA) เชน บริเวณ VNTRs หรือ STRs เปนตน ความแตกตางท่ีความ
ยาวเบสนี้ทางนิติเวชศาสตร นํามาใชในการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลหรือตรวจความสัมพันธ
ทางสายเลือดดวยการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ 

           Length polymorphism 

  ---------- (AATG)(AATG)(AATG)(AATG)---------- 4 repeats 

    --------------------(AATG)(AATG)---------------------2 repeats 

 

 1.2.4 วิธีเรียกช่ือ DNA markers ของ STR Loci บนโครโมโซม 

มีการเรียก 2 กรณดีวยกัน  คือ  
 1.2.4.1 กรณีที่ DNA markers นั้นเปนสวนหนึ่งของยีน จะเรียกตามช่ือยีน 
เชน STR markers TH01  

   TH   มาจาก Tyrosine hydroxylase gene ที่อยูบนโครโมโซมคูที่ 11  

   01    มาจากลําดับที่พบอยูบน   intron 1  

 ในบางกรณีอาจเติม HUM ไวขางหนาเพ่ือบอกวาเปนยีนของคน ดังน้ัน 
STR markers TH01 อาจเรียกอีกอยางวา STR markers HUMTH 01  
 1.2.4.2 กรณีที่ DNA markers นั้นอยูนอกยีน จะเรียกตามตําแหนงบน
โครโมโซม เชน STR locus D5S818 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

12 

     D : DNA 

    5 : โครโมโซมคูที่ 5 

    S : single copy sequence 

    818 : พบลําดับเบสตําแหนงที่ 818 บน โครโมโซมคูที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่  4   DNA marker จํานวน 13 loci บนโครโมโซมคูตางๆ ของมนุษย  
ที่มา : สมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทยและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.), สาระนารูอณูพันธุศาสตร Essential Molecular Genetics. (กรุงเทพฯ : บริษัท 
เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่นจํากัด, 2548),6-9. 
  

 สวนของ DNA ที่บรรจุขอมูลทางพันธุกรรม (genetic information) สําหรับ
การสังเคราะห  RNA ชนิดใดชนิดหน่ึง เรียกวา ยีน (gene)   DNA ทั้งหมดในเซลลเรียกวา จีโนม 

(genome) จีโนมของมนุษยประกอบดวยสายของ DNA ที่มีความยาวของนิวคลีโอไทดประมาณ 

3,000 ลานคูเบส (3x109 base pairs) ใน haploid cell  และมียีนท้ังหมดประมาณ 70,000 ยีน ซึ่งมี
ขนาดตางๆ กัน โดยจะกระจายอยูประมาณ 10% ในจีโนม   สาย DNA ที่รวมอยูกับโปรตีนจะพันขด
กันอยูในโครโมโซมของ diploid somatic cells (46 อัน) และของ germ cells (23 อัน) ในการ
ถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมในเซลลของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะเหมือนกันท่ี เรียกวา 
central dogma  
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        Transcription       

Replication    DNA                            RNA      Translation      protein 

    Reverse transcription 

 

 DNA และ RNA เปนโพลีนิวคลีโอไทดทั้งคู  แตมีหนาท่ีและวิธีการ
สังเคราะหแตกตางกัน โดย DNA เปรียบเสมือนเปนคลังของขอมูลทางพันธุกรรมซึ่งตองเก็บรักษา
ไวอยางดี การสังเคราะหเพื่อสงไปยังเซลลใหมตองถอดแบบออกใหครบชุด  เรียกวา DNA 

replication เพื่อใหเซลลใหมนั้นไดรับขอมูลทางพันธุกรรมครบถวนสําหรับการดํารงชีวิต   สวน 

RNA นั้นเปนขอมูลทางพันธุกรรมเพียงสวนหน่ึงของ DNA ที่สังเคราะหขึ้นมาเพื่อใชในการ
สังเคราะหโปรตีนบางอยางที่จําเปนตอการเจริญเติบโตหรือการดํารงชีวิตของเซลลในระยะใดระยะ
หนึ่ง เมื่อหมดหนาท่ีแลว RNA นั้นๆ ก็จะสลายไป  และถามีความจําเปนก็สังเคราะหขึ้นมาใหมได
อีก ขบวนการสังเคราะห RNA เรียกวา transcription    RNA ที่จําเปนในการสังเคราะหโปรตีนมี     

3 ชนิด คือ mRNA, tRNA และ rRNA   เมื่อเซลลสังเคราะห RNA แลว ก็นําไปสังเคราะหโปรตีน  

ขบวนการสังเคราะหโปรตีน เรียกวา translation   ขบวนการ transcription และ translation เปนการ
แสดงออกของยีน เรียกวา  gene expression คือ เปนการแปลรหัสจากลําดับเบสของยีนบนสาย 

DNA มาเปนลําดับเบสของ RNA แลวนําไปใชในการสังเคราะหโปรตีน 

 

 1.2.5 ลักษณะการเรียงตัวของ DNA ในจีโนม 

 DNA ในคนจะแบงไดเปน 2 ชนิดใหญๆ ตามการเรียงตัวของเบส และ
จํานวนชุด (copy) ใน  haploid genome 

 1.  Nonrepetitive หรือ unique  หรือ single-copy DNA มีอยูประมาณ 75% 

ของ DNA ในจีโนม  การเรียงตัวของเบสจะไมซ้ํากัน หรือถาซ้ํากันก็นอยมาก  สวนหน่ึงของ DNA 

ชนิดน้ี ทําหนาที่เปน structural genes แตสวนใหญยังไมทราบหนาที่ 
 2. Repetitive DNA มีอยูประมาณ 25% ของ DNA ในจีโนม เปน DNA ที่มี

การเรียงตัวของเบสซํ้าๆ กัน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1  Interspersed (dispersed) sequences เปน DNA ที่พบไดหลาย
ชุด กระจายอยูทั่วไปในจีโนม และมีทิศทางใดก็ได ยังไมทราบหนาท่ีที่แนนอน เชน DNA ชนิดน้ี
แบงไดเปน 
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       2.1.1  Short interspersed nuclear elements (SINE)  มีความ
ยาว 100-500 คูเบส  ตัวอยางเชน  Alu  เปน single copy sequence ประมาณ 300 คูเบส  และพบได
ทุกๆ 10 kb ในจีโนม  ดังนั้น ในคนมี  Alu family อยู 300,000 – 500,000 ชุด 

      2.1.2  Long interspersed nuclear elements (LINE) มีความยาว
ตั้งแต 500 คูเบส ขึ้นไปจนถึงหลายพันคูเบส ตัวอยาง เชน LI family มีความยาว 5,000 – 7,000 คู
เบส 

      2.1.3  Variable number of tandem repeats (VNTR) มีความยาว
ของหนวยซ้ํา (repeat unit) ประมาณ 15 – 80 คูเบส และอาจเรียงกันซ้ําๆ ไดถึง 2 kb กระจายอยู
ทั่วไปในโครโมโซม    VNTR ถูกใชเปน genetic marker ได 

     2.1.4  Inverted repeats (fold back DNA) เปน  linear DNA  

ความยาว 100-1000 เบส  สามารถทําเปน  stem loop  ได  ในคนมีประมาณ 2 ลาน  inverted repeats 

  2.2  Satellite DNA เปนการเรียงตัวของเบสท่ีซ้ําๆ กัน ในลักษณะท่ี
เรียกวา tandem array  เชน Satellite DNA พบไดที่บริเวณ centromere และ telomere ในแตละ
โครโมโซม  ในจีโนมจะมี satellite DNA ขนาดสั้นๆ   เรียกวา    minisatellite    (มีหนวยซ้ําของเบส 

20 – 30 คูเบส) และ microsatellite หรือ short tandem repeat (STR, มีหนวยซ้ําของเบส 2 – 7  คูเบส) 

ความยาวของ STR นี้จะแตกตางกันและมี polymorphism มาก    

 ลักษณะตางๆ ของ DNA ที่กลาวมาน้ี  มีประโยชนในการศึกษาทางอณูชีววิทยา 

เชน ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต, การพิสูจนบุคคลหรือพิสูจนความเปนพอแมลูก เปนตน 

   

  1.2.6 หนาท่ีของดีเอ็นเอ 

           ภายในเซลล ดีเอ็นเอมีหนาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

1. การจําลองตัวเอง (DNA replication) เมื่อเกิดการแบงเซลลเพื่อ
สรางดีเอ็นเอที่เหมือนเดิมทุกประการใหกับเซลลใหม  

2. การถายทอดขอมูลผานอารเอ็นเอ เพื่อกําหนดการเรียงตัวของ
กรดอะมิโนในโปรตีน กระบวนการถอดรหัสดีเอ็นเอเพื่อสรางอารเอ็นเอ (transcription) และการ
แปลรหัส (translation) 

           แมวาภายในรางกายของแตละคนจะมีดีเอ็นเอที่เหมือนกันในทุกเซลล แต
เซลลแตละเซลลอาจจะมีการแสดงออกของยีนในลักษณะท่ีแตกตางกัน ทําใหเซลล เน้ือเยื่อ และ
อวัยวะตางๆ มีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน โปรตีนแอคตินซึ่งเปนองคประกอบของ
กลามเนื้อจะถูกสรางออกมาเปนจํานวนมากในเซลลกลามเนื้อ แตไมแสดงออกในเซลลอ่ืนๆ แมวา
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เซลลเหลาน้ันจะมีรหัสในการสรางแอคติน หรือเอนไซมอินซูลินจะถูกสรางเฉพาะในตับออน
เทานั้น (วิชัย บุญแสง และคณะ 2547 : 5-8) 
 

 
                               
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5   การจําลองตัวเองของดีเอ็นเอ  
ที่มา : ยีนและโครโมโซม [ออนไลน],เขาถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก 

http://www.bioarunya.th.gs/web-b/ioarunya/bio047.htm 

 

  1.2.7 คุณสมบัติของดีเอ็นเอ 

           ดีเอ็นเอมีคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายอยาง เชน 

1. การเปนกรด  ดีเอ็นเอแสดงสมบัติเปนกรด  เนื่องจากมีหมู
ฟอสเฟตเปนจํานวนมาก 

2. ความหนืด ความหนืดของดีเอ็นเอจะเปล่ียนแปลงไปเมื่อรูปราง
ของมันเปลี่ยนแปลงไป ถาแยกเปนสายเด่ียวความหนืดก็ลดลง 

3. การเสียสภาพและการกลับคืนสูสภาพธรรมชาติ การเสียสภาพ
ธรรมชาติ หมายถึง การทําใหดีเอ็นเอสองสายแยกออกเปนสายเด่ียว ปจ จัยที่ทําใหเสียสภาพ
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ธรรมชาติ คือ ความรอน กรดดาง รังสีเอกซ และสารเคมีบางชนิด ถาปรับสภาพแวดลอมเสียใหม ดี
เอ็นเอสายเด่ียวจะสามารถกลับเขาคูกันและประกอบกันขึ้นเปนเกลียวคูใหมอีกคร้ังได 

4. สมบัติในการดูดกลืนแสงของดีเอ็นเอ เน่ืองจากเบสในดีเอ็นเอ
จะสามารถดูดกลืนแสงในชวงคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตไดดีที่สุดท่ีความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร 

(Gibthai Traning Center 2554) 
 

 1.2.8 การสังเคราะห DNA  มีจุดประสงคดังนี้ 
   1.2.7.1 เพื่อถายทอดทางพันธุกรรม (Genetic information) จากเซลลเดิมไป
ใหเซลลใหมที่จะเกิดข้ึนเพ่ือใหเซลลใหมนั้นยังคงมีลักษณะและคุณสมบัติตางๆ  เหมือนเซลลเดิม 

ซึ่งขอมูลทางพันธุกรรมนั้นบรรจุอยูในรูปของ nucleotide sequence ของ DNA ซึ่งสามารถจะลอก
หรือถอดแบบออกมาไดโดยวิธีที่เรียกวา DNA replication กลไกการสังเคราะห DNA นี้ จะตอง
ถอดแบบลําดับเบสจาก DNA เดิมใหถูกตองทุกเบส หากผิดไปเพียงเบสเดียวก็อาจจะเกิดการกลาย
พันธุ (mutation)  การถายทอดดีเอ็นเอจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงน้ัน ในการถายทอดดีเอ็นเอจาก
นิวเคลียสมีลักษณะเฉพาะในแตละบุคคลแตเหมือนกันในฝาแฝดแท เพราะดีเอ็นเอเหลาน้ีไดรับมา
จากพอคร่ึงหน่ึง และจากแมคร่ึงหน่ึง  จึงนิยมใชในการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล หรือ
ความสัมพันธพอ-ลูก หรือ แม-ลูก ในขณะที่ดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรียมีการสงผานจากรุนแมสูรุน
ลูก (maternal inheritance) และดีเอ็นเอจากโครโมโซมเพศชาย มีการสงผานจากรุนพอสูรุนลูกที่
เปนเพศชายเทาน้ัน (paternal inheritance) โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การตรวจดีเอ็นเอจาก
ไมโทคอนเดรียจึงสามารถใชตรวจความสัมพันธพี่นองท้ังเพศชายและเพศหญิง หรือญาติรวมสาย
มารดาเดียวกัน เชน ยาย-หลาน หรือ นา-หลาน เปนตน สวนการตรวจดีเอ็นเอจากโครโมโซมเพศ
ชาย สามารถใชตรวจความสัมพันธพี่นองเพศชาย หรือญาติรวมสายบิดาเดียวกันเฉพาะเพศชาย เชน 
ปู-หลาน หรือ อา-หลาน เปนตน (สุคนธ ประดุจกาญนา 2554) 
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ภาพที่  6      การถายทอดดีเอ็นเอ เปรียบเทียบระหวางนิวเคลียสดีเอ็นเอและไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ    
ที่มา : Mitochondrial DNA and Nuclear DNA [Online], accessed 15 February 2011. Available 

from http://www.encognitive.com/node/10802 

 

 1.2.8.2 เพื่อซอมแซม DNA  (DNA repair) เมื่อมีนิวคลีโอไทดบางตัวไม
ถูกตองหรือผิดปกติใหกลับมาเปนนิวคลีโอไทดตามท่ีควรจะเปน  การซอมแซม DNA นี้ จําเปน
จะตองมีเพื่อรักษาขอมูลทางพันธุกรรมของเซลลไวใหเหมือนเดิม 

 

 1.2.9 ปจจัยสําคัญในการสังเคราะห  DNA  ไดแก 
 1.2.9.1  แมพิมพ DNA (DNA template) 

 1.2.9.2 สารตนของการสังเคราะหสายนิวคลีโอไทดของ DNA คือ dATP, 

dGTP, dCTP และ dTTP จํานวนมากเพียงพอที่จะสังเคราะห DNA อีกชุดหน่ึงใหมีขนาดเทา
แมพิมพ 
 1.2.9.3 สารตนของการสังเคราะห RNA primer ไดแก ATP, GTP, CTP 

และ UTP   ทั้งนี้ RNA primer เปนโปลียไรโบนิวคลีโอไทดสายสั้นๆ ที่จําเปนตองสังเคราะหขึ้นมา
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กอน  เพื่อเปนจุดเร่ิมตนบนสาย DNA ที่จะถอดแบบ เนื่องจากเอนไซมที่จะสังเคราะห DNA นั้นไม
สามารถเร่ิมตนสายนิวคลีโอไทดตั้งแตตัวแรกไดเอง 

 1.2.9.4  เอนไซมและ protein ชนิดตางๆ ดังตารางท่ี 1 

 1.2.9.5  พลังงานเพ่ือใชในการคลายเกลียวและตอสาย DNA 

ตารางท่ี 1   โปรตีนที่ใชในการถอดแบบ DNA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Zubay GL, Biochemistry, n.p.,1998. 

Protein Gene(s) Function 

DnaA dnaA Initiator protein: Binds oriC; promote double-helix opening: DnaB 

loading 

DnaC dnaC Complexes with DnaB; delivers DnaB to DNA 

DNA 

polymerase 

  

    III 

holoenzyme 

  

 dnaE Polymerase 

 dnaQ 3  to 5  exonuclease 

 holE Unknown 

 dnaX  

 dnaX  

 holA  

 holB  

 holC  

   holD  

 dnaN Processivity factor: “Sliding clamp” 

Pol I polA Prime removal and gap filling 

Ligase lig Joins nascent DNA fragments 

Gyrase gyrA Type II topoisomerase; replication swivel, DNA supercoiling, 

decatenation 

 gyrB  

DnaB dnaB 3  to 5  helicase and activator of primase 

Primase dnaG Primer synthesis 

SSB ssb Binds single-stranded DNA 
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 1.3 ไมโทคอนเดรีย 

       1.3.1 โครงสรางและคุณสมบัติ 
                    ไมโทคอนเดรียพบคร้ังแรกในป ค.ศ. 1850 โดยคอลลิคเกอร (Kollicker)  
เปนออรแกเนลลที่มีลักษณะเปนรูปไข ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  0.2-0.8 μm ยาว 1-2 μm 

ประกอบดวยผนัง 2 ชั้น (double unit membrane) ผนังช้ันนอก (outer membrance) และผนังช้ันใน 

(inner membrance) ผนังแตละช้ันเปนฟอสโฟลิปดไบเลเยอร (Phospholipid bilayer) คือ มีชั้นลิปด
อยูตอนกลางและหอหุมดวยโปรตีน ผนังช้ันนอกผิวเรียบ หนาประมาณ  60 – 80 อังสตรอม จะเปน
ความหนาของช้ันลิปด 30 อังสตรอม สวนโปรตีนหนา 15 – 20 อังสตรอม ลิปดเหลาน้ีจะมีมากถึง 

40 เปอรเซ็นตของสารที่พบ ในผนังช้ันนอก ประกอบดวยโคเลสเทอรอล (cholesterol)  และ     
ฟอสโฟทีดีลอินโนซิทอล (phosphotidylinositol) มากที่สุด สําหรับผนังช้ันในหนา 60 – 80 
อังสตรอม ประกอบดวยลิปดประมาณ 20 เปอรเซ็นต ผนังช้ันในของไมโทคอนเดรียมีลักษณะพับ
ทบไปมาเรียกวาคริสตี (cristae) ทําใหมีพื้นที่ผิวขนาดใหญมาก ผนังทั้งสองของไมโทคอนเดรียนี้ทํา
ใหเกิดชองวางข้ึนภายในไมโทคอนเดรียคือ ชองวางระหวางผนังช้ันนอกและผนังช้ันในท่ีเรียกวา 
intermembranous space และชองวางลอมรอบ โดยผนังช้ันในท่ีเรียกวา  matrix ทําใหโครงสราง  
ไมโทคอนเดรียแบงเปน 4 สวน คือ  

 1) สวนในสุดคือ matrix ที่ซึ่งมีปฏิกิริยาสําคัญหลายปฏิกิริยา เชน วัฏจักรเค
รบส (Krebs cycle)  และขบวนการ  -oxidation   เกิดขึ้น   

 2) สวนผนังช้ันในของ    ไมโทคอนเดรียซึ่งมีเอนไซมเชิงซอนของ
ขบวนการoxidative phosphorylation (OXPHOS) อยู 
 3) สวน intermembranous space นั้นมีโปรตีนหลายตัว และ  

 4) สวนผนังช้ันนอกที่คั่นกลางระหวางไมโทคอนเดรียและไซโทซอล 
สําหรับสวนประกอบใน intermembranous space และใน matrix นั้น     จะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
เนื่องจากวาผนังช้ันนอกของไมโทคอนเดรียจะยอมใหสารตางๆ รวมท้ังสารท่ีมีขนาดใหญเขาออก
ไดงาย ทําใหสวนประกอบของสารตางๆ ใน             intermembranous space           คลายคลึงกับใน
ไซโทพลาสซึมของเซลล ในขณะท่ีผนังช้ันในนั้นคอนขางจะ impermeable กลาวคือไมยอมใหสาร
ตางๆ เขาออกโดยงาย จําเปนตองมีชองทางพิเศษหรือขบวนการโดยเฉพาะเพื่อใหสารนั้นๆ เขาไป
ภายใน matrix ของไมโทคอนเดรียได (บัญญัติ สุขศรีงาม 2533 : 97-98) 
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ภาพที่ 7  โครงสรางของไมโทคอนเดรีย 

ที่มา : ธนาวลัย  อรัญญิก, การสลายสารอาหารระดับเซลล[ออนไลน],เขาถึงไดเมื่อ 12 พฤษภาคม 
2553. เขาถึงไดจาก http://www.pw.ac.th/main/website/sci/5_main.html 

  

 ผนังช้ันนอกของไมโทคอนเดรียมีหนาท่ีปองกันไมโทคอนเดรียเอง โดย
สวนของผนังช้ันนอกน้ีประกอบไปดวยโปรตีนที่มีคุณสมบัติพิเศษท่ีเรียกวา  porin ทําหนาท่ีเปน
ชองทาง (aqueous channel) ใหสารผานเขาออกได ซึ่งจะยอมใหสารตางๆ รวมทั้งสารท่ีมีขนาดใหญ
ถึง 10,000 daltons ผานเขาออกไดอยางอิสระ ผนังช้ันนอกมีเอนไซมที่สําคัญหลายตัวอยู เชน  

monoamine oxidase, long chain acyl-CoA synthetase, carnitine palmitoyl transferase1 (CPT 1), 

receptors และโปรตีนหลายตัวที่ใชในการขนยายโปรตีนจากไซโทซอลเขามาในไมโทคอนเดรีย 
สวนผนังช้ันในน้ันสวนใหญประกอบไปดวย cardiolipin ซึ่งเปน phospholipid ชนิดหน่ึง จึงทําให
ผนังช้ันนี้ impermeable แมกระท่ังสารที่มีประจุเล็กๆ ก็ไมสามารถผานเขาออกได สวนของผนัง
ชั้นในที่พับทบไปมานั้นมีจํานวนมากจนกินเน้ือท่ีเกือบทั้งหมดของ matrix เปนการเพิ่มพ้ืนที่ผิวของ
ผนังช้ันในที่มีเอนไซมที่ใชในปฏิกิริยาการสรางพลังงานภายในไมโทคอนเดรีย (OXPHOS) และมี
เอนไซม translocase หลายตัวอยูดวย สําหรับใน matrix ของไมโทคอนเดรียน้ัน เปนตําแหนงท่ีมี
ปฏิกิริยาตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน วัฏจักรเครบส, ขบวนการ -oxidation ของกรดไขมัน, pyruvate 

dehydrogenase complex, urea cycle, ketone metabolism, heme metabolism, peptidase chaperonins 
ที่สําคัญในการขนยายโปรตีนจากไซโทซอลเขามาในไมโทคอนเดรีย และจําเปนสําหรับการ
ประกอบโปรตีนใหเปนเอนไซมเชิงซอน (assembly) จึงเปนตําแหนงท่ีมีสารตางๆ โดยเฉพาะสารท่ี
เปนสารต้ังต้ันของปฏิกิริยาดังกลาวอยู เปนจํานวนมาก นอกจากน้ันภายใน  matrix ของ                  
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ไมโทคอนเดรียยังมีสารพันธุกรรม (DNA) ที่เรียกวายีโนมไมโทคอนเดรีย (mitochondrial genome, 

mitochondrial DNA (mtDNA)) อยูดวย (พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 3) 
 

 1.3.2 ตําแหนงและจํานวนของไมโทคอนเดรียในเซลล 
   จํานวนไมโทคอนเดรียในแตละเซลลตางกันไดตั้งแต 1-1000 ไมโทคอน 
เดรียตอเซลลซึ่งข้ึนอยูกับความตองการพลังงานของเซลลนั้นๆ เซลลที่ตองใชพลังงานมากจะมี
จํานวนไมโทคอนเดรียมาก เชน เซลลตับ ไต กลามเนื้อหัวใจและเซลลตอมตางๆ นอกจากน้ีจํานวน
ไมโทคอนเดรียยังเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับกิจกรรมของเซลล เชน ในเซลลกลามเน้ือจะมีจํานวน 
ไมโทคอนเดรียเพิ่มมากข้ึนหลังจากไดรับการกระตุนดวยฮอรโมนไธรอกซินจากตอมไทรอยด  
และ จํ านวนไมโทคอนเด รียจะ มี เพิ่ ม ไดม ากในผูป วยที่ เป นโรคไฮ เปอร ไธรอยดิซึ ม 
(hyperthyroidism) ซึ่งรางกายจะผลิตฮอรโมนไธรอกซินมากผิดปกติ เซลลจึงมีกิจกรรมตาง ๆ เพิ่ม
มากข้ึนดวย 

 สําหรับตําแหนงของไมโทคอนเดรียภายในเซลลนั้น ไมโทคอนเดรียจะอยู
กระจัดกระจายทั่วไปในไซโทพลาสซึมแตจะมีตําแหนงแนนอน ในเซลลบางชนิดอาจเปล่ียนแปลง
ได ตามปกติตําแหนงของไมโทคอนเดรียจะมีความสัมพันธกับโครงสรางของเซลลที่ตองการใช
พลังงาน โครงสรางใดตองการพลังงานมากก็จะมีไมโทคอนเดรียลอมรอบโครงสรางน้ัน เชน เซลล
อสุจิจะมีไมโทคอนเดรียจํานวนมากเรียงตัวเปนเกลียวหุมรอบแอกเซียลฟลาเมนต (axial filament) 
ของแฟลกเจลลาเพ่ือใหพลังงานท่ีจะใชในการเคลื่อนท่ีเขาปฏิสนธิกับไข เซลลตับออนที่ทําหนาท่ี
สรางเอนไซมตางๆ จะมีไมโทคอนเดรียอยูรอบๆ เอนโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดขรุขระ (Rough 

endoplasmic reticurum) เพื่อใหพลังงานในการสังเคราะหโปรตีน เซลลที่ทําหนาท่ีสรางสเตอรอยด 
เชน เซลลในรังไขและอัณฑะ จะมีไมโทคอนเดรียอยูรอบๆ เอนโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดเรียบ 
(Smooth endoplasmic reticurum) เพื่อใหพลังงานในการสังเคราะหฮอรโมนสเตอรอยด  ในเซลล
เยื่อบุลําไสที่ตองใชพลังงานในการดูดซึมสารอาหารท่ีสวน apical ของเซลลจะพบไมโทคอนเดรีย 
อยูหนาแนนมากในสวน apical ของเซลลนั้น เพื่อใหพลังงานในการดูดซึมสารโมเลกุลเดี่ยวเขาสู
ภายในเซลล เปนตน 
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 1.3.3 การเพ่ิมจํานวนของไมโทคอนเดรียในเซลล 
 ไมโทคอนเดรียสามารถแบงตัวของมันเองไดภายในเซลลโดยไมขึ้นกับการ
แบงตัวของเซลลหรือ cell cycle ลักษณะการแบงตัวของไมโทคอนเดรียจะคลายคลึงกับการแบงตัว
ของแบคทีเรียมาก กอนที่ไมโทคอนเดรียจะมีการแบงตัว จะเกิดมีขบวนการถายแบบสารพันธุกรรม 

(mitochondrial DNA replication) ของจีโนมไมโทคอนเดรียเกิดข้ึนกอน จากน้ันไมโทคอนเดรียจะ
มีขนาดใหญขึน้ และจะมีการแบงตัวโดยเร่ิมจากการมีรอยและมีรองเกิดข้ึน รองดังกลาวเกิดจากการ
มีหยักลึกลงไปของผนังช้ันนอกและผนังช้ันในของไมโทคอนเดรียซึ่งจะหยักลึกลงไปจนกระท่ัง 
ไมโทคอนเดรียขาดออกจากกันเกิดเปนไมโทคอนเดรียใหมขึ้น 

 ไมโทคอนเดรียมีสารพันธุกรรมและมีไรโบโซมของมันเอง และมันจะ
แบงตัวเม่ือมันตองการ หรืออาจจะไมมีการแบงตัวเลยในขณะท่ีเซลลกําลังแบงตัว บงบอกวาไมโท
คอนเดรียเปนเอกเทศของมันเอง ไมขึ้นกับเซลล เพียงแตมีสัมพันธภาพท่ีดีโดยแลกกับการผลิต
พลังงานใหเซลลนั้น(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 4) 
 

 1.3.4 หนาท่ีของไมโทคอนเดรีย 

 ไมโทคอนเดรียมีหนาที่สําคัญหลายประการดังกลาว แตหนาท่ีที่สําคัญที่สุด
คือ การสรางพลังงานในรูปของ  ATP ซึ่งตองอาศัยขบวนการ oxidative phosphorylation 
นอกจากนั้นเอนไซมในขบวนการน้ียังมีความเก่ียวของกับการเกิดอนุมูลเสรี  (reactive oxygen 

species) และ   การควบคุมขบวนการ apoptosis อีกดวย 

 

    1.3.4.1 บทบาทสําคัญท่ีเก่ียวของกับการสรางพลังงาน 

     ไมโทคอนเดรียมีหนาท่ีที่สําคัญสําหรับเซลลหลายประการ หนาท่ี
ที่สําคัญท่ีสุดของ  ไมโทคอนเดรียคือการสรางพลังงานใหแกเซลลเพื่อนําไปใชในกิจกรรมตางๆ 
เพื่อการดํารงชีวิตของเซลลนั้นๆ พลังงานท่ีไดจะอยูในรูปของ  ATP และพลังงานเหลาน้ีไดมาจาก             
เมทาบอลิซึมของสารท่ีใหพลังงาน ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน โดยจะมีการเปลี่ยน
พลังงานของพันธะเคมีระหวางอะตอมคารบอนกับคารบอน และอะตอมของคารบอนกับอะตอม
ของไฮโดรเจนไปอยูในรูปอ่ืน เชน ในรูปของความรอน หรือในรูปของสารที่มีพลังงานสูง เชน 
ATP หนาท่ีในการสรางพลังงานจากสารอาหารนี้จะตองผานขบวนการท่ีสําคัญ  2 ขบวนการ คือ    
วัฏจักรเครบส และขบวนการ oxidative phosphorylation ซึ่งทั้ง 2 ขบวนการนี้เกิดข้ึนใน matrix ของ
ไมโทคอนเดรีย และท้ัง 2 ขบวนการนี้ถือเปนขบวนการและวิถีรวมท่ีสารอาหารท่ีใหพลังงานท้ัง     

3  ประเภทจะตองมาเขาสูขบวนการทั้ง  2  นี้เพื่อใหไดมาซึ่งพลังงานท่ีเซลลสามารถนําไปใชได 
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     นอกจากขบวนการในการสรางพลังงานท้ังสองแลว ไมโทคอนเด
รียยังมีความสําคัญสําหรับเมแทบอลิซึมของสารอาหารแตละชนิดท่ีเปนขบวนการท่ีเฉพาะเจาะจง
อีกดวย เชน fatty acid oxidation, ketone bodies synthesis, urea cycle เปนตน และไมโทคอนเดรีย
ยังมีความสําคัญตอเมแทบอลิซึมของสารตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการสรางพลังงาน เชน การสราง
ฮอรโมนจําพวกสาร steroid เปนตน (พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 5) 
 

   1.3.4.2 Oxidative phosphorylation 

    ขบวนการ oxidation ของคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เมื่อ
ผานวัฏจักรเครบสแลวจะไดสารที่มีพลังงานสูง ซึ่งก็คือ NADH และ FADH2 สารที่มีพลังงานสูงท้ัง
สองชนิดน้ีจะสงอิเล็กตรอน (หรือที่เรียกวาเปน reducing equivalent ตัวหนึ่ง) ใหกับตัวรับท่ีเฉพาะ
เจาจงอีก 1 ชุดท่ีฝงตัวอยูในผนังช้ันในของไมโทคอนเดรียที่เรียกวา ขบวนการขนสงอิเล็กตรอน 
(electron transport system) ซึ่งจะ couple กับปฏิกิริยาการสราง ATP จาก ADP และ inorganic 

phosphate (Pi ) ใน matrix ของไมโทคอนเดรีย รวมเรียกท้ังขบวนการขนสงอิเล็กตรอนและการ
สราง ATP วาขบวนการ oxidative phosphorylation ขบวนการนี้ใชออกซิเจนท่ีสงมาท่ีเนื้อเยื่อตางๆ 
ถึงรอยละ 95 เพื่อที่จะสรางพลังงานในรูป ATP ที่มีความจําเปนตอเซลล (พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 7) 
 

    1.3.4.3 Apoptosis 

    Apoptosis เปนกระบวนการท่ีเซลลของรางกายมีการเสื่อมสภาพ
และตายไป เปนกระบวนการท่ีจะกําจัดเซลลที่ผิดปกติหรือไมสามารถทําหนาท่ีไดสมบูรณ เพื่อเปด
โอกาสใหเซลลใหมที่ทําหนาท่ีไดดีกวาเขามาทํางานแทนที่ การตายของเซลลโดยกระบวนการท่ี
เรียกวา apoptosis นี้ จะเปนแบบคอยเปนคอยไป มีขั้นตอนอยางเปนระบบ แตจะไมเกิดเปนอันตราย
ตอเซลลขางเคียงท่ีทําหนาท่ีอยู กระบวนการนี้มีความสําคัญในการควบคุมจํานวนและขนาดของ
เซลลไมใหเติบโตจนไมสามารถควบคุมได (พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 15) 
 

   1.3.4.4 Free radical generation 

    คําจํากัดความของอนุมูลเสรี (free radical) ก็คือ สารชนิดใดก็ตามท่ี
ในโมเลกุล ประกอบดวย unpaired electron จํานวนต้ังแต 1 ตัวขึ้นไป ทําใหสารนั้นไมอยูในสภาวะ
เสถียร และจะพยายามดึงเอาอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของสารที่อยูขางๆ เขามาเพ่ือเขาคูกับ unpaired 

electron ในโมเลกุลของตัวเอง และตัวอนุมูลเสรีเองจะเปนสารท่ี  active และมีเวลาคร่ึงชีวิตท่ีสั้น 

(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 20) 
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ตารางที่ 2  ตนกําเนิดและคุณสมบัติของสารอนุมูลเสรี 
 

O2
-  

Superoxide anion 

สวนมากเปนผลผลิตจากขบวนการขนสงอิเล็กตรอน และจากแหลงอ่ืน
ดวย ไมสามารถเคลื่อนที่ไปไกลจากจุดกําเนิด แตสามารถเปลี่ยนเปน
อนุมูลเสรีตัวอ่ืนได 

H2O2 

Hydrogen peroxide 

ไมใชอนุมูลเสรี แตเปนสารต้ังตนในการผลิตอนุมูลเสรีตัวอ่ืน โดยทํา
ปฏิกิริยากับ transition metal (เชน Fe2+) สามารถเคลื่อนท่ีผานเยื่อหุมเซลล
ได 

OH  

Hydroxyl radical 

เปนอนุมูลเสรีที่มีฤทธิ์รุนแรงท่ีสุดในการทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุล
สรางมาจากการทําปฏิกิริยาของ H2O2กับ transition metal คือ Fe2+ 

R  

Original radicals 

เปนสารอนุมูลเสรีอินทรีย เกิดจากการที่สารอินทรีย RH ทําปฏิกิริยากับ 

OH  สารอินทรีย RH อาจจะเปนคารบอนท่ีมีพันธะคูในกรดไขมัน (ทําให
เกิดเปน -C =C-) หรือ RSH (ทําใหเกิดเปน R-S ) 

RCOO 

Organic peroxide 

radical 

 

เปน organic peroxide radical ที่อาจเกิดขึ้นในชวงที่มีการสลายไขมัน 

HOCl 

Hypochlorous acid 
เปนสารท่ีสรางจากแบคทีเรียในชวงที่มีการตอสูกับสิ่งแปลกปลอม 

O2  

Singlet oxygen 

เปนออกซิเจนท่ีมี antiparallel spins สรางเม่ือมี oxygen tensions สูง เมื่อ
สลายตัวจะใหแสงออกมา 

 

 

ที่มา : พัชรีย เลิศฤทธิ์, ตําราพันธุกรรมของยีนไมโทคอนเดรียในประเทศไทย (กรุงเทพ : มิสเตอร
กอปป (ประเทศไทย) จํากัด, 2549), 21. 
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  แหลงกําเนิดของอนุมูลเสรีที่สําคัญ (ตารางที่ 2) คือ 

  1.  ขบวนการขนสงอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย 

  2.  ขบวนการ transition ของ metal ion 

  3.  เอนไซมตางๆ 

  4.  เมแทบอลิซึมของยาตางๆ 

  5.  การสูบบุหรี ่
  6.  การไดรับรังสี 
  ขบวนการ oxidative phosphorylation เปนแหลงกําเนิดท่ีสําคัญของ reactive 

oxygen species (O2
- , H2O2, OH ) ซึ่งเปนผลที่ไดมาจากขบวนการหายใจของเซลล (พัชรีย เลิศฤทธิ์ 

2549 : 21) 
 

  1.3.5 จีโนมของมนุษย 
   จีโนม คือ ดีเอ็นเอในแฮพลอยดเซลล ยีโนมของคนประกอบดวยสวนท่ีอยู
ในนิวเคลียสและไมโทคอนเดรีย ยีโนมในนิวเคลียสเปนดีเอ็นเอเสนยาวเกลียวคู มีขนาด  3.1x109 คู
เบส กระจายอยูในโครโมโซม 23 แทง ยีโนมในไมโทคอนเดรียเปนดีเอ็นเอรูปวงขนาดเล็กเพียง  

16,569 คูเบส   ดีเอ็นเอเกือบทั้งหมดในไมโทคอนเดรียทําหนาท่ีเปนยีนซึ่งจะถูกถอดรหัสเพ่ือสราง
อารเอ็นเอของไรโบโซม (rRNA) ทีอารเอ็นเอ (tRNA) หรือแปลรหัสเปนสายพอลิเปปไทด แตดีเอ็น
เอในนิวเคลียสสวนใหญเปนลําดับเบสท่ีไมใชรหัส (non-coding sequences) ซึ่งมียีนอยูเพียง 30,000 

- 35,000 ยีน  คิดเปน 3% ของยีโนมทั้งหมด ขนาดของยีนแตละยีนจะแตกตางกันมากต้ังแตขนาด
เล็กเพียง 0.1 กิโลเบส ไดแก ยีนของอารเอ็นเอขนาดเล็กที่พบในนิวเคลียส (small nuclear RNA) ไป
จนถึงยีนขนาด 2,000 กิโลเบส ที่พบอยูบนโครโมโซม X โดยเฉล่ียยีนของมนุษยจะมีขนาดประมาณ  

5-10 กิโลเบส ซึ่งจะสรางโปรตีนที่มีกรดอะมิโนโดยเฉล่ียประมาณ 300 ตัว ภายในยีนจะมีลําดับเบส
บางสวนท่ีไมใชรหัสและถูกตัดออก เรียกวา  อินทรอน (intron) และสวนที่เปนรหัส (coding 

sequences) เรียกวา เอ็กซอน (exon) สวนของยีโนมเกือบ 90% ไมใชรหัส และพบอยูนอกยีน 
เรียกวา สวนท่ีไมใชยีน (extragenic) ซึ่งในบริเวณน้ีจะพบลําดับเบสซ้ํา (repetitive sequences) ที่ยัง
ไมทราบหนาที่ชัดเจน (วิชัย บุญแสง และคณะ 2547 : 14) 
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ภาพที่ 8  การจัดเรียงตัวของยีโนมมนุษยซึ่งประกอบดวยสวนของยีโนมท่ีอยูในนิวเคลียสและสวน
ที่อยูในไมโทคอนเดรีย 

ที่มา : วิชัย บุญแสง และคณะ, ลายพิมพดีเอ็นเอจากสารพันธุกรรมสูเทคโนโลยีพิสูจนบุคคล 
(ปทุมธานี : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2547), 15. 

 

 1.3.6 จีโนมไมโทคอนแดรีย 

 จีโนมไมโทคอนเดรียของคนมีขนาด 16,569 คูเบส และอยูในสวนของ 

matrix ของไมโทคอนเดรีย โดยท่ีในหนึ่งไมโทคอนเดรียจะมีจีโนมไมโทคอนเดรียอยูประมาณ       

5-10 copies  จีโนมไมโทคอนเดรียของคนมีลักษณะเปน double stranded เรียงตอกันเปนรูปวง
แหวน 2 วง ไมเกาะติดกับโปรตีนชนิดใด ลอยอยูในสวน  matrix ของไมโทคอนเดรีย สามารถ
ถอดรหัสใหยีนท้ังหมด 37 ยีน เปนยีนท่ีถอดรหัสให transfer RNA จํานวน 22 ยีน ถอดรหัสให 
ribosomal RNA จํานวน 2 ยีน และถอดรหัสใหโปรตีนจํานวน 13 ยีน โดยท่ีโปรตีนทั้ง 13 ชนิดน้ี
เปนโปรตีนหนวยยอยของเอนไซมเชิงซอนที่ใชในขบวนการ  oxidative phosphorylation ที่มีอยู      
5 ตัว (I, II, III, IV และ V) ลักษณะสายคูที่เปน double stranded นั้น สายหน่ึงเรียกวา heavy strand 

ยีโนมของมนุษย 

จีโนมในไมโทคอนเดรีย 

16,569 คูเบส 
จีโนมในนิวเคลียส 

3.1 x 109 คูเบส 

ดีเอ็นเอสวนที่ไมใชยีน ยีน 

สวนที่ไมเปนรหัส สวนที่เปนรหัส ลําดับเบสซ้ํา ลําดับเบสเฉพาะ 

เบสซ้ําตอเน่ือง เบสซ้ํากระจาย 

10% 

<10% >90% 

90% 

50% 50% 
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เพราะเหตุวามีเบส G และ T มากกวาอีกสายหนึ่งซึ่งเรียกวา light strand ทําให heavy strand หนัก
กวา light strand เมื่อแยกออกจากกัน นอกจากนั้นแลว จีโนมไมโทคอนเดรียยังมีสวนท่ีไมถอดรหัส
ใดๆ เลยแตเปนสวนท่ีมีความสําคัญอยางมาก คือ สวนท่ีเรียกวา  displacement loop (D-loop) หรือ 

control region ซึ่งเปนสวนที่มีขนาด 1.2 กิโลเบส(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 28) 
 จีโนมไมโทคอนเดรียในคนมีการจัดเรียงยีนเปนแบบกะทัดรัดมาก ทุกเบสท่ี
ประกอบกันเปนจีโนมไมโทคอนเดรียยกเวนสวนที่เรียกวา  D-loop จะเปนสวนที่ถอดรหัสท้ังสิ้น 
ไมมีสวนท่ีไมถอดรหัสใหอะไรเลย นั่นคือยีนไมโทคอนเดรียไมมีสวนที่เรียกวา intron อยูในยีน
ใดๆ เลย  มีบางสวนของยีนหน่ึงจะ  overlap กับอีกยีนหนึ่งดวยซ้ํา ซึ่งลักษณะนี้จะคลายกับการ
จัดเรียงยีนในพวก prokaryotic cell นอกจากน้ันสายทั้งสองของจีโนมไมโทคอนเดรียทําหนาท่ี
ถอดรหัส (coding strand) ทั้งสองสาย โดย light strand จะทําหนาท่ีเปน major coding strand      
(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 28) 
 ยีนไมโทคอนเดรียสวนที่ถอดรหัสไดที่มีจํานวน 37 ยีนน้ัน ประกอบไปดวย
ยีนท่ีถอดรหัสให mitochondrial ribosomal RNA (mt rRNA) จํานวน 2 ยีน คือ large และ small 

subunit อยางละ 1 ยีน และยีนท่ีถอดรหัสให mitochondrial transfer RNA (mt tRNA) อีกจํานวน    
22 ยีน คือยีนท่ีถอดรหัสให tRNA leucine (2 ตัว), isoleucine, valine, glycine, glutamine 

methionine, tryptophan, alanine, arginine, cysteine, tyrosine, serine (2 ตัว), aspartate, lysine, 

asparagine, histidine, glutamic acid, proline, phenylalanine, threonine ซึ่งท้ัง mt rRNA และ         
mt tRNA เหลาน้ีมีความสําคัญในขบวนการสังเคราะหโปรตีนจากยีนไมโทคอนเดรียท่ีมีการ
สังเคราะหภายใน matrix ของไมโทคอนเดรียเอง สําหรับยีนไมโทคอนเดรียอีก 13 ยีนท่ีถอดรหัสให
โปรตีนท่ีใชในขบวนการ oxidative phosphorylation ทั้งหมด มีรายละเอียดดังน้ีคือ ถอดรหัสให
โปรตีนท่ีเปนโปรตีนหนวยยอยของเอนไซมเชิงซอนท่ีใชในขบวนการ  oxidative phosphorylation 
ตัวที่ 1 (NADH-ubiquinone reductase) จํานวน 7 ยีน คือ ยีน ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5 
และ ND6 เปนโปรตีนหนวยยอยของเอนไซมเชิงซอนตัวที่ 3 (ubiquinone cytochrome reductase) 
จํานวน 1 ยีน คือ cytb เปนโปรตีนหนวยยอยของเอนไซมเชิงซอนตัวที่ 4 (cytochrome oxidase) 
จํานวน 3 ยีน คือ COI, COII และ COIII และเปนโปรตีนหนวยยอยของเอนไซมเชิงซอนตัวที่ 5 

(ATP synthase) จํานวน 2 ยีนคือ ATP6 และ ATP8  

 ในจําวน 37 ยีนท่ีถอดรหัสจากยีโนมไมโทคอนเดรียนี้ จํานวน 9 ยีนน้ันจะ
ถอดรหัสมาจาก heavy strand คือ ยีนที่ถอดรหัสให tRNA proline, glutamic acid, glutamine, 

alanine, asparagine, cysteine, tyrosine, serine (UCN) และยีนท่ีถอดรหัสใหโปรตีนท่ีเปนโปรตีน
หนวยยอยของเอนไซมเชิงซอนตัวที่ 1 (NADH-ubiquinone reductase) จํานวน 1 ยีน คือ ND6 สวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28 

อีกจํานวน 28 ยีนจะถอดรหัสมาจากสายท่ีเรียกวา light strand ซึ่งถือวาเปน major coding strand คือ 
ยีนท่ีถอดรหัสให mitochondrial ribosomal RNA (mt rRNA) จํานวน 2 ยีน ยีนท่ีถอดรหัสให tRNA 

leucine (2 ตัว), isoleucine, valine, glycine, methionine, tryptophan, arginine, serine (AGY), 

aspartate, lysine, histidine, phenylalanine, threonine และยีนที่ถอดรหัสใหโปรตีนที่ใชใน
ขบวนการ oxidative phosphorylation ที่เหลืออีก 12 ยีน(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 28-29) 
 สําหรับในสวน D-loop ของยีนไมโทคอนเดรียนั้น ถึงแมวาจะไมถอดรหัส
ใหยีนอะไรเลย แตก็มีหนาท่ีที่สําคัญมาก กลาวคือเปนสวนที่เปนจุดเร่ิมตนของขบวนการถายแบบ  

DNA (DNA replication) ของสายท่ีเรียกวา heavy strand และเปนสวนที่เปนจุดเร่ิมตนของ
ขบวนการสราง RNA จากแมพิมพ DNA (transcription) อีกดวย นอกจากน้ันแลวสวน D-loop นี้ยัง
มีความสําคัญมากอีกอยางหน่ึงคือ เปนสวนท่ีเรียกวาเปน hypervariable region กลาวคือเปนสวนท่ี
พบวามีความแตกตางของลําดับเบสในคนปกติแตละคน แตจะเหมือนกันทุกอยางในคนท่ีมาจาก
ครอบครัวเดียวกันทางสายมารดา mitochondrial DNA สวนน้ีจึงสามารถนํามาใชเปน marker ในแต
ละ family tree ได และเม่ือทําการศึกษาดู mitochondrial DNA haplogroup  ซึ่งพิจารณาจาก 

polymorphism ที่ เกิดข้ึนในจีโนมไมโทคอนเดรีย ในประชากรภูมิภาคตางๆ ของโลก พบวา 

mitochondrial DNA haplogroup ในแตละภูมิภาคแตกตางกัน(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 29) 
 

 1.3.7 การถายแบบ  (mitochondrial DNA replication) 

 ขบวนการถายแบบของยีนไมโทคอนเดรียเกิดข้ึนใน  matrix ของไมโทคอนเดรียและ
เกิดข้ึนแบบอิสระโดยไมขึ้นกับการแบงตัวของเซลลนั้นๆ โปรตีนทุกชนิดท่ีใชในขบวนการถาย
แบบของยีนไมโทคอนเดรียนี้ถอดรหัสจากยีนนิวเคลียสและถูกขนยายเขามาใชใน   ไมโทคอนเดรีย
ทั้งสิ้น จีโนมไมโทคอนเดรียของคนจะมีจุดเร่ิมตนของขบวนการถายแบบอยู  2 แหงดวยกัน 
จุดเร่ิมตนของขบวนการถายแบบของสาย heavy strand จะอยูภายในบริเวณท่ี เรียกวา        D-loop 

(origin of replication of the heavy strand, OH) ในขณะท่ีจุดเร่ิมตนของขบวนการถายแบบของสาย 

light strand จะอยูภายในบริเวณกลุมของยีนที่ถอดรหัสให tRNA 5 ตัว ซึ่งหางจาก D-loop ประมาณ 

10.9 kb (origin of replication of light strand, OL) ในเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ขบวนการถาย
แบบของยีนไมโทคอนเดรียจะเร่ิมตนดวยการสังเคราะห  heavy strand กอน ที่บริเวณจุดต้ังตนของ 

heavy strand ไดสายใหมที่มีขนาดประมาณ 680 bp ที่บริเวณลําดับเบสท่ี 16107-191 เกิดเปน
ลักษณะที่เรียกวา heavy strand เสนใหมนี้วา 7S DNA จากน้ันจะมีการสรางเสนใหมนี้ใหยาวตอไป
เร่ือยๆ จนไดสายใหมที่ครบถวนสมบูรณ(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 30) 
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 การเร่ิมตนของขบวนการถายแบบของสาย light strand นั้น จะเร่ิมตนท่ีจุดเร่ิมตน (origin of 

replication of light strand, OL) ก็ตอเมื่อจุดเร่ิมตนน้ีไดสัมผัสกับสาย heavy strand ที่กําลังถูกสราง
ขึ้นใหม บริเวณจุดต้ังตนของการสังเคราะหสาย light strand นั้นอยูที่ลําดับเบสที่ 5729-5805 จะเห็น
ไดวาถึงแมวา heavy strand จะถอดรหัสใหยีนในจํานวนท่ีนอยกวา light strand แตมีความสําคัญ
สําหรับขบวนการถายแบบของยีนไมโทคอนเดรียมากกวา(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 32) 
 

 1.3.8 การถอดรหัส (Mitochondrial DNA transcription) 

   การถอดรหัสของยีนไมโทคอนเดรียท้ังสองสายเร่ิมตนที่บริเวณ D-loop 
เชนเดียวกัน การถอดรหัสของแตละสายของยีนไมโทคอนเดรียจะเร่ิมตนที่บริเวณ single major 

promoter ของแตละสายท่ีหางกันประมาณ 150 bp และเปนแบบสองทิศทาง เอนไซมที่ใชใน
ขบวนการน้ีทั้งหมดสังเคราะหมาจากยีนท่ีถอดรหัสจากยีนนิวเคลียส และตองถูกเคลื่อนยายเขามา
ใน     matrix     ของไมโทคอนเดรีย เอนไซมในขบวนการนี้มีความจําเพาะสูงมากตอ  promoter site 
การถอดรหัสท่ีเร่ิมจาก major promoter นี้จะทําใหได primary transcripts ที่สิ้นสุดท่ียีนท่ีถอดรหัส
ให rRNA เทา นอกจากน้ันแลวยีนไมโทคอนเดรียยังมี minor promoter อยูในบริเวณใกลเคียงกับ 

major promoter การถอดรหัสของยีนไมโทคอนเดรียที่เร่ิมตนจาก minor promoter นี้ทําให H-strand 
และ L-strand polycistronic transcripts ในความยาวท่ีสมบูรณทั้งสาย หลังจากนั้น polycistronic 

RNA จะตัดเปนสวนตางๆ คือ tRNAs, rRNAs, และ mRNAs โดย RNase P-like nuclease จากการมี 

tRNA อยูขางๆ แตละน่ันเอง จากนั้น mRNA ก็จะถูก polyadenylated และเขาขบวนการแปลรหัสได
โปรตีนท่ี mitochondrial ribosomal ตอไป การถอดรหัสท่ีเร่ิมจาก major promoter จะมีอัตรากวา
การถอดรหัสที่เร่ิมตนที่ minor promoter ประมาณ 15- เทา(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 32) 
 

 1.3.9 การแปลรหัส (Mitochondrial DNA translation) 

 การแปลรหัสของยีนไมโทคอนเดรียจะเกิดข้ึนใน matrix ของไมโทคอน   
เดรีย ดังไดกลาวมาแลววาโปรตีนถอดรหัสจากยีนไมโทคอนเดรียและสังเคราะหภายในไมโทคอน    
เดรียนั้นมีอยู 13 ตัว และทุกตัวเปนโปรตีนหนวยยอยของเอนไซมที่ใชในขบวนการ  oxidative 

phosphorylation ทั้งสิ้น และเอนไซมทุกชนิดท่ีใชในขบวนการน้ีถอดรหัสมาจากยีนนิวเคลียส 
สังเคราะหในไซโทพลาสซึมแลวถูกขนยายเขามาในไมโทคอนเดรียเพื่อทําหนาท่ีสังเคราะหโปรตีน
ที่ถอดรหัสจากยีนไมโทคอนเดรียนั่นเอง 

 Mitochondrial nRNA เกือบทุกตัวถาไมเร่ิมตนดวยลําดับเบส AUG หรือ 

AUA ซึ่งเปน codon สําหรับกรดอะมิโน methionine ของยีนไมโทคอนเดรียของคน ก็จะมีลําดับ
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เบสกอนหนา AUG หรือ AUA จํานวน 1-8 ตัว และมี stop codon เปน UAA หรือ UAG และ
ประมาณมากกวาคร่ึงหน่ึงของยีนที่ผานขบวนการถอดรหัสได  presumptive mRNA ที่ไมมี UAA 
หรือ UAG เปน termination codon จะตองผานขบวนการตัดใหได U หรือ UA ที่ปลาย 3  เสียกอน
แลวจึงถูก polyadenylated ตอไป 

 Genetic code บางตัวของยีนไมโทคอนเดรียแตกตางจาก universal codon ที่
ใชโดยทั่วไป (ตารางท่ี 2) ในยีนไมโทคอนเดรีย universal stop codon (UGA) จะถอดรหัสให     
กรดอะมิโน tryptophan และ universal codon สําหรับกรดอะมิโน leucine (AUA) จะถอดรหัสให
กรดอะมิโน methionine ในขณะท่ี universal codon สําหรับกรดอะมิโน arginine (AGA, AGG) จะ
กลายเปน stop codon ของยีนไมโทคอนเดรีย 

 ยีนไมโทคอนเดรียในคนมี genetic code สําหรับการแปลรหัสท่ีสามารถ
อานไดครบถวนโดยใช tRNA จํานวน 22 ตัวแตกตางจาก universal codon ที่ตองใช tRNA จํานวน 

32 ตัว(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 33) 
 

 1.3.10 วิวัฒนาการและความหลากหลายของจีโนมไมโทคอนเดรีย 

 นอกจากจีโนมไมโทคอนเดรียจะเปนจีโนมท่ีมีลักษณะพิเศษของมนุษยและ
เปนจีโนมเดียวที่พบอยูนอกนิวเคลียสแลว จีโนมไมโทคอนเดรียยังมีลักษณะท่ีแตกตางจากจีโนม
นิวเคลียสหลายประการ คือ 

 1.3.10.1 ตําแหนงของจีโนม โดยที่จีโนมนิวเคลียสจะอยูภายในนิวเคลียส
ของเซลล สวน    จีโนมไมโทคอนเดรียจะอยูภายในสวนไซโทพลาสซึมของเซลล 
 1.3.10.2 การถายทอดสูรุนลูกหลานของจีโนมนิวเคลียสจะเปนไปตาม
ทฤษฎีหรือตามกฎของเมนเดล ในขณะท่ีการถายทอดของจีโนมไมโทคอนเดรียสูรุนลูกหลานจะ
เปนการถายทอดทางสายแมเทานั้น 

 1.3.10.3 ลักษณะการจัดรวมตัวกันของสารพันธุกรรมของจีโนมนิวเคลียส
จะมีการรวมตัวกันขดแนนและเกาะติดอยูกับโปรตีนท่ีสําคัญคือ histone แตจีโนมไมโทคอนเดรียจะ
ไมมีการรวมหรือเกาะติดกับโปรตีนใดๆ จีโนมไมโทคอนเดรียจะลอยอยูในสวน  matrix ของไมโท
คอนเดรียอยางน้ัน 

 1.3.10.4 ขบวนการถายแบบของจีโนมไมโทคอนเดรียที่เกิดข้ึนใน  matrix 
นั้นไมมี repairing system ทําใหเกิดความผิดพลาดในการถายแบบสารพันธุกรรมของยีน                  
ไมโทคอนเดรียในอัตราท่ีสูงกวาในยีนนิวเคลียสซึ่งมี  repairing system ที่ดีมาก พบวาอัตราการ
กลายพันธุของจีโนมไมโทคอนเดรียของมนุษยสูงกวายีนนิวเคลียส 10-20 เทา 
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ตารางท่ี 3 Genetic code ของยีนไมโทคอนเดรียในคน 
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K 
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GGU 

GGC 

GGA 

GGG 

 

ที่มา : พัชรี  เลิศฤทธิ, ตําราพันธุกรรมของยีนไมโทคอนเดรียในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท
มิสเตอรกอปป(ประเทศไทย)จํากัด, 2549),34 
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 การที่จีโนมไมโทคอนเดรียในมนุษยมีอัตราการกลายพันธุสูงกวา จีโนม 
นิวเคลียสก็เนื่องจากลักษณะและสิ่งแวดลอมรอบๆ จีโนมไมโทคอนเดรีย นั่นคือการที่จีโนม         
ไมโทคอนเดรีย อยูในสวน matrix ของไมโทคอนเดรีย ทําใหมีโอกาสสัมผัสกับอนุมูลเสรีที่เกิดจาก
ขบวนการ oxidative phosphorylation สูงมากและตลอดเวลา นอกจากน้ันแลวลักษณะของจีโนม  
ไมโทคอนเดรียเองดังกลาวขางตน เชน ไมมี repairing system ที่ดี ไมมีโปรตีน histone ชวยปกปอง
ลอมรอบ เปนตน สิ่งเหลาน้ีลวนเปนสิ่งท่ีสงเสริมใหจีโนมไมโทคอนเดรียมีอัตราการกลายพันธุที่
สูง อัตราการกลายพันธุของจีโนมไมโทคอนเดรียในสวน  D-loop ของมนุษยประมาณไว 0.32 ตอ
หนึ่ง base pair ตอหนึ่งลานป และในสวนอ่ืนของจีโนมไมโทคอนเดรียประมาณ 0.02 ตอหนึ่ง base 

pair ตอหนึ่งลานป  
 อัตราการกลายพันธุที่สูงของจีโนมไมโทคอนเดรียและการที่จีโนม             
ไมโทคอนเดรียไมเกิด genetic recombination รวมท้ังการถายทอดทางพันธุกรรมของจีโนม          
ไมโทคอนเดรียเปนแบบทางสายมารดานี้เอง กลับมีประโยชนในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย                
การถายทอดของจีโนม ไมโทคอนเดรียทางสายมารดานั้น ทําใหแปลผลไดโดยไมซับซอนเหมือน
จีโนมนิวเคลียสและลําดับเบสของจีโนมไมโทคอนเดรียจะยังคงเดิมทุกประการ เมื่อมีการถายทอด
จากแมไปสูลูก ยกเวนเม่ือเกิดการกลายพันธุ (ในบางบริเวณท่ีมีวิวัฒนาการคอนขางเร็ว) เพราะเหตุนี้
ความแตกตางในระดับนิวคลีโอไทดระหวางลําดับเบสของจีโนมไมโทคอนเดรียจะสะทอนใหเห็น
ถึงความแตกตางมากนอยของวิวัฒนาการของชนแตละกลุม โดยเฉพาะบริเวณลําดับนิวคลีโอไทด
ของจีโนมไมโทคอนเดรียท่ีมี อัตราการเกิดการกลายพันธุที่สูงกวาบริเวณอ่ืนๆ  ที่ เ รียกวา 
hypervariable region ใน D-loop (HVS-1 และ HVS-2) นั่นเอง ไดมีการศึกษาลําดับเบสของจีโนม
ไมโทคอนเดรียโดยเฉพาะบริเวณน้ี ในประชากรภูมิภาคตางๆ ของโลก และพบวามีความ
หลากหลายอยางมากของจีโนมไมโทคอนเดรีย (mitochondrial DNA polymorphism) ในประชากร
กลุมตางๆ และความหลากหลายของจีโนมไมโทคอนเดรียในบางตําแหนงมีความเฉพาะเจาะจงกับ
ประชากรกลุมนั้นๆ ของโลก 

 ลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความหลากหลายของจีโนมไมโทคอนเดรียที่พบ
และมีประโยชนในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยอีก 2 ประการ คือ การที่จีโนมไมโทคอนเดรียมี
ลักษณะ homogeneity อยางมากในแตละเซลลรางกาย (somatic cell) ซึ่งขัดแยงกับลักษณะของ
จีโนมไมโทคอนเดรียที่มีอัตราการกลายพันธุที่สูง ทําใหเราสามารถใช  mitochondrial DNA ที่ได
จากเซลลใดๆ ของรางกายก็ได โดยยกเวน mitochondrial DNA จากเซลลสืบพันธุ กับการท่ีจีโนม
ไมโทคอนเดรียมีการกลายพันธุที่เปนแบบ transition มากกวา transversion รวมท้ังการกลายพันธุที่
เปนแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงรหัสท่ีใหกรดอะมิโน (silent mutation) ที่มีอัตราสูงกวาการกลาย
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พันธุแบบท่ีมีการเปลี่ยนรหัสใหกรดอะมิโนท่ีเปลี่ยนไป (missense mutation) แสดงถึงความสําคัญ
ของยีนสวนน้ันที่ตองรักษาลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนน้ันๆ ไว(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 33-36) 
 

 1.3.11 การปฏิสัมพันธระหวางสารพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียและในนิวเคลียส 

 การท่ีไมโทคอนเดรียจะมีการพัฒนาเปนไมโทคอนเดรียที่สมบูรณและทํา
หนาท่ีไดอยางครบถวนนั้นจะตองอาศัยการรวมมือกันอยางดียิ่งของ genetic system ทั้งสอง คือ 
ระบบยีนนิวเคลียสและยีนไมโทคอนเดรีย ระบบของยีนนิวเคลียสจะเปนระบบที่สังเคราะห
เอนไซมที่จะใชใน matrix ของไมโทคอนเดรีย รวมทั้งมีสวนรวมกับยีนไมโทคอนเดรียในการ
สังเคราะหโปรตีนท่ีจะมารวมตัว (assemble) กันเปนเอนไซมที่สมบูรณของขบวนการ oxidative 

phosphorylation ที่ฝงตัวอยูในผนังช้ันในของไมโทคอนเดรีย  ยีนนิวเคลียสยังทําหนาท่ีถอดรหัส
เพื่อสังเคราะหโปรตีนท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการขนยายโปรตีนจากไซโทพลาสซึมเขามาใน           
ไมโทคอนเดรีย นอกจากนั้นยีนนิวเคลียสยังทําหนาท่ีถอดรหัสในการสังเคราะหโปรตีนท่ีมี
ความสําคัญอยางมากในขบวนการถายแบบ,  ถอดรหัส,  processing of precursor RNAs        และ
แปลรหัสของยีน  ไมโทคอนเดรียอีกดวย 

 โดยปกติโปรตีนที่ถอดรหัสจากท้ังยีนนิวเคลียสและยีนไมโทคอนเดรียจะมี
การสังเคราะหอยูอยางตอเน่ืองและนํามาประกอบกันเปนเอนไซมที่สมบูรณของขบวนการ 

oxidative phosphorylation อยูอย างสม่ํ า เสมอ  การท่ียีนนิวเคลียสถอดรหัสใหโปรตีน                 
RNA polymerase และโปรตีนท่ีเกี่ยวของกับขบวนการแปลรหัสของยีนไมโทคอนเดรียนั้นมี
ความสําคัญอยางมากในการควบคุมขบวนการสังเคราะหโปรตีนใน matrix ของไมโทคอนเดรีย 
นอกจากน้ันยังมีโปรตีนบางชนิดท่ีสังเคราะหจากยีนนิวเคลียสแลวถูกขนยายเขามาใน  matrix ของ
ไมโทคอนเดรียแลวทําใหขบวนการแปลรหัสของยีนไมโทคอนเดรียลดลงหรือหยุดไดโดยที่
โปรตีนอ่ืนๆ              ที่ถอดรหัสจากยีนนิวเคลียสยังคงมีการสังเคราะหและถูกขนยายเขามาสู  
matrix ของไมโทคอนเดรียเปนปกติ(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 39) 
 

 1.3.12 ลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย 

 จีโนมไมโทคอนเดรียมีลักษณะทางพันธุกรรมที่สําคัญและแตกตางจาก
จีโนมนิวเคลียสหลายประการ คือ 

 1.3.12.1 จีโนมไมโทคอนเดรียสามารถท่ีจะถายแบบเองได และสังเคราะห
โปรตีนของตัวเองได ทําใหไมโทคอนเดรียมีความสามารถก่ึงอิสระท่ีจะแบงตัวของมันเองใน       
ไซโทพลาสซึมได (semiautonomous) 
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 1.3.12.2 จีโนมไมโทคอนเดรียมีการถายทอดสูลูกหลานรุนตอไปทางสาย
มารดาเทานั้น 

 1.3.12.3 จีโนมไมโทคอนเดรียท่ีมีการกลายพันธุเกิดข้ึนและอยูกับจีโนม  
ไมโทคอนเดรียปกติในเซลลเดียวกัน เรียกภาวะท่ีมีจีโนมไมโทคอนเดรีย  2 ชนิดอยูดวยกันวา 
“heteroplasmy” และเน่ืองจากจีโนมไมโทคอนเดรียมีการถายแบบเองได เมื่อเซลลมีการแบงตัวไป
เร่ือย ๆ  อาจมีการถายแบบของจีโนมไมโทคอนเดรีย     จนกระทั่งได       จีโนมไมโทคอนเดรียที่
กลายพันธุอยางเดียวหรือไดจีโนมไมโทคอนเดรียปกติอยางเดียว เราเรียกขบวนการนี้วา  replicative 

segregation 

 1.3.12.4 ภาวะ “threshold expression” หมายความวา เมื่อจีโนมไมโทคอน
เดรียมีการกลายพันธุเกิดขึ้น จะทําใหขบวนการ “oxidative phosphorylation” มีความผิดปกติเกิดข้ึน 
เมื่อมีจีโนมท่ีมีการกลายพันธุมากถึงระดับท่ีทําใหความผิดปกติของขบวนการ “oxidative 
phosphorylation” เกิดมากถึงระดับหนึ่ง จนทําใหเซลลทํางานผิดปกติ 
 1.3.12.5 จีโนมไมโทคอนเดรียมีอัตราการกลายพันธุสูงกวาจีโนมนิวเคลียส
ประมาณ 10-20 เทา(พัชรีย เลิศฤทธิ์ 2549 : 39-42) 

 

 1.3.13 ดีเอ็นเอ ในไมโทคอนเดรีย 

 ไมโทคอนเดรียมีดีเอ็นเอเปนของตัวเอง ทําใหไมโทคอนเดรียเพิ่มจํานวนได 
และสังเคราะหโปรตีนท่ีจําเปนตอการทํางานของไมโทคอนเดรียได  ในแตละไมโทคอนเดรียจะมี
หนึ่ง  ดีเอ็นเอหรือมากกวาก็ได ขึ้นอยูกับขนาดของไมโทคอนเดรีย ถาหากไมโทคอนเดรียมีขนาด
เล็กจะมีหนึ่งดีเอ็นเออยูบริเวณสวนกลาง แตถาไมโทคอนเดรียมีขนาดใหญจะมีหลายดีเอ็นเอ
กระจายอยูทั่วไป   ในสัตว เลี้ยงลูกดวยนมโดยทั่วไปจะมีดีเอ็นเอที่ไมโทคอนเดรียยาว  5.4 
ไมโครเมตร 

 ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียจะมีองคประกอบทางเคมีเชนเดียวกับดีเอ็นเอ
ของนิวเคลียส แตจะมีสมบัติอ่ืนๆ แตกตางกันที่สําคัญ คือ 

 1. การทนตอความรอน ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียจะทนตอความรอนสูงๆ 
ดีกวาดีเอ็นเอของนิวเคลียส 

 2. การสังเคราะหโปรตีน ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียมีสารพันธุกรรมอยู
นอย จึงควบคุมการสังเคราะหโปรตีนไดนอยกวาดีเอ็นเอของนิวเคลียส 
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  ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียมีกลไกในการจําลองตัวเองไดโดยไมตอง
อาศัยกลไกจากนิวเคลียส เชน เอนไซมดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase) ซึ่งใชในการจําลอง         
ดีเอ็นเอของ   ไมโทคอนเดรียจะแตกตางจากในนิวเคลียส นอกจากน้ีระยะเวลาที่ใชจําลองตัวเอง
ของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจะเกิดข้ึนไมพรอมกับการจําลองตัวเองของดีเอ็นเอในนิวเคลียส 
กลาวคือ ดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจะมีการจําลองตัวเองในชวงระยะจาก  G2 ไปสูไซโทคิเนซิส 
สวนดีเอ็นเอในนิวเคลียสจะมีการจําลองตัวเองในระยะ S ของวัฏจักรเซลล อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ไมโทคอนเดรียมีดีเอ็นเอเปนของตนเอง จึงสามารถทวีจํานวนได 
 

 
 
ภาพที่ 9    mitochondrial genome                

ที่มา : Principle of Cell Biology BIOL2060 [Online], accessed 20 May 2010 

Available from :http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL2060/BIOL2060-18/1824.jpg 
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 1.4 การกลายพันธุ 
 1.4.1 สาเหตุของการกลายพันธุ 
 1.4.1.1 เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (spontaneous mutation) หรือเกิดจากสิ่งกอ
กลายพันธุที่มีอยูในธรรมชาติ เชน รังสีอัลตราไวโอเลต โดยที่มนุษยไมไดใชสารเคมีหรือรังสี
เหนี่ยวนําใหเกิด  

 1.4.1.2 เกิดจากการเหน่ียวนํา (induced mutation) เปนการกลายพันธุที่
มนุษยใชสารเคมีหรือรังสี ทําใหดีเอ็นเอหรืออารเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิด
ลักษณะแปลกใหมที่กลายพันธุไปจากเดิม สารเคมีหรือรังสีที่กอใหเกิดการกลายพันธุนี้ เรียกวา     
สิ่งกอกลายพันธุ (mutagen) 

 การกลายพันธุที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ (Spontaneous Mutation) เกิดจากหลาย
สาเหตุดังนี ้
 1. กลไกการจําลองดีเอ็นเอ (DNA Replication Machinery) การกลายพันธุ
อาจเกิดจากการจําลองดีเอ็นเอผิดพลาด  

 2. การแทนท่ีเบส (Base-Pair Substitution) เกิดจากทัวโทเมอริกชิฟต 
(tautomeric shift) คือ การเคลื่อนยายไฮโดรเจนอะตอมระหวางตําแหนงท่ี 3 และ 4 ในเบสไพริมิดีน 
หรือไฮโดรเจนอะตอมระหวางตําแหนงท่ี 1 และ 6 ในเบสพิวรีน ทําใหโครงสรางโมเลกุลของเบส
เปลี่ยนจากรูปคีโต (keto form) ไปเปนรูปอีนอล (enol form) หรือจากรูปอะมิโน (amino form)     

ไปเปนรูปอิมิโน (imino form) (ภาพที่ 10)  
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ภาพที่ 10  ทัวโทเมอริกชิฟตในโมเลกุลของเบสในดีเอ็นเอ 

ที่มา : ทิพยมณี ภะรตะศิลปน และคณะ, การกลายพันธุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2553. 
เขาถึงไดจาก http://www.biology.science.cmu.ac.th/lectures/202231/Mutation_Resn.htm 

 

 การเกิดทัวโทเมอริกชิฟตขึ้น จะทําใหการจับคูของเบสผิดปกติ (mismatched base 

pair) อธิบายสรุปดังภาพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  การจับคูเบสของดีเอ็นเอหลังจากเกิดทัวโทเมอริกชิฟต 
ที่มา : ทิพยมณี ภะรตะศิลปน และคณะ, การกลายพันธุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2553. 
เขาถึงไดจาก http://www.biology.science.cmu.ac.th/lectures/202231/Mutation_Resn.htm 
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 ขณะท่ีมีการจําลองโมเลกุลของดีเอ็นเอและเกิดทัวโทเมอริกชิฟตขึ้น เชน  เมื่อ
กัวนีนเกิดทัวโทเมอริกชิฟต แทนที่กัวนีนจะจับกับไซโตซีนเหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนไปจับกับไทมีน 

แตกัวนีนท่ีเปลี่ยนแปลงนี้ไมเสถียร จะเปลี่ยนกลับคืนสูสภาพเดิมไดอีก ดังน้ัน  เมื่อเกิดการจําลอง   
ดีเอ็นเอคร้ังตอไป กัวนีนจะจับคูกับไซโตซีน  สวนไทมีนก็จะจับคูกับอะดีนีนตามปกติอีกคร้ัง         

การจําลองตัวของดีเอ็นเอคร้ังท่ีสองนี้ ทําใหไดดีเอ็นเอ 2 โมเลกุลตางกัน คือ โมเลกุลหนึ่ง
เหมือนเดิม (ไวลดไทป) สวนอีกโมเลกุลมีคูเบสเปลี่ยนไป (กลายพันธุ) แบบทรานสิชัน คือ GC 

เปลี่ยนเปน AT (ภาพที่ 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การกลายพันธุในขณะท่ีเกิดทัวโทเมอริกชิฟตของกัวนีน 

ที่มา : ทิพยมณี ภะรตะศิลปน และคณะ, การกลายพันธุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2553. 
เขาถึงไดจาก http://www.biology.science.cmu.ac.th/lectures/202231/Mutation_Resn.htm 

 

 3. การกลายพันธุโดยการเคล่ือนของรหัสพันธุกรรม (Frameshift Mutation) 

เกิดจากการเพ่ิมหรือขาดหายไปของนิวคลีโอไทด  1 อณูหรือมากกวาน้ัน ทําใหรหัสพันธุกรรม
เคลื่อนที่และการแปลรหัสเปลี่ยนแปลงไป  
         4. ดีอะมิเนชัน (Deamination) เชน เบสไซโทซีนมีแนวโนมท่ีจะสูญเสีย
หมูอะมิโนได ทําใหไซโทซีนเปลี่ยนเปนยูเรซิล  จึงจับคูกับอะดีนีนแทนท่ีจะจับกับกัวนีน         
(ทิพยมณี ภะรตะศิลปน และคณะ 2554) 
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 1.4.2 การกลายพันธุที่เกิดจากการเหนี่ยวนํา (Induced Mutation)  

 1.4.2.1 รังสี (Radiation) แบงไดเปน 2 ประเภท คือ รังสีที่ทําใหเกิดไอออไน
เซชัน (ionizing radiation) ไดแก รังสีเอกซ รังสีแกมมาและรังสีคอสมิก กับรังสีที่ไมทําใหเกิดไอออ
ไนเซชัน(nonionizing radiation) ไดแก รังสีอัลตราไวโอเลตรังสีที่ทําใหเกิดไอออไนเซชันมีผลตอ
การแตกหักของโครโมโซม ทําใหโครงสรางโครโมโซมเปลี่ยนแปลง เชน ดีลีชัน ดูพลิเคชัน               
อินเวอรชันทรานสโลเกชัน รังสีที่ไมทําใหเกิดไอออนไนเซชัน เชน รังสีอัลตราไวโอเลต จะมีผล
โดยตรงตอเบส เกิดไพริมิดีนไฮเดรต (pyrimidine hydrate) และไพริมิดีนไดเมอร (pyrimidine 

dimer)ขัดขวางการจําลองดีเอ็นเอ  

 1.4.2.2  สารเคมี(Chemical) 

     1.4.2.2.1 สารท่ีมีโครงสรางคลายเบส (Base Analog) ตัวอยางสาร
กลุมนี้ไดแก 5BU (5-bromouracil) และ 2AP (2-aminopurine) 5BU เปนสารท่ีมีโครงสรางคลายเบส
ไทมีน แตตําแหนงที่ 5 มีโบรมีน (Br) แทนหมูเมทิลของไทมีน ในสภาพปกติจะคลายกับไทมีนและ
จับคูกับอะดีนีน แตเม่ือเกิดทัวโทเมอ สารตัวน้ีจะเปลี่ยนไปคลายกับไซโทซีน จึงจับคูกับกัวนีน 
(ภาพท่ี  13) เมื่อมีการจําลองดีเอ็นเอในรอบตอไป ทําใหการจับคูของเบสจากเดิม AT มีทรานสิชัน
เปน GC (รูป 13a) ในทํานองเดียวกัน 5BU*(รูปอีนอล) สามารถทําใหเกิดการกลายพันธุยอนกลับ
ได โดยเปลี่ยนการจับคูเบสจาก GC เปน AT (รูป 13b) เกิด bidirectional mutation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13  การจับคูเบสของ5BU สภาพปกติ:รูปคีโต (a) และสภาพที่พบนอย:รูปอีนอล (b) 

ที่มา : ทิพยมณี ภะรตะศิลปน และคณะ, การกลายพันธุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2553. 
เขาถึงไดจาก http://www.biology.science.cmu.ac.th/lectures/202231/Mutation_Resn.htm 
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ภาพที่ 14 การกลายพันธุโดย 5BU (a) เติม 5BU ในรูปคีโต (b) เติม 5BU* ในรูปอีนอล 

ที่มา : ทิพยมณี ภะรตะศิลปน และคณะ, การกลายพันธุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2553. 
เขาถึงไดจาก http://www.biology.science.cmu.ac.th/lectures/202231/Mutation_Resn.htm 

 

  2AP เปนสารกอกลายพันธุ มี 2 สภาพ คือ สภาพปกติซึ่งคุณสมบัติคลายอะดีนีน 
ตางกันท่ีตําแหนงของหมูอะมิโน ในสภาพน้ีจะจับคูกับเบสไทมีน แตถาเปนสภาพที่พบนอย 2AP 

จะคลายกับเบสกัวนีนและจับคูกับไซโทซีน การกลายพันธุเปนแบบทรานสิชันเชนเดียวกับ  5BU 

โดยเปลี่ยนการจับคูเบสจาก AT เปน GC และจาก GC เปน AT ขึ้นกับวาสาร 2AP อยูในสภาพใด 
ดังนั้น  การกลายพันธุที่เกิดจากการใหสาร 5BU สามารถทําใหยอนกลับไดโดยใช 2AP และทํานอง
เดียวกัน 2AP ก็ทําใหการกลายพันธุที่เกิดขึ้นโดย 5BU ยอนกลับไดอยางไรก็ตาม สารที่มีโครงสราง
คลายกับเบสไมใชสารกอกลายพันธุ เสมอไป  เชน  ยาท่ีใชในผูปวยโรคเอดส  คือ AZT                   

(azi-dothymidine)เปนสารท่ีมีโครงสรางคลายไทมิดีนแตไมมีผลตอการจับคูเบส 

         1.4.2.2 กลุมสารท่ีเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีและคุณสมบัติของเบส สารเคมี
ในกลุมน้ีทําใหโครงสรางและคุณสมบัติของเบสเปลี่ยนแปลง  สารกลุมน้ีแบงตามปฏิกิริยาไดเปน   
3  ชนิดคือ 

       1.4.2.2.1 สารที่ดึงหมูอะมิโนออก (Deaminating Agent) เชน กรดไนตรัส 
(HNO2) กอใหเกิด deamination กับเบส G แตไมทําใหการจับคูเบสเปลี่ยนไป ดังน้ัน     GC ---> GC   

(ภาพท่ี 13a1) deaminationกับเบส C ทําใหการจับคูเบสเปลี่ยนจาก CG --> TA (เกิดทรานสิชัน)  
(ภาพท่ี 13a2) deamination กับเบส A ทําใหการจับคูเบสเปลี่ยนจาก AT ----> CG (เกิดทรานสิชัน)  
(ภาพที่ 13a3)  
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ภาพที่ 15 ปฏิกิริยาดีอะมิเนชันของเบสในดีเอ็นเอและการกลายพันธุ 
ที่มา : ทิพยมณี ภะรตะศิลปน และคณะ, การกลายพันธุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2553. 
เขาถึงไดจาก http://www.biology.science.cmu.ac.th/lectures/202231/Mutation_Resn.htm 

 

            1.4.2.2.2 สารที่เติมหมูไฮดรอกซิล (Hydroxylating Agent) สาร
กลุมน้ี ไดแก ไฮดรอกซีลามีน (NH2OH) เปนสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีเลชัน โดยเติมหมู    
ไฮดรอกซิล    (OH)   แทนท่ีหมูอะมิโนของเบสไซโทซีน (รูป 13b)   เปลี่ยนไซโทซีนเปน          
ไฮดรอกซีลามิโนไซโทซีน (hydroxylaminocytosine) ซึ่งจับคูกับอะดีนีนแทนกัวนีน ดังน้ันการ
กลายพันธุจึงเกิดไดทิศทางเดียวคือCG -->TA  
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  1.4.2.2.3 สารที่เติมหมูแอลคิล (Alkylating Agent) เปนสารเคมีที่
เติมหมูแอลคิล (เมทิล –CH3 หรือ เอทิล –CH2CH3) ใหกับเบสของดีเอ็นเอ ตัวอยางสารกลุมน้ี เชน 
แกสมัสตารด (sulfur mustard) เมทิลมีเทนซัลฟอเนต (methyl methanesulfonate - MMS)          

เอทิลมีเทนซัลฟอเนต (ethyl methansulfonate - EMS) และไนโตรโซกัวนิดีน (nitrosoguanidine - 

NTG) สารกลุมน้ีกอใหเกิดการกลายพันธุแบบตางๆ เชน ทรานสิชัน ทรานสเวอรชัน (GC --> AT          

(รูป 13c))  เฟรมชิฟต   
 1.4.2.3 สารที่แทรกในโมเลกุลของดีเอ็นเอ (Intercalating Agents) สารกอ

กลายพันธุกลุมน้ี เชน อะคริดีน (acridine) โพรฟลาวิน (proflavin) เอทิเดียมโบรไมด (ethidium 

bromide) จะเขาไปแทรกอยูระหวางเบสในดีเอ็นเอ ดังน้ัน สารกอกลายพันธุกลุมน้ี ทําใหคูเบสเพ่ิม
หรือขาดหายไปและเกิดการกลายพันธุชนิดเฟรมชิฟต 
 

  1.5 การสกัด DNA (DNA Extraction) 

 การสกัด DNA (DNA Extraction) คือการสกัดเอา DNA ซึ่งสวนใหญ (99%) อยู
ภายใน nucleus ของเซลลออกมา เพื่อนํามาใชศึกษาในสิ่งท่ีตองการตอไป เราสามารถจะสกัดสาร
พันธุกรรม (DNA) ไดจากตัวอยางเน้ือเยื่อหรือเซลลทุกชนิด แตจะตองเปนเซลลที่มี nucleus เทาน้ัน  

โดยทั่วไปนิยมสกัด DNA จากตัวอยางเลือด (5-10 ml) หรือจากเนื้อเยื่อที่ตองการตรวจอ่ืนๆ        
เชน กลามเนื้อ, ผิวหนัง เปนตน 

 การสกัด DNA ของเซลลทําไดโดยนําเน้ือเยื่อนั้นมาตัดใหเปนช้ินที่เล็กที่สุดเทาท่ี
จะทําได จากน้ันนํามายอยดวยเอนไซม proteinase K และ sodium dodecyl sulfate (SDS) ซึ่งทําให
เยื่อหุมเซลล และเยื่อหุม nucleus แตกออก   DNA จะถูกปลอยออกจาก nucleus มาอยูในสารละลาย
นั้น จากนั้นนําสารละลายมาปน เพื่อแยกเอาเศษของเซลลออก   DNA จะละลายอยูในสวนนํ้า   

หลังจากน้ันจึงนํามาตกตะกอนดวยเกลือและ alcohol ตอไป 
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 1.6 การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA fingerprint)  

 ลายพิมพดีเอ็นเอ มีความหมายตรงกับคําศัพทเทคนิคไดหลายคํา เชน DNA 

profile, genetic profile และ DNA fingerprint ลายพิมพดีเอ็นเอนี้มีลักษณะเหมือนบารโคดของ
สินคา หรือลายพิมพนิ้วมือของคน   มีความแตกตางเฉพาะตัวที่สามารถใชจําแนกเอกลักษณบุคคล
ได เทคนคิที่ใชในการการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอมีดังนี ้
 

1.6.1 เทคนิค RFLP (Restriction fragment length polymorphism)  

 เทคนิคนี้ถูกนามาใชตรวจหาลายพิมพดีเอ็นเอของคนเปนคร้ังแรกโดย
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ A. J. Jeffreys เมื่อป พ.ศ. 2528 ทําโดยการนําดีเอ็นเอที่สกัดไดมาตัด
เปนช้ินเล็กๆดวยเอนไซมตัดจําเพาะ (restriction enzyme) ซึ่งขนาดของช้ินดีเอ็นเอที่ไดจากการตัด 
ดวยเอนไซมตัดจําเพาะนี้ในแตละคนจะไมเหมือนกัน และมีจํานวนไมเทากัน ยกเวนฝาแฝดไขใบ
เดียวกัน  เม่ือนําดีเอ็นเอชิ้นเล็กๆ  เหลาน้ีไปวิ่งผานกระแสไฟฟาเพ่ีอแยกขนาดของดีเอ็นเอ แลวถาย 
ดีเอ็นเอลงบนแผน nylon membrane นําแผน nylon membrane นี้มาทําปฏิกิริยา hybridization กับ   
ดีเอ็นเอตรวจสอบ (DNA probe : เปนดีเอ็นเอของเบสซ้ําท่ีอยูในสวนของมินิแซทเทลไลท)  ที่ติด
ฉลากดวยสารรังสี  ซึ่งสามารถมองเห็นลายพิมพดีเอ็นเอไดโดยการนําแผน nylon membrane มา
ประกบลงบนฟลมเอกซเรย จะเห็นลายพิมพดีเอ็นเอมีลักษณะเปน แถบเหมือนบารโคด ขั้นตอน    
การทําเทคนคิ RFLP แสดงดังภาพที่ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16    ขั้นตอนการทํา RFLP (Restriction fragment length polymorphism)  

ที่มา : จินตนา  ประดุจกาญจนา, DNA กับงานนิติเวชศาสตร [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 
2553. เขาถึงไดจาก http://www.ntu.edu.sg/home2004/WONG0172/RFLP.ht 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

44 

 ลายพิมพดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนน้ีจะขึ้นอยูกับชนิดของเอนไซมตัดเฉพาะ  และดีเอ็นเอ 
ตรวจสอบที่เลือกใช ถาเปลี่ยนชนิดของเอนไซมตัดเฉพาะหรือดเีอ็นเอตรวจสอบก็จะไดรูปแบบของ
ลายพิมพดีเอ็นเอที่เปลี่ยนไปเชนกัน อยางไรก็ตามลายพิมพดีเอ็นเอที่เกิดข้ึนน้ีจะมีลักษณะท่ีเฉพาะ
ตนเสมอดังภาพท่ี 15 ดังน้ันการใชเอนไซมตัดเฉพาะรวมกับดีเอ็นเอตรวจสอบท่ีมากกวา 1 ชนิดก็
จะเปนการเพิ่มประสิทธภิาพในการพิสูจนเอกลักษณบุคคล ใหมีความสามารถในการแยกแยะบุคคล
ใหสูงขึ้นเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17  ลายพิมพดีเอ็นเอจากเทคนิค RFLP  ใชดีเอ็นเอตรวจสอบ ชนิดมินิแซทเทลไลท   
หมายเลข 33.15  จะเห็นวาแถบลายพิมพดีเอ็นเอในแตละคนจะไมเหมือนกัน ยกเวน แถวที่ 2 และ
แถวที่10  ลายพิมพดีเอ็นเอเหมือนกันทุกประการ เน่ืองจากเปนตัวอยาง ลายพิมพดีเอ็นเอของคน
เดียวกัน  
ที่มา : วิชัย บุญแสง และคณะ, ลายพิมพดีเอ็นเอจากสารพันธุกรรมสูเทคโนโลยีพิสูจนบุคคล, 2541 

 

 ขอจํากัดของวิธี RFLP มีหลายประการ  ไดแก 
   1. ใชดีเอ็นเอปริมาณมาก เชน ใชเลือดอยางนอย 5 มิลลิลิตร    หรือนํ้าอสุจิ
อยางนอย 0.5 มิลลิลิตร   ทําใหการตรวจในวัตถุพยานท่ีเก็บไดจากที่เกิดเหตุอาจมีปริมาณดีเอ็นเอไม
เพียงพอ สําหรับทําการทดสอบได  
  2. ดีเอ็นเอท่ีจะนํามาทดสอบตองมีคุณภาพดีและอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ไมถูก
ยอยสลาย ซึ่งวัตถุพยานในท่ีเกิดเหตุอาจอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม   ทําใหดีเอ็นเอบางคร้ัง
อยูใน สภาพที่มีการเส่ือมสลายไปทําใหการทดสอบอาจไมไดผลดี  
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  3. ใชเวลาในการทําการทดสอบนาน 6-8 สัปดาหนอกจากน้ีการทดสอบตองใช
ผูมีประสบการณสูง    และตองทํากับสารรังสีจึงทําใหการ ตรวจลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธีนี้ไมนิยม
ทําในปจจุบันแลว  
 

 1.6.2 การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิคพีซีอาร 
 การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิคพีซีอารไดมีการพัฒนาและนํามาใชแกปญหา 
เพื่อใหเปนเทคโนโลยีที่บุคลากรในหองปฏิบัติการทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติไดงาย สะดวก และ
รวดเร็ว ประกอบดวยขั้นตอนเพียง 3 ขั้นตอน ไดแก 

1. การสกัดดีเอ็นเอ 
2. การทําปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส หรือการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอดวยเทคนิค PCR 
3. การแยกผลผลิตดีเอ็นเอโดยใชกระแสไฟฟาและการบันทึกผล 
 

  1.6.2.1 การสกัดดีเอ็นเอ 

   ขั้นตอนแรกกอนการสกัดดีเอ็นเอ คือการประเมินสิ่งท่ีสงตรวจ โดย
พิจารณาวาสิ่งสงตรวจนั้นเปนดีเอ็นเอของมนุษยหรือไม เปนตัวอยางชนิดใด เพื่อเลือกวิธีการสกัด
ใหเหมาะสม จากน้ันตรวจคุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอวาเหมาะสมและเพียงพอตอการทดสอบ
หรือไม ปริมาณดีเอ็นเอที่ไดจากสิ่งสงตรวจแตละชนิดจะมีปริมาณแตกตางกันไป  
   การสกัดดีเอ็นเอ หมายถึง การแยกเอาสวนของดีเอ็นเอ ออกจากเน้ือเยื่อ 
หรือ เซลล มีหลักการคือ ทําใหเยื่อหุมเซลลแตกออก โดยใชสารเคมีหรือเอนไซมยอยเยื่อหุมเซลล 
จากน้ันจึงแยกดีเอ็นเอออกจากองคประกอบอ่ืนๆ ที่มีอยูในเซลล ซึ่งสวนใหญเปนสารประกอบ
จําพวกโปรตีน ซึ่งอาจทําลายโดยใชเอนไซม proteinase และแยกออกโดยอาศัยการปนเหวี่ยงใน 
chloroform โดยโปรตีนจะอยูในช้ันของ chloroform แยกออกจากช้ันของดีเอ็นเอ ที่ละลายอยูในนํ้า 
จากนั้นจึงตกตะกอนดีเอ็นเอออกจากช้ันของนํ้าไดโดยใช isopropyl หรือ ethyl alcohol 

   ในการสกัด DNA ออกจากเซลล มีขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ  
    1. การใหเซลลแตก 

           โดยการทําใหผนังเซลล เยื่อหุมเซลล และเย่ือหุมนิวเคลียส
แตกออก เพื่อปลดปลอยดีเอ็นเอออกมา ในกรณีของโปรคาริโอตซึ่งไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส  ดีเอ็นเอ
จะถูกปลดปลอยออกมาเมื่อทําใหเยื่อหุมเซลลแตก เนื่องจากเยื่อหุมเซลลมีไขมันเปนองคประกอบ 
ดังนั้นการทําใหเซลลแตกไดโดยใชสารพวก detergent ซึ่งเปนสารท่ีมีคุณสมบัติในการละลายไขมัน 

เชน สบู สารโซเดียม โดเดซิล ซัลเฟต (sodium dodesyl sulfate, SDS) จัดเปนสาร detergent 
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สังเคราะห (synthetic detergent) ชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติในการละลายไขมันและเปนสารทําใหเกิด
ฟอง ผงหรือน้ํายาซักลางท่ัวๆ ไปจะมีสาร SDS เปนองคประกอบอยูในปริมาณท่ีแตกตางกัน ใน
งานวิจัยนิยมใชสาร SDS ในการทําใหเซลลแตก อยางไรก็ตามในการเตรียมดีเอ็นเองายๆ ที่ไม
ตองการนําไปใชในการทดลองตอ ก็สามารถใชผงหรือน้ํายาซักลางทั่วๆ ไปได 
                       กลไกการทํางานของสาร SDS ในการทําใหเซลลแตกจะ
เหมือนกับการท่ีสบูสามารถลางหรือละลายไขมันได SDS จะเขาไปละลายไขมันที่เปนองคประกอบ
หลักของเยื่อเซลลและเย่ือนิวเคลียส  รวมทั้งจับกับโปรตีนที่เปนองคประกอบอยูที่เยื่อนี้ดวย 
(hydrophobic protein) ทําใหเซลลแตกออกปลอยองคประกอบตางๆภายในเซลล เชน โปรตีน 
คารโบไฮเดรต เกลือตางๆ  น้ําตาล RNA และ DNA ออกมาในสารละลาย ขั้นตอนการทําใหเซลล
แตกตองระมัดระวังไมใหดีเอ็นเอแตกหัก (shearing) ซึ่งจะทําใหไมสามารถดึงดีเอ็นเอใหออกมา
เปนสายยาวได การผสมในข้ันนี้จึงตองระวังไมเขยาหรือคนสารละลายแรงเกินไป การสังเกตวา
เซลลแตกดูไดจากลักษณะของการละลายจะเปล่ียนจากขุนเปนใสและมีลักษณะขนเนื่องจาก
องคประกอบภายในเซลลมีสารตางๆมากมาย (การสกัดและตรวจสอบสารพันธุกรรมจากแบคทีเรีย 
2554) 
 
           2. การแยกโปรตีนออกจากดีเอ็นเอ 

                       เน่ืองจากดีเอ็นเอที่พันขดกันแนนจะถูกหอหุมดวยโปรตีน 
ดังน้ันหลังจากที่ดีเอ็นเอถูกปลดปลอยออกมาแลว โปรตีนสามารถถูกแยกออกไดโดยใชเอนไซม
ยอยโปรตีนไดแกเอนไซมโปรติเอส (proteinase) ในงานวิจัยจะใชเอนไซม โปรติเอสบริสุทธิ์  ใน
บทปฏิบัติการงายๆ  แหลงของโปรติเอสที่ใชอาจเปนของท่ีหางาย เชน  ผงหมัก เน้ือใหนุม           
(meat tenderizer) หรืออาจใชเอนไซมโปรติเอสจากมะละกอ (papain) หรือสับปะรด (bromelain) 

หลังจากโปรตีนถูกยอยดีเอ็นเอจะถูกปลอยใหเปนอิสระละลายอยูในนํ้า  
 

            3. การตกตะกอน DNA 

                       ดีเอ็นเอสามารถตกตะกอนโดยใชแอลกอฮอล โดยอาจใช
แอลกอฮอลเช็ดแผล (70% Isopropanol) หรือ 95% Ethanol  แบบหลังน้ีจะใหผลที่ดีกวาเน่ืองจาก
ความเขมขนมากกวาเอทานอลเช็ดแผล เอทธานอลจะมีความหนาแนนมากกวานํ้า ดังน้ันเมื่อคอยๆ
เติมลงไปจะลอยอยูดานบน ดีเอ็นเอจะตกตะกอนในชั้นเอธานอล โดยจะพบวาเปนตะกอนขาวลอย
อยูในช้ันเอธานอลเหนือผิวของสวนน้ํา สวนองคประกอบของเซลลอ่ืนๆ จะยังคงอยูในช้ันของนํ้า  

(การสกัดและตรวจสอบสารพันธุกรรมจากแบคทีเรีย 2554) 
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  1.6.2.2 การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR (Polymerase Chain 

Reaction) 

   เทคนิคการทํา Polymerase Chain Reaction โดยทั่วไปมักมีวัตถุประสงคที่
จะใหไดยีนท่ีตองการ และเพ่ิมขยายยีนดังกลาว ซึ่งเทคนิคน้ีสามารถเพ่ิมขยายดีเอ็นเอใหมีจํานวน
มากข้ึนกวาเดิมหลายลานเทา โดยการเพ่ิมปริมาณยีนที่สนใจในหลอดทดลอง ดังน้ันเทคนิคน้ีจึง
เรียกอีกช่ือหนึ่งวา In vitro enzymatic gene amplification วิธีนี้มีประโยชนในการตรวจหาช้ินสวน
หรือเพิ่มช้ินสวนดีเอ็นเอที่ตองการในสิ่งสงตรวจ คิดคนพัฒนาข้ึนโดยกลุมนักวิทยาศาสตรชาว
อเมริกาโดย Kary Mullis และคณะ ในป 1983 โดยใชหลักการเลียนแบบธรรมชาติที่วาโดยอาศัย    
ดีเอ็นเอตนแบบเปนจุดเร่ิมตนและมีเอ็นไซมพวก DNA polymerase ชวยทําใหสายดีเอ็นเอยาว
ออกไปโดยเลือกจับเอานิวคลีโอไทดตัวใดตัวหนึ่งใน 4 ชนิด dATP, dGTP, dCTP, dTTP เขามาตอ
เปนเบสคูสมกับดีเอ็นเอสายตนแบบ (template) สวนประกอบตางๆในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ       
มีดังน้ี คือ      ดีเอ็นเอตนแบบ (template DNA), thermostable DNA polymerase, Deoxynucleotice, 

Triphosphate (dNTPs) ทั้ง 4 ชนิด, Oligonucleotide primer อยางนอย 1 คู และบัฟเฟอรที่เหมาะสม 
ปริมาณดีเอ็นเอจะเพิ่มมากขึ้นได ตองอาศัยปฏิกิริยาที่ตอเนื่องหลายๆรอบ ซึ่งแตละรอบจะ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (Gibthai Traning Center 2554) 

1. ขั้นตอน Denaturation เปนข้ันตอนการทําใหดีเอ็นเอสายคูแยกเปนสายเดี่ยว 
โดยอาศัยความรอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 90-95 องศาเซลเซียส 

2. ขั้นตอน Primer annealing เปนข้ันตอนที่มีการลดอุณหภูมิลงมาที่ประมาณ 

45-60 องศาเซลเซียส เพื่อให primer สามารถเกาะติดกับดีเอ็นเอตนแบบสายเดี่ยวตรงบริเวณลําดับ
เบสคูสม 

3. ขั้นตอน Primer extention  เปนข้ันตอนการขยายสายดีเอ็นเอโดยการตอ
ลําดับนิวคลีโอไทดเขาท่ีปลาย 3 ของ Primer แลวมีการขยายสายดีเอ็นเอสายใหมจากทิศทาง 5  ไป 

3  โดยอาศัยเอนไซม Thermostable DNA polymerase เชน Taq polymerase ซึ่งปกติใชอุณหภูมิอยู
ในชวง 70 – 75 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 18 หลักการของเทคนิคพีซีอาร ประกอบดวยขั้นตอน 3 ขั้นตอน 

ที่มา : How PCR work [Online], accessed 15 February 2010. Available from http://www.nature. 

com/scitable/topicpage/The-Biotechnology-Revolution-PCR-and-the-Use-553 

 

  ถาพิจารณาสายดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น โดยเร่ิมจากสายดีเอ็นเอตนแบบ 1 คู เมื่อสิ้นสุด
รอบท่ี 1 จะไดสายดีเอ็นเอเปน 2 คู เมื่อทําเชนนี้หลายๆ รอบของ PCR ดีเอ็นเอก็จะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทา 
ของทุกๆ รอบลักษณะทวีคูณเปน 2n เมื่อ n เปนจํานวนรอบของปฏิกิริยา ดังน้ันถาปฏิกิริยาดําเนิน
ไปได 20 รอบ จะไดดีเอ็นเอ 220 ชุด หรือมีปริมาณของดีเอ็นเอประมาณ 1 ลานเทา 
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นในลักษณะ 2n ในแตละรอบพีซีอาร 
 

 
 

ที่มา : How PCR work [Online], accessed 15 February 2010, Available from http://www.nature. 

com/scitable/topicpage/The-Biotechnology-Revolution-PCR-and-the-Use-553 

 

 1.6.2.2.1การเตรียมและขั้นตอนการทํา PCR 

    1.   การเก็บสิ่งสงตรวจหรือตัวอยางเพื่อสกัดดีเอ็นเอ 

         ตัวอยางท่ีสงตรวจอาจเปนเน้ือเยื่อจากพืช สัตว หรือสิ่งสง
ตรวจจากผูปวย เชน เลือด สารน้ําตางๆ ชิ้นเน้ือ อาจเปน  Fixed paraffin-embedded tissue สามารถ
เอามาสกัดสารๆพันธุกรรมท่ีเปน DNA หรือ RNA ก็ได โดยใชวิธีงายๆ และรวดเร็ว ซึ่งมีหลายวิธี
ซึ่งสามารถสกัดเอา DNA ปริมาณนอยๆ ไดเน่ืองจากเทคนิค PCR มีความไวสูงและอาศัย DNA 
ปริมาณนอยๆ ได ทั้งสามารถเลือกเพิ่มจํานวน DNA ชวงสั้นๆ ไดดี จึงสามารถใชกับสิ่งสงตรวจที่
เปนตัวอยางที่เก็บไวเปนระยะเวลานาน ทําใหมีประโยชนนําไปใชกับงานทางดานโบราณคดีหรือ
งานนิติเวชได 
     2.   ดีเอ็นเอตนแบบ (Template DNA) 

          ดีเอ็นเอตนแบบท่ีมีลําดับเบสเปาหมายหรือดีเอ็นเอเปาหมาย 
(DNA Target) สามารถจะใชในปฏิกิริยาของ PCR  ในลักษณะดีเอ็นเอสายเดี่ยวหรือดีเอ็นเอสายคูก็
ได แมวาขนาดของดีเอ็นเอไมใชจุดที่มีปญหามากนัก แตการเพ่ิมจํานวนดีเอ็นเอ โดยดีเอ็นเอมีขนาด
สั้นๆ อยูในรูปปลายเปดจะมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา เพราะ  primer จะเขาไปจับ ซึ่งชวยใหงายตอการ
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เพิ่มจํานวนและลดผลผลิตดีเอ็นเอที่ไมจําเพาะลง โดยท่ัวไปควรทดสอบปริมาณดีเอ็นเอตนแบบที่
เหมาะสมเพื่อใหไดปริมาณดีเอ็นเอที่ตองการเพียงพอและมีความไวที่เหมาะสม 

 
     3.   นิวคลีโอไทดตั้งตน (Primer) 

          การเลือกแบบ Primer ที่จะใชตองเลือกใหเหมาะสมกับแต
ละงาน โดยอาศัยหลักการจับคูกันแบบจําเพาะของสายดีเอ็นเอที่ตองการตรวจหากับ primer โดย
ลําดับนิวคลีโอไทดของ primer เปนตัวกําหนดความจําเพาะในการสังเคราะหดีเอ็นเอ ดังน้ันจึงตอง
ทราบลําดับเบสที่นํามาสังเคราะห primer 

         ขอแนะนําในการเลือกและออกแบบ Primer ไดแก 
1) ความยาวของ Primer ควรมีความยาวประมาณ 18-30 

นิวคลีโอไทด ขึ้นอยูกับงานท่ีใช 
2) ควรเลือก Primer ที่มีการกรายของเบสอยางสมํ่าเสมอ 

3) ควรเลือก Primer ที่มี GC-content อยูระหวาง 50-60% 
ไมควรเลือก primer ที่มีปริมาณ GC content ที่สูงเกินไป 

4) Primer ตองมีความจําเพาะกับลําดับเบสเปาหมาย 
(target sequence) ในดีเอ็นเอตนแบบน่ันคือ ลําดับนิวคลีโอไทดของ primer ตองมีความจําเพาะเพียง
แหงเดียวในสาย ดีเอ็นเอตนแบบ 

5) หลีกเลี่ยงลําดับเบสที่จับกับลําดับเบสของตัวเอง 

6) ควรหลีกเลี่ยงลําดับเบสของแตละ Primer ไมใหเปนคู
สมกันเอง 

7) คา Tm (melting temperature) ของแตละ primer ควร
ใกลเคียงกัน โดยท่ัวไปควรอยูในชวง 55-80 องศาเซลเซียส 

8) Primer ควรมีลําดับคูสมกับปลายดาน 3 ของลําดับนิ
วคลีโอไทดในแตละสายของดีเอ็นเอตนแบบ 
      4.   Thermostable DNA polymerase 

          Thermostable DNA polymerase ที่นิยมใชกันมากที่สุดคือ 
Taq DNA polymerase ซึ่งแยกไดจากเชื้อแบคทีเรียที่เจริญไดในนํ้าพุรอนที่มีชื่อ Thermus 

aquaticuse (Taq) ซึ่งมีคุณสมบัติทนความรอนไดสูงและไมเสียคุณสมบัติของเอนไซมในข้ันตอน 
denature และสามารถในการเรงปฏิกิริยาการสรางดีเอ็นเอไดที่อุณหภูมิสูง คือ 70-85 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเรงปฏิกิริยาคือ 72 องศาเซลเซียส 
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          Taq DNA polymerase เปนโปรตีนท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 94 
กิโลดาลตัน ขาดคุณสมบัติ 3-5 exonuclease activity จึงขาดคุณสมบัติในการตรวจสอบที่เรียกวา 
proofreading ความเขมขนท่ีเหมาะสมของ Taq DNA polymerase อยูระหวาง 1.0-2.5 units ความ
เขมขนท่ีใชขึ้นกับปริมาณและลักษณะของดีเอ็นเอตนแบบ , primer รวมท้ังสารประกอบอ่ืนๆ ดวย
การใชเอนไซมที่มากเกินไปจะทําใหเกิดผลผลิต  PCR ที่ไมจําเพาะข้ึน ทําใหเกิด nonspecific 

background มาก แตถาใชความเขมขนนอยเกินไปก็จะทําใหไดผลผลิตนอย 

    5. Deoxynucleotide triphosphates (dNTPs) 

          ความเขมขนของ dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) ปกติ
อยูระหวาง 50-200 uM ของแตละ dNTP แตถาเปน dNTPs ทั้ง 4 ตัว จะมีสวนประกอบรวมไมเกิน 
800 uM ถาหากมีการใช dNTPs ที่มีความเขมขนที่สูงเกินไป จะเกิดการตอลําดับเบสคูสมท่ีผิดพลาด 
การเตรียม dNTPs ควรเตรียมเปน primary stock solution ที่เจือจาง 10 mM แลวแบง aiquot เก็บที่ -
20 องศาเซลเซียส 

    6.   บัฟเฟอร (Buffer) 

          สวนประกอบของบัฟเฟอรประกอบดวย Tris-HCl, KCl, 

MgCl2 และ Glycerol ความเขมขนและภาวะที่เหมาะสมของสวนประกอบตางๆ ในบัฟเฟอร มีดังนี้ 
1. ความเขมขนของ Magnesium ion (Mg2+) 

      Taq DNA polymerase ตองการ magnesium ion เพื่อ
ชวยสงเสริมใหปฏิกิริยาการขยายสายดีเอ็นเอดําเนินตอไปได โดย  magnesium ion จะทําหนาเปน 
co-factor นอกจากนั้น magnesium ion ยังมีผลตอการทํางานของเอนไซมดวย (enzyme fidelity) 

และมีผลตอการ anneal ของ primer ความเขมขนของ Magnesium ion ตองปรับเปลี่ยนใหพอเหมาะ
กับความเขมขนของ dNTPs โดยทั่วไปความเขมขนท่ีพอเหมาะของ magnesium ion คือตองเหลือ 

magnesium ในรูปอิสระประมาณ 0.5-1.0 mM โดยท่ัวไปมักใช magnesium ความเขมขนท้ังหมด
เปน 1.5 mM ความเขมขนของ magnesium ion ที่มากเกินไป ทําใหเกิดผลผลิตดีเอ็นเอที่ไมจําเพาะ 
และพบวาการปรับคา magnesium ion ก็ชวยให primer มีการ anneal ที่มีความจําเพาะข้ึน
เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

2. pH 

      pH ที่เหมาะสมในการทํางานสําหรับ  Taq DNA 

polymerase คือท่ี pH 7-7.5 ที่อุณหภูมิ 72  องศาเซลเซียส แตปกติ Taq DNA polymerase จะอยูใน 

Tris buffer ซึ่งมี pH 8.5-9.0 ที่ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจาก pH ของ Tris buffer จะลดลงประมาณ 
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0.03 ของอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนแตละองศา ดังน้ันเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนเปน  72 องศาเซลเซียส จะได pH 

7.3 

     3. องคประกอบอื่นในปฏิกิริยา PCR 

      โดยท่ัวไปสวนประกอบของบัฟเฟอรที่ใชใน PCR คือ 
10-15 mM Tris-HCl pH 8.4 ที่ 25 องศาเซลเซียส, 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 0.01% gelatin 

(W/V) หรืออาจใช non-ionic detergent อ่ืนแทน gelatin ได เชน 0.01% NP40 และ 0.01% Tween20 
การทดลองบางแหงใช DMSO ใสลงไปปฏิกิริยาเพื่อลด secondary structure ของดีเอ็นเอ แตพบวา 

10% DMSO ไมเหมาะสมกับ Taq DNA polymerase เพราะไปยังย้ังปฏิกิริยาของเอนไซมทําให
ไดผลผลิต PCR ที่นอยลง Gelatin หรือ Bovine serum albumin (BSA) ที่ความเขมขนต่ําๆ (100 

ug/ml) สามารถชวยคงสภาพของเอนไซมได แต BSA ถูกทําลายไดงายท่ีอุณหภูมิสูงและอาจ
ตกตะกอนกับ Taq DNA polymerase 

 

   1.6.2.2.2 Temperature cycling 

    1.  ขั้นตอนการแยกสายดีเอ็นเอตนแบบ (Denaturation) อุณหภูมิที่
ใชสวนใหญประมาณ 94-95 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 - 60 วินาที เพื่อใหดีเอ็นเอคลายเกลียว
คูออกจากกันเปนสายเด่ียว และทําหนาที่เปนตนแบบในการสังเคราะหดีเอ็นเอ อยางไรก็ตามการใช
เวลานานและอุณหภูมิที่สูงเกินไป จะทําใหเอนไซมและนิวคลีโอไทดสูญเสียคุณสมบัติได แตถาใช
เวลานอยและอุณหภูมิที่ต่ําเกินไป จะทําใหสายดีเอ็นเอแยกออกจากกันไดไมดี ทําใหผลผลิต  PCR 
ลดลง กรณีที่ DNA ตนแบบมีปริมาณ G+C content ที่สูงมาก ตองเพ่ิมอุณหภูมิใหสูงข้ึนดวย 

    2.  ขั้นตอนการจับของสายไพรเมอร (Primer annealing) โดยท่ัวไป
ใชอุณหภูมิในข้ันตอนน้ีประมาณ 55-72 องศาเซลเซียส ซึ่งใชอุณหภูมิ annealing temperature ที่ต่ํา
กวา Tm ของ Primer ประมาณ 5 องศาเซลเซียส การใชอุณหภูมิที่สูงในขั้นตอนน้ีจะชวยในการเพิ่ม
ความจําเพาะในการจับคูเวลาที่ใชในขั้นตอนนี้ประมาณ 30 วินาที 
    3.   ขั้นตอนการสังเคราะหดีเอ็นเอสายใหมโดยการตอสายไพร
เมอร (Primer extension) เวลาท่ีใชในข้ันตอนนี้ขึ้นกับความยาว ความเขมขน และลําดับเบสของดี
เอ็นเอตนแบบ โดยท่ัวไปใชเวลาประมาณ 1 นาที ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส โดยปกติ Taq DNA 

polymerase สามารถเพิ่มความยาวของสายดีเอ็นเอไดประมาณ  6,000 นิวคลีโอไทดตอนาที ที่
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส การใชเวลาที่มากในขั้นตอนแรกจะมีประโยชนสําหรับดีเอ็นเอตนแบบ
ที่มีจํานวนนอย (Gibthai Traning Center 2554) 
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    จํานวนรอบในการทํา PCR ขึ้นกับปริมาณดีเอ็นเอตนแบบต้ังตน ถา
ใชจํานวนรอบท่ีมากข้ึนเทาใด โอกาสที่จะไดผลผลิต PCR ผิดพลาดก็มากข้ึนตามไปดวย เนื่องจาก
ผลผลิต PCR ที่ไดจะมีความจําเพาะเจาะจงท่ีนอยลงและ Background มากข้ึน แตใชจํานวนรอบ
นอยเกินไป ผลผลิตที่ไดก็นอยลงดวย (Gibthai Traning Center 2554) 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 19  ขั้นตอนการทําปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส 

ที่มา : The Polymerase Chain Reaction (PCR) [Online], accessed 15 February 2011. Available 

from http://www.mun.ca/biology/scarr/PCR_simplified.html 

   

  1.6.2.3 ขอควรระวังในการทํา PCR 

   การปนเปอน (Contamination) 

   ถึงแมวาเทคนิค PCR นี้ จะเปนวิธีที่สามารถเพ่ิมจํานวนดีเอ็นเอไดมาก
หลายลานเทา แตก็สามารถเพ่ิมจํานวนดีเอ็นเอที่ปนเปอนเพียงเล็กนอยไดมากเชนกัน ทําใหเกิดผล
บวกปลอมได การปนเปอนอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การสกัดแยกดีเอ็นเอ หรือจากการ
ปนเปอนของผลผลิต PCR คร้ังกอน (carry over contamination) ซึ่งมักจะอยูในรูปละอองลอย 
(aerosol) ที่มักเกิดข้ึนขณะการเปด-ปดฝาหลอด และการปนตกตะกอน ละอองลอยน้ีสามารถ
ปนเปอนกับสิ่งตางๆ ในหองปฏิบัติการท้ังอุปกรณเคร่ืองมือและวัสดุตางๆ รวมท้ังผิวหนัง ผม และ
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มือผูปฏิบัติการได ดังนั้น จึงควรมีการระวังการปนเปอนใหมาก โดยเฉพาะการปนเปอนชนิด carry-

over contamination (Gibthai Traning Center 2554)  

 

   วิธีการที่จะปองกันการปนเปอนมีดวยกันหลายอยาง เชน 

   1.  ควรแบงพ้ืนทีหรือหองทํางานในชวงกอนและหลังทํา PCR (Separate 

workspace) 

   2.  แบงสารเคมีหรือน้ํายาลงในหลอดเล็กๆ (Aliquot) เพื่อใหการนํามาใช
แตละคร้ังไมปนกัน 

   3.  ใช Micropipette และ Filter tip ซึ่งเปนทิปชนิดพิเศษท่ีปองกันการ
แพรกระจายของละอองลอย โดยมีลักษณะสําคัญคือมีไสกรอง (membrane) อยูภายใน 

   4.  มีตัวควบคุมท่ีเหมาะสมในการ PCR โดยตัวควบคุมจะมีดวยกัน 3 
แบบ คือ แบบแรกเปนตัวควบคุมที่ไมมีดีเอ็นเอ (no template) เพื่อเปนการควบคุมการปนเปอนของ
สารที่ใช (negative control) แบบท่ีสองเปนตัวควบคุมท่ีมีดีเอ็นเอชนิดท่ีไมมีลําดับเบสเปาหมายอยู 
(negative control) และแบบที่สามเปนตัวควบคุมที่มีดีเอ็นเอตนแบบท่ีรูลําดับเบส (positive control) 

   5.  การปฏิบัติงานดวยขบวนการปราศจากเช้ือ (Sterile technique) และ
ดวยความระมัดระวัง เชน การสวมถุงมือและเปลี่ยนถุงมือบอยๆ 

   6.  ลดข้ันตอนยายถายสารละลาย (Minimize handling of the solutions) 
เชน ลดขั้นตอนการใชปเปต โดยการทํา  master mix เมื่อตองทํา PCR หลายตัวอยาง (Gibthai 

Traning Center 2554) 

 
 1.6.3 การแยกผลผลิตดีเอ็นเอโดยใชกระแสไฟฟาและการบันทึกผล 

  หลังจากการทําปฏิกิริยาพีซีอารแลวจะตองนําผลผลิตดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณไดมา
ทําการวิเคราะห โดยทําได 2 วิธี คือ 

  1.  วิธีเจลอิเล็คโทรโฟรีซิส (gel electrophoresis) คือการแยกดีเอ็นเอในวุนอะกา
โรส (agarose gel) หรือในวุนอะคิลาไมด (acrylamide gel) ดวยกระแสไฟฟา เปนการแยกดีเอ็นเอ
โดยอาศัยขนาด โครงรูป และประจุของดีเอ็นเอเมื่อเคลื่อนท่ีบนสนามไฟฟา จากน้ันนําแผนวุนน้ีไป
ยอมใหเห็นแถบดีเอ็นเอดวยวิธีตางๆ เชน การติดฉลากดวยสารกัมมันตรังสี การยอมดีเอ็นเอดวยเอธิ
เดียมโบรไมด (ethidium bromide) แลวตรวจดูดวยแสงอุลตราไวโอเลต การยอมดวย silver stain 
การติดฉลากดวยสีฟลูออเรสเซนสหรือติดฉลากดวยระบบเอนไซมรวมกับการทําใหเกิดสี เปนตน 
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เพื่อประเมินขนาดและปริมาณของแถบดีเอ็นเอในวุนตัวกลาง โดยเปรียบเทียบขนาดกับดีเอ็นเอ
ขนาดมาตรฐาน (DNA marker) 

  2.  วิธี Capillay electrophoresis (CE) มักใชในการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอทาง 
นิติวิทยาศาสตร เปนเทคนิคท่ีใชสําหรับการแยกสารประกอบ โดยการทําใหสารประกอบเหลาน้ัน
เคลื่อนที่ ผ านสนามไฟฟ า ท่ีออกแบบใหมีทอขนาดเล็กอยู ตารมระยะทางการเคลื่อนที่                    
ทําใหแยกสารประกอบออกจากกันได  และแปลขอมูลเปนกราฟ เรียกวาอิเล็กโทรฟโรแกรม 

(electropherogram) 

 

  1.6.3.1 วิธีเจลอิเล็คโทรโฟรีซิส 

   1.6.3.1.1หลักการ Electrophoresis 

    อิเล็คโทรโฟรีซิส (electrophorisis) เปนเทคนิคที่ใชแยกโมเลกุล
ของสารท่ีมีประจุออกจากกันโดยใชกระแสไฟฟา โดยใหสารท่ีมีประจุนั้นเคลื่อนที่ผานตัวกลาง
ชนิดหน่ึงในสารละลาย สารที่ประจุตางกันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันขาม นอกจากประจุแลว
อัตราการเคลื่อนที่ยังข้ึนอยูกับขนาด รูปรางโมเลกุล แรงเคล่ือนไฟฟา และตัวกลางที่ใชดวย โมเลกุล
ของ      ดีเอ็นเอประกอบดวยหมูฟอสเฟตจํานวนมาก สารละลายของดีเอ็นเอจึงมีประจุเปนลบท่ี pH 
เปนกลาง เมื่ออยูในสนามไฟฟาโมเลกุลของดีเอ็นเอจะเคล่ือนที่จากขั้วลบไปยังข้ัวบวก เนื่องจากหมู
ฟอสเฟตเปนสวนประกอบของนิวคลีโอไทดทุกชนิด ดีเอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะมีหมูฟอสเฟต
อยูนอยกวาโมเลกุลขนาดใหญ ดั้งนั้นจะพบวาประจุตอมวลโมเลกุลของดีเอ็นเอทุกขนาดมีคาเทากัน 
ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลดีเอ็นเอจึงข้ึนอยูกับขนาดเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามมีปจจัย
อ่ืนที่มีผลตอการเคล่ือนที่ของโมเลกุลดีเอนเอดวยดั้งนี้  

 1. ขนาดของโมเลกุล ดีเอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเคลื่อนที่ไดเร็ว
กวาดีเอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลใหญ ดีเอ็นเอที่มีโมเลกุลแบบเสนตรง (linear) เกลียวคูจะเคลื่อนที่ได
ระยะทางท่ีแปรผกผันกับขนาดโมเลกุล ถานําระยะทางท่ีโมเลกุลเคลื่อนท่ี( mobility) มาเขียนกราฟ
คูกับคา log ของโมเลกุล (molecular weight) จะไดกราฟแสดงความสัมพันธ ซึงมีความสัมพันธ
ลักษณะเสนตรงอยูชวงหน่ึงด้ังน้ันถาตองการทราบขนาดโมเดลกุลของดีเอ็นเอสามารถทําได โดย
ทําอิเล็คโทรโฟรีซิสเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐานทีทราบขนาดแลว นํามาเขียนกราฟระหวา
ระยะทางที่เคลื่อนท่ีและ  log ของนํ้าหนักโมเลกุลเพื่อใชเปนกราฟมาตรฐาน ทั้งน้ีจะตอง
เปรียบเทียบในการทําอิเล็คโทรโฟรีซิสคร้ังเดียวกันเทานั้น เน่ืองจากเปนคาแบบสัมพัทธ 
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 2. รูปแบบของดีเอ็นเอ (configuration) กรณีที่มีขนาดโมเลกุลเทากัน
นั้น ดีเอ็นเอที่มีรูปรางเปนวงแหวนท่ีพันเกลียวซอนจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาดีเอ็นเอปลายเปดซึ่งจะพบ
รูปแบบทั้ง 3 ของดีเอ็นเอไดในการสกัดพลาสติด 

 3. เปอรเซ็นตของชนิดเจล ถาเพ่ิมความเขมขนหรือเปอรเซ็นตเจล 
โมเลกุลของดีเอ็นเอจะเคล่ือนที่ไดชาลง โดยเจลที่นิยมใชกับกรดนิวคลีอิกหรือโพลีอะครีลาไมดเจล
และอะกาโรสเจล  

 4. แรงเคลื่อนไฟฟา  (Voltage) ถาเพ่ิมแรงเคลื่อนไฟฟา ดีเอ็นเอจะ
เคลื่อนท่ีไดเร็วกวา ในการแยกขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็คโทรโฟรีซิสน้ี ตองใชแรงเคล่ือนไฟฟาท่ี
เหมาะสม  ถาใชแรงเคลื่อนไฟฟาสูงเกินไป ดีเอ็นเอเคลื่อนท่ีไดเร็วแตการแยกตัวจะไมดี  แตถา
แรงเคลื่อนไฟฟาตํ่า  ดีเอ็นเอเคล่ือนที่ชาการแยกตัวไดดีแตแถบดีเอ็นเอจะไมชัด เพราะเกิดการแพร 

 5. บัฟเฟอรที่ใช  ชนิดของพัปเฟอรมีผลตอการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอ 
บัฟเฟอรที่นิยมใชมี 3 ชนิด คือ TEA (Tris-acetate) , TBE( Tris- borate ),  และ TPE (Tris- 

phosphate) นิยมใชที่มีความเขมขน 0.5 เทา ใชแยกดีเอ็นเอไดคือ TPE มีความสามารถเปนบัฟเฟอร
ไดดี แยกดีเอ็นเอไดเร็วการเลือกใชบัฟเฟอรแตละชนิดจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงค 

 

   1.6.3.1.2การแยกทางไฟฟาโดยใชเจล (Gel Electrophoresis) มีหลายชนิด
ดังนี้ 
    1.6.3.1.2.1.แบบคอลัมน (Column Gel Electrophoresis) เจลถูกทํา
ใหแข็งตัวในคอลัมนและนําไปจุมอยูใน buffer ทั้งปลายบนและปลายลาง สารผสมท่ีตองการแยก
ถูกปลอยลงบนผิวหนาของเจลท่ีอยูปลายบน เมื่อใหสนามไฟฟา สารผสมจะแยกออกจากกันเปน
แถบบัฟเฟอรที่ใชทั้งในตัวกลางเจลและในอางมี pH ประมาณ 9 ทําใหโปรตีนมีประจุสุทธิเปนลบ 
จึงเคลื่อนที่เขาหาขั้วบวก 

    1.6.3.1.2.2. Slab Gel Electrophoresis การทํา electrophoresis 
เหมือนกับแบบคอลัมน แตมีขอดีกวา คือ สามารถแยกและวิเคราะหสารไดพรอมกันเปนจํานวน
มากในเจลแผนเดียวกันท้ัง column และ slab gel สารผสมที่ตองการแยก ตองใสกลีเซอรอลหรือ
น้ําตาลซูโครส เพื่อเพิ่มความหนาแนน ทําใหไมเกิดการแพรกระจายของสารผสมในบัฟเฟอรและ
ตองใสประจุบวกท่ีละลายน้ําหรือสีติดตามประจุลบดวย สียอมน้ีเคลื่อนที่ไดเร็วกวาประจุขนาด
ใหญ สวนใหญจึงทําใหเห็นการเคลื่อนที่ระหวางการทําจนสียอมเคลื่อนท่ีมาถึงปลายสุดของแผนเจ
ลจึงจะสิ้นสุดการทําอิเล็กโตรโฟรีซิสและทําการยอมเจลดวยสีที่จับกับสารจะไดแถบของสารที่
ตองการ 
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                1)   Polyacrylamide gel electrophoresis เปน cross-inked polymer 
ที่เกิดจากการสราง polymer ระหวาง acrylamide monomer กับ bis โดยมี temed เปน catalyst และมี 

ammonium persulfate หรือ riboflavin เปน initiator ตัวกลางค้ําจุน ทําหนาท่ีเปน molecular sieve 
ชวยในการแยกสารออกจากกันได โมเลกุลขนาดเล็กกวารูพรุนของเจลจะเคลื่อนที่ผานเจลไปได 
ในขณะท่ีโมเลกุลที่มีขนาดใหญกวารูพรุนจะถูกขัดขวางการเคลื่อนท่ี สวนโมเลกุลขนาดกลาง
สามารถผานรูพรุนได แตไมดีเทาขนาดเล็ก ขนาดของรูพรุนสามารถปรับไดตามความเขมขนของ  

acrylamide และ bis 

                2) อิเล็กโตรโฟรีซิสแบบไมตอเนื่อง  (Discontinuous Gel 

Electrophoresis หรือ Dis Gel Electrophoresis) เปน อิเล็กโตรโฟรีซิสท่ีมี pH ไมสมํ่าเสมอ เรียกวา 
discontinuous ซึ่งใช polyacrylamide เปนตัวกลางเจล ทําไดทั้งแบบ column gel และ slab gel โดย
แบงเจลออกเปน 3 สวน คือ sample gel อยูบนสุดอาจมีหรือไมมีก็ได stacking gel หรือ spacer gel 

อยูตรงกลางและ separating gel หรือ running gel อยูลางสุด sample gel และ stacking gel มีขนาดรู
พรุน ใหญกวา separating gel และสารละลายบัฟเฟอรที่ใชเตรียมเจลท้ัง 2 มีคา ionic strength และ 
pH ที่ต่ํากวา ทําใหมีความตานทานไฟฟาและสนามไฟฟาสูงกวา ดวยเหตุนี้จึงทําใหการเคลื่อนที่
ของโมเลกุลในเจลท้ัง 2 สวนเร็วกวาในสวน separating gel โมเลกุลของสารจะเคลื่อนท่ีอยาง
รวดเร็ว และถูกบีบใหรวมกันเปน band แคบ ๆ ในสวนของ stacking gel และเม่ือสารเขาสู 
separating gel โมเลกุลจะเคลื่อนที่ชาลง เน่ืองจากรูพรุนของเจลเล็กลงและจะถูกแยกออกจากกัน
ดวยหลักของ electrophoresis 

                3)  Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis 

(SDS-PAGE) เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเพปไทดสายเด่ียว โดยอาศัย
หลักวา สารตัวอยางอยูในสารละลายบัฟเฟอรที่มี pH เปนดางและประกอบดวย sodium dodecyl 

sulfate (SDS) ซึ่งเปน anionic detergent ที่มีประจุลบที่สามารถแยกพอลิเพปไทด ที่อยูรวมกัน
ออกเปนสายเด่ียวมีโครงสรางเปนแทงและทุกสายมีประจุลบจึงเคลื่อนที่เขาหาข้ัวบวก (SDS จับพอ
ลิเพปไทดคงท่ี ดวยอัตราสวน 1.4 กรัมSDS /กรัมโปรตีน โดยมี เบตา-mercaptoethanol เปน 
reducing agent ในสารตัวอยางดวยเพื่อใชทําลายพันธะ disulfide ในโปรตีน อัตราการเคลื่อนท่ีของ
พอลิเพปไทดจะเร็วหรือชาข้ึนกับขนาดหรือน้ําหนักโมเลกุล ผลของการแยกโปรตีนสามารถ
มองเห็น band พอลิเพปไทดเมื่อยอมสีดวย Coomassie blue และหานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเพป
ไทดแตละสายของสารตัวอยางไดโดยสรางกราฟความสัมพันธ ระหวาง log ของน้ําหนักโมเลกุล 
กับอัตราเร็วของการเคลื่อนท่ีของโปรตีนมาตรฐาน และเม่ือทราบ อัตราเร็วของการเคลื่อนท่ีใน
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สนามไฟฟาของพอลิเพปไทดตัวอยางก็สามารถคํานวณหานํ้าหนัก โมเลกุลไดเมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับกราฟมาตรฐาน 

                4)  Native Gel Electrophoresis buffer ของ sample และของ gel 

ในอางมี pH คงที่ ทําใหโปรตีนอยูใน native conformation และมี biological activity 

  Agarose Gel Electrophoresis agarose เปนสายพอลิเมอร ของ D-galactose และ 
3,6-anhydro-L-galactose เมื่อเตรียมแผนเจล โดยตมสารละลาย agarose ในบัฟเฟอรแลวเทลงใน
ถาดเตรียมเพื่อใหแข็งตัวเมื่อเย็นจะไดเจลที่มีรูพรุนใหญ จึงใชแยกสารท่ีมีขนาดใหญ เชน           
กรดนิวคลีอิก ซึ่งขนาดรูพรุนขึ้นกับความเขมขนของ agarose (เมื่อความ เขมขนสูงรูพรุนจะเล็กลง) 
เมื่อใหสนามไฟฟาท่ี neutral pH โมเลกุลของกรดนิวคลีอิกจะมีประจุลบและเคลื่อนท่ีไปยังข้ัวบวก
ดวยความเร็วที่ขึ้นกับขนาดโมเลกุล (molecular size) และโครงรูป (conformation) เมื่อ charge/mass 

ratio ของกรดนิวคลีอิก = 1 ทําใหอัตราเร็วในการเคล่ือนที่แปรผกผันกับ log10 ของนํ้าหนักโมเลกุล
ของมัน กรดนิวคลีอิกขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาขนาดใหญ และถาขนาดเทากันแตมีรูปราง 
ตางกันจะมีอัตราเร็วตางกัน โดยลําดับของความเร็วในการเคลื่อนที่ของแตละรูปแบบของ           
กรดนิวคลีอิก พบวา supercoiled DNA > linear double stranded DNA > circular DNA บัฟเฟอรที่
ใช คือ Tris acetate (TAE) Tris borate (TBE) และ Tris phosphate (TPE) ที่ความเขมขน 50 mM pH 

7.5-8.0 และมี EDTA เพื่อยับยั้ง activity ของ DNase สวนสีที่ใชยอมเปน fluorescent compound 

(aromatic cation) ที่จับกับ double stranded DNA โดยเขาไปแทรกตัว (intercalate) อยูระหวาง base 

pair ที่ซอนกัน เชน เอธิเดียมโบรไมด (ethidium bromide) เมื่อฉายแสง UV จะให fluorescence 
มองเห็นเปน band ของ DNA เรืองแสง (อิเล็กโตรโฟรีซิส 2554) 
 

 1.7 การแปลผลและรายงานผลการตรวจพิสูจนดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรีย 

  ผลจากการหาลําดับนิวคลีโอไทดของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ จะแสดงออกมา
เปนการเรียงตัวของเบส A, G, C, T ซึ่งยุงยากในการอานและรายงานผล จึงกําหนดใหรายงานเฉพาะ
บริเวณท่ีมีความแตกตางเม่ือเทียบกับลําดับของดีเอ็นเอมาตรฐาน ซึ่งเปนลําดับนิวคลีโอไทดของ    
ดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรียของมนุษยที่สมบูรณที่สุดท่ีถูกรายงานเปนคร้ังแรก คือ Anderson 

sequence บางทีเรียกวา Cambridge reference sequence ซึ่งสามารถบันทึกผลไดดังนี้ 
   1.7.1. Single nucleotide polymorphism (SNP) เปนการเปรียบเทียบลําดับ
เบสบนสาย     ไมโทคอนเดรียที่มีความแตกตางไปจากสายอางอิง เพียง  1 ตําแหนง ตัวอยางเชน ที่
ตําแหนง 489 อานลําดับเบสไดเปน C เมื่อเปรียบเทียบกับสายอางอิงท่ีเปน T ใหบันทึกวา T489C 
หรือ 489 T-C หรือ 489C (สุคนธ ประดุจกาญจนา 2554) 
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   1.7.2. การแทรก (Insertion) เปนการเพิ่มของลําดับในตัวอยาง ซึ่งไมพบ
ลําดับนี้บนสาย  ไมโทคอนเดรียอางอิง ตัวอยางเชน ที่ตําแหนง 311-315 อานลําดับเบสไดเปน 6C 
ในขณะท่ีอางอิง  มีเพียง 5C แสดงวามีการเพิ่มของลําดับเบสขึ้นมา 1 C บันทึกวา 315.1C หากมีการ
เพิ่มขึ้น 2C จะบันทึกเปน 315.1C และ 315.2C เปนตน (สุคนธ ประดุจกาญจนา 2554) 
   1.7.3. การขาดหายหาย (deletion) เปนการขาดหายไปของลําดับเบสที่ไม
พบบนสาย       ไมโทคอนเดรียจากตัวอยางแตพบลําดับเบสนี้บนสายอางอิง ตัวอยางเชน ที่ตําแหนง 

523 ไมพบลําดับเบสบบนสายไมโทคอนเดรียจากตัวอยางตรวจ ขณะท่ีบนสายอางอิงพบวา เปน A 
กรณีบันทึกวา A523D หรือ 523 A-del หรือ 523D (สุคนธ ประดุจกาญจนา 2554) 
 

 1.8   ประโยชนของการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ 

  1.8.1  ใชพิสูจนบุคคลผูกระทําความผิด โดยการเชื่อมโยงผูตองสงสัยกับวัตถุ
พยานท่ีอยูในสถานท่ีเกิดเหตุ และ/หรือวัตถุพยานที่เก็บไดจากผูเสียหายหรือผูตาย 
  1.8.2  ใชพิสูจนความสัมพันธทางสายเลือด เชน บิดา มารดา และบุตร 

  1.8.3  ใชพิสูจนบุคคลในเหตุการณภัยพิบัติ วินาศภัย และสงคราม 

  1.8.4  ใชในการติดตามการรักษาผูปวยท่ีดรับการปลูกถายไขกระดูก โดยการ
เปรียบเทียบลายพิมพดีเอ็นเอของผูรับและผูใหวามีลักษณะตรงกันหรือไม 
  1.8.5 ใชในการคนควาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางเช้ือชาติ สืบหาบรรพบุรุษ และเสนทางการอพยพยายถิ่นฐานและต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษยในอดีต ในการวิจัยมักใชดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรีย เนื่องจากมีจํานวนชุดซ้ํามากและอยู
ในสภาพท่ีคงทนมากกวา จากน้ันจึงเช่ือมโยงผลลายพิมพดีเอ็นเอเขากับขอมูลทางดานโบราณคดี 
มานุษยวิทยาพันธุกรรม (Genetic Anthropology) และมานุษยวิทยาภาษาศาสตร (Linguistic)  
  1.8.6  ใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม ไดแก การตรวจสอบพันธุพืชและสัตว
เศรษฐกิจ ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ การขโมยพืชหรือสัตวที่มีราคา เปนตน 
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 1.9 การประยุกตใชลายพิมพดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร 
 จากการที่ลายพิมพดีเอ็นเอ ในสวนของ autosomal DNA นั้นมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะบุคคลสามารถบงชี้บุคคลได สามารถนํามาประยุกตใชในงานนิติเวชศาสตร ไดดังนี้ 
 1. การพิสูจนความสัมพันธทางสายเลือด เชน ความสัมพันธ พอ แม ลูก โดยใช
หลักการถายทอดทางพันธุกรรมที่บุตรจะไดรับลักษณะพันธุกรรมมาจากพอและแมคนละคร่ึง        
ลายพิมพดีเอ็นเอที่เปน autosomal DNA ของคน ที่มีความสัมพันธทางสายเลือดไมวาจะเปน  พอ-
ลูก   หรือ   แม-ลูกจะมีลายพิมพดีเอ็นเอ คร่ึงหน่ึงท่ีเหมือนกันเสมอ ดังน้ัน ลายพิมพดีเอ็นเอ
เปรียบเทยีบพอ-แม-ลูก หรอื พอ-ลูก หรอื แม-ลูก จะมีผลการเปรียบเทยีบเปนดังนี ้ 
 1.1 กรณทีี่เปรียบเทียบแลว ลายพิมพดีเอ็นเอเขากันไดทุกตําแหนงดังภาพท่ี 
20  แสดงวาบุคคลนั้นมีความสัมพันธทางสายเลือดจริง (เปนพอ-ลูก หรอื แม-ลูกกันจริง) คํานวณคา 
ทางสถิติหาโอกาสที่บุคคลเปนพอ-ลูก  หรือแม-ลูกกันโดยอาศัยความถี่ของ allele ในกลุม 
ประชากรนั้นๆตัวอยางการคํานวณในภาพที่ 21 คาสถิติที่ใชคือ  
  - คา combined paternity index (CPI) หรือคาดัชนีบุพการีรวม      
เปนคาท่ีแสดงถึงการท่ีคนสองคนที่ไมใชญาติกันจะมี ผลรูปแบบดีเอ็นเอเขากันไดมีคาเทาใด คาท่ี
ยอมรับไดของคา CPI ในสากลคือ 1/100  หรือ มากกวาในทางปฏิบัติถาไดคานอยกวา1/100 ควร
ตรวจ loci เพิ่ม  
            - คาโอกาสท่ีทั้งสองคนน้ีจะเปนพอ-ลูก หรือ แม-ลูก กันจริง มีคา
โอกาสเปน รอยละเทาไร คาที่ยอมรบัไดในระดับสากลคือ > 99 %  

 1.2 กรณทีี่เปรียบเทยีบแลว  ลายพิมพดีเอ็นเอเขากันไมไดอยู 1 ตําแหนงอาจ
ยอมรบั วามีความสัมพันธทางสายเลือดไดเพราะถือวาอาจเกิดจากการกลายพันธุ (mutation)       ให
นําเฉพาะตําแหนงท่ีเขากันไดมาคํานวณคาทางสถิติหาโอกาสท่ีบุคคลเปน พอ-ลูก หรือแม-ลูกกัน 
โดยใชความถี่ของ allele ในกลุมประชากรน้ันๆ  แตในกรณีที่ยังมีขอขัดแยงใหตรวจตําแหนง 
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มอํานาจแยกแยะ (power of discrimination) ใหสูงขึ้น  
 1.3 กรณีที่เปรียบเทียบแลว ลายพิมพดีเอ็นเอเขากันไมไดตั้งแต 2 ตําแหนง
ขึ้นไป ดัง แสดงในภาพท่ี 22 สามารถคัดออกหรือถือวาบุคคลนั้นไมมีความสัมพันธทางสายเลือด
กันไมตองคํานวณ 
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ภาพที่ 20 ลายพิมพดีเอ็นเอที่เขากันไดทุกตําแหนงของการพิสูจนความสัมพันธพอ-แม-ลูก ดวยวิธี 
STR-PCR จํานวน 4  loci (D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO)  

ที่มา : Butler, J.M. 2005. Forensic DNA Typing: Biology, Technology and Genetics of STR 

Markers (2nd Ed.), Elsevier Academic Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 การคํานวณคาทางสถิติเพื่อพิสูจนความสัมพันธพอลูกโดยบุคคลท่ี 1 เปนผูถูกกลาวอางวา
เปนพอ บุคคลท่ี 2 เปนลูก คํานวณคา combined paternity index (CPI) = 60,708 หมายถึง โอกาสที่
คนสองคนที่ไมใชญาตกิันจะมีผล รูปแบบดีเอ็นเอเขากันได เทากับ 1 ใน 60,708 คน หรือ โอกาสท่ี
ทั้งสองคนนี้จะเปน พอลูกกันจริง (Probability) = 99.99835281%  
ที่มา : Butler, J.M. 2005. Forensic DNA Typing: Biology, Technology and Genetics of STR 

Markers (2nd Ed.), Elsevier Academic Press. 
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ภาพที่ 22  การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธี STR-PCR เพื่อพิสูจนความสัมพันธ พอ-แม-ลูก จํานวน   
5 loci ลายพิมพดีเอ็นเอระหวางแม-ลูกเขากันไดทุกตําแหนง แตลายพิมพดีเอ็นเอระหวางพอ-ลูก เขา
กันไมได 3 ตําแหนง  
ที่มา : Butler, J.M. 2005. Forensic DNA Typing: Biology, Technology and Genetics of STR 

Markers (2nd Ed.), Elsevier Academic Press. 

  

 2. การพิสูจนเอกลักษณบุคคล  
 กรณีตองการพิสูจนวาวัตถุพยานในคดีใด คดีหน่ึง เปนของบุคคลใด โดย
การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอจากวัตถุพยานเชน เลือด น้ําอสุจิ  เสนขน เสนผม ในท่ีเกิดเหตุ หรือสิ่งคัด
หลั่งจากชองคลอดของผูเสียหาย โดยนํามาเปรียบเทียบกับผูตองสงสัยหากตรงกับคนใดก็สามารถ
ระบุไดวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด ในการเปรียบเทียบเพื่อพิสูจนตัวบุคคลน้ันลายพิมพ ดีเอ็น
เอที่นํามาเปรียบเทียบตองตรงกับลายพิมพดีเอ็นเอตนแบบทุกตําแหนง จึงจะบอกได วาเปนบุคคล
คนเดียวกัน  กรณีมีขอขัดแยงเชนสงสัยวาการท่ีลายพิมพดีเอ็นเอไมตรงกันนั้นอาจ เกิดจากการมี 
allele dropout ในตัวอยางดีเอ็นเอท่ีเก็บมา ตองทําการตรวจตําแหนงเพ่ิมข้ึนเพ่ือ เพิ่มอํานาจแยกแยะ 
(power of discrimination) ใหสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอระหวาง 2 ตัวอยาง
แลวพบวามีรูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอตรงกันทุกตําแหนง (ไมสามารถคัดออกได)  จะตองมีการ
คํานวณคาทางสถิติเพื่อบอกโอกาสที่ตัวอยางจากคนที่ไมใชญาติพี่นองกันจะมีรูปแบบดีเอ็นเอ
ตรงกันโดยบังเอิญเปนเทาไร (chance of match) และคํานวณคา Likelihood ratio ซึ่งหมายถึง
อัตราสวนท่ีตัวอยาง ตรวจจะมาจากเจาของตัวอยางจริง ตอโอกาสท่ีจะไมใชเปนเทาใด หรือ
หมายถึงโอกาสท่ีคนสองคนที่ไมใชญาติพี่นองจะมีรูปแบบดีเอ็นเอตรงกันเปนเทาไร ดังตัวอยาง
ภาพที่ 23  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23  ตัวอยางการคํานวณทางสถิติ  สําหรับการพิสูจนตัวบุคคล โดยคํานวณ matching 

probability ของดีเอ็นเอแตละตําแหนง คํานวณคา total matching probability และ likelihood ratio  

จากภาพเปนการตรวจดีเอ็นเอ รวม 16 ตําแหนง มีคา LR = 4.4 x 1018 ซึ่งหมายถึง โอกาสท่ีคนสอง
คนที่ไมใชญาตพิี่นองจะมีรูปแบบดีเอ็นเอตรงกัน = 1 ใน 4.4 ลานลานลานคน  
ที่มา : Butler, J.M. 2005. Forensic DNA Typing: Biology, Technology and Genetics of STR 

Markers (2nd Ed.), Elsevier Academic Press. 

 

 1.10 การเก็บสิ่งสงตรวจทาง Forensic DNA  

 เนื่องจากดีเอ็นเอพบไดในเซลลที่มีนิวเคลียสทุกชนิด ดังน้ันสิ่งสงตรวจดาน       
ชีววัตถุ เชน เลือด คราบเลือด อสุจิ คราบอสุจิ กระดูกและฟน รากผม/ขน เสนผม/ขน น้ําลาย 
ปสสาวะ อุจจาระ สิ่งคัดหลั่งจากชองคลอด เล็บ กลามเน้ือ กนบุหร่ี รังแค หรือรอยนิ้วมือ เหลาน้ี
สามารถ นํามาใชตรวจหาดีเอ็นเอ เพื่อคนหาตัวผูกระทําผิดได และเพื่อใหการเก็บถูกตองและมีผล
ในทางกฎหมาย กอนเก็บชีววัตถุจึงควรถายรูปวัตถุพยานไวเปนหลักฐานกอนทุกครัง้  
 การเก็บชีววัตถุเหลาน้ีตองระมัดระวังการปนเปอนดีเอ็นเอจากแหลงอ่ืนๆ โดย 
หามไอ หรือจามใสวัตถุพยาน  ตองใชถุงมือยางจับตองชีววัตถุและเปลี่ยนทุกคร้ังท่ีมีการเก็บชีววัตถุ
ชิ้นตอไป เพื่อปองกันดีเอ็นเอจากผูเก็บชีววัตถุปนเปอนลงไป ชีววัตถุแตละช้ินเก็บแยกกันชิ้นตอชิ้น            
ตามตําแหนงท่ีเก็บซองหรือกลองท่ีบรรจุตองเปนกระดาษเขียนรายละเอียดระบุชัดเจนถึง case 

number และ item number วันท่ีเก็บ สถานที่เก็บ ปดผนึกใหเรียบรอยแลวลงลายมือชื่อ กํากับไวที่
ผนึกทุกครัง้ ซองท่ีปดผนกึแลวหามเปดผนกึอกีจนสงถึงหองปฏิบัติการ  
 การเก็บชีววัตถุที่มีความช้ืน เชน ไมพันสําลีที่เก็บตัวอยางแลว คราบเลือด คราบ
อสุจิที่ติดบนเสื้อผา กางเกงใน กระดาษ หรือพรม ตองผ่ึงใหแหง กอนจึงเก็บใสซอง เน่ืองจาก
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ความช้ืนอาจจะทําใหดีเอ็นเอเสื่อมสลายได หรือเกิดการเนาเสียมีการเจริญของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
แลว ปลอยเอนไซมออกมาทําลายดีเอ็นเอใหเสื่อมสภาพได  
 ไมควรใชถุงพลาสติกเก็บชีววัตถุที่ยังไมแหง เพราะจะมีการควบแนนของไอน้ําใน
อากาศท่ีอยูในถุงเกิดเปนหยดน้ําทําใหดีเอ็นเอเสื่อมสลายได โดยเฉพาะในภาคใตของประเทศ ไทย
อากาศจะมีความช้ืนสูง  
 

 1.10.1 วิธีเก็บตัวอยางและการนําสงชีววัตถุสําหรับตรวจดีเอ็นเอ  
  ชีววัตถุเมื่อเก็บไดแลวควรรีบนําสงทันที  ถาไมสามารถสงไดทันที  ให
เก็บไวในท่ีแหง และเย็นบางชนิดอาจเก็บที่อุณหภูมิหองได   อยางไรก็ตาม   การเก็บในตูเย็นจะ
รักษาสภาพได ดีกวา  หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีความรอนสูง  หรือถูกแสงแดดโดยตรงเพราะรังสี  
UV  จาก แสงแดดจะทําลายดีเอ็นเอไดตัวอยางตรวจทางชีววัตถุที่นิยมใชคือ  
 

   1. เลือด  
     เจาะเลือด 1-2 มิลลิลิตร เก็บในภาชนะท่ีใสสารปองกันเลือด
แข็งตัว EDTA (ขวด CBC หรือหลอดสุญญากาศฝาสีมวง) หรือ heparin ถาไมสงทันทีใหเก็บไวที่
ตูเย็นที่มีอุณหภมูิ 4-8  องศาเซลเซียส  กรณีที่อยูไกล  อาจหยดเลือดลงบนผาฝายสะอาดสีขาว  ทิ้งไว
ใหแหงที่อุณหภมูิหอง กอนเก็บใสซองกระดาษและเก็บที่อุณหภมูิหองได  
  

  2. เซลลเยื่อบุกระพุงแกม (Buccal cell )  

   กอนเก็บตัวอยางตรวจใหผูรับการตรวจบวนปากดวยนํ้าสะอาด
หลายคร้ังกอนใชไมจิ้มฟนชนิดปลายมนและแบนขูดกระพุงแกมท้ังสองขางกระทําคลายการแปรง
ฟนแบบข้ึนลง ประมาณมากกวา 5 คร้ัง แลวบรรจุลงในหลอดแกวสะอาดที่ปลอดเชื้อ ปดฝา ถายัง
ไมสงทันทีให เก็บไวที่ตูเย็นท่ีมีอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสหรืออาจปายไมจิ้มฟนท่ีขูดกระพุงแกม
มาแลวลงบนกระดาษกรองท่ีชื้นจากการหยดดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อมากอนตากใหแหงในที่รม เซลล
เยื่อบุจะยึดติดแนนกับกระดาษกรอง ทําใหเก็บไวไดนานเปนเดือนและปอาจเก็บไวที่อุณหภูมิหอง
ได  
  3. เสนผม  
   ถอนเสนผมตัดราก ประมาณ 5-10 เสน หามเก็บโดยการตัด
เพราะจะไมไดรากผมติดอยู เก็บใสซองกระดาษแลวนําสงทันที หรืออาจเก็บไวในท่ีอุณหภูมิหอง
ได  
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  4. ฟน  
   ใชฟนเขี้ยวลาง (33, 43) และกอนฟนกรามซี่แรกลาง (34, 44) ได
ทั้ง 2 ขาง 

 

  5. กลามเนื้อ 

   ตัดตัวอยางกลามเนื้อ (red muscle) ประมาณหนึ่งลูกบาศกนิ้ว ใส
ภาชนะสะอาดแชแข็งกอนสง  ตัวอยางกลามเนื้อที่ใชไดผลดีตองมีสีแดงสด  ลักษณะ แดง เดง ดึ่ง
ควรเก็บแชแขง็ที่ - 20 องศาเซลเซียส 

 

  6. สิ่งคัดหลัง่ที่ปายจากชองคลอด  
   ควรเก็บ 2 ถึง 3 อัน ผึ่งใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง กอนเก็บใสซอง/
กลองกระดาษแลว นําสงทันที หรืออาจเก็บไวในที่อุณหภมูิหองได  
 

  7. กระดูกระยางค  
   ใชดานบน (proximal end) ของกระดูกตนขา(femur) แขง(tibia) 

หรือตนแขน(humerous) ขนาดยาวประมาณ 3-4 เซนตเิมตร  

 

  8. กระดูกซี่โครงและกระดูกออน (Rib and cartilage)  

   ใชกระดูกซี่โครงชิ้นที่ 12  ตัดมาประมาณ 3-4 เซนติเมตร กระดูก
ออนใบหู     

  9. รอยคราบชีววัตถุ 
   ที่ติดกับสิ่งท่ีไมสามารถเคลื่อนที่ได เชน รอยคราบที่พบบน โตะ 
ผนัง พื้น ตนไมฯลฯ ควรเก็บโดยใชไมพันสําลีสะอาดเช็ด   ถาเปนคราบที่แหงใหใชไมพันสําลี
สะอาดชุบน้ํากลั่นเช็ด บริเวณคราบใหหมดหรือมากท่ีสุดเทาที่ทําไดผึ่งใหแหงที่อุณหภูมิหองเก็บใส
ซอง/กลองกระดาษ แลวนําสงทันที หรืออาจเก็บไวในที่อุณหภมูิหองได  
  การนําสงก็ตองระมัดระวังเชนกัน การสงตอชีววัตถุเหลาน้ีทุกคร้ังจะตอง
มีการลงลายมือช่ือของผูรับชีววัตถุกํากับลงบนซองหรือกลองใสชีววัตถุหรือเอกสารกํากับการสง
ตออยางไมขาดตอน ถูกตองตามหวงโซพยาน (chain of custody) จนกระท่ังสงถึงหองปฏิบัติการ     
(จินตนา  ประดุจกาญจนา : 2552) 
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยในประเทศและตางประเทศในการตรวจวิเคราะหไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ เพื่อ
ประยุกตใชในงานนิติวิทยาศาสตร มีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 นภดล  แชมชอย (2550)ทําการศึกษา polymorphism ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณ 
coding region และการประยุกตใชทางนิติวิทยาศาสตร การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมจากไมโท
คอนเดรียเพื่อใชในงานดานนิติวิทยาศาสตรไดรับความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ตัวอยาง
มีปริมาณนอยมากหรือเกิดการสลาย ซึ่งการตรวจจาก short tandem repeat ไมสามารถใหผลได การ
ตรวจพิสูจนจากไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอจะทําการวิเคราะหบริเวณ hypervariable region I และ II 9 

ของ control region แตบริเวณน้ีมีขอจํากัดเน่ืองจากใหคากําลังการแยกแยะบุคคลตํ่า ดังน้ันการใช 
coding region จึงเปนทางเลือกสําหรับการแกปญหานี้ การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
polymorphism ในประชากรไทยและนําไปประยุกตใชในงานดานนิติวิทยาศาสตร ในการศึกษา 
coding region ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณลําดับเบสตําแหนง 8320-9160 ของประชากร
ไทยจํานวน 80 คนที่ไมมีความสัมพันธกันทางสายเลือดฝายมารดา โดยทําการวิเคราะหดวยวิธี  
polymerase chain reaction และ direct sequencing ผลการศึกษาพบลําดับเบสท่ีแตกตางจาก 
Cambridge reference sequence ซึ่งเปนลําดับเบสอางอิงจํานวน 33 ตําแหนงและประกอบดวย 23 

haplotypes อีกทั้งใหคาความหลากหลายทางพันธุกรรมเทากับ 0.8589 และคากําลังการแยกแยะ
บุคคลเทากับ 0.8491 โดยเมื่อรวม coding region กับ hypervariable I และ II พบวาคากําลัง           
การแยกแยะเพิ่มข้ึนเปน 0.9875 การศึกษาคร้ังน้ีพบวา coding region ในตําแหนง 8320-9160 ของ
ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอสามารถนําไปประยุกตใชในงานดานนิติวิทยาศาสตรได 
 ดาวรุง กังวานพงศ (2550) ไดทําการศึกษาความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียใน
ประชากรชาวไทยวนและไทลื้อ เปนกลุมชนท่ีพูดภาษาในตระกูลภาษาไท มีวัฒนธรรม ประเพณี 
รวมท้ังภาษาพูดที่เปนเอกลักษณ นักวิชาการในสาขาตางๆ ไดพยายามเสนอสมมติฐานจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรและมานุษยวิทยา ถึงท่ีมาของบรรพชนของกลุมคนไททางภาคเหนือเหลาน้ี       
แตปจจุบัน สมมติฐานเกี่ยวกับบรรพชนของชาวไทก็ยังคงเปนขอถกเถียงกันอยางกวางขวาง         

ในงานวิจัยนี้  จึงไดใชความผันแปรทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในบริเวณ  

hypervariable region I จํานวน 522 คูเบส เพื่อศึกษาโครงสรางทางพันธุกรรมและความสัมพันธ
ระหวางประชากร ที่พูดภาษาตระกูลภาษาไท ในภาคเหนือของประเทศไทย 4 กลุม ไดแก ไทยวน 
ไทลื้อ ไทยอง และไทเขิน แลวนํามาเปรียบเทียบกับกลุมประชากรท่ีพูดภาษาในตระกูลมอญ-เขมร 
3 กลุม  ไดแก มลาบรี ปะหลอง และพลาง ในประชากรตัวอยางท้ังหมด 649 คนจาก 14 หมูบาน พบ
ดีเอ็นเอ  ไมโทคอนเดรียแฮปโปไทปที่แตกตางกันทั้งสิ้น 247 แบบ แยกออกจากกันโดยตําแหนงท่ี
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มีความ ผันแปรจํานวน 140 ตําแหนง ซึ่งจากการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี ANOVA พบวาประชากร
เกือบทั้งหมดมีความแตกตางกัน แมวาความผันแปรทางพันธุกรรมมากกวา 90% จะพบภายในแตละ
ประชากร ความแตกตางท้ังในและระหวางประชากรน้ีเกิดจากการท่ีอัตราการอพยพของผูหญิง
ระหวางประชากรมีนอย การแบงกลุมประชากรโดยใชขอมูลดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียนี้ไมสอดคลอง
กับการจัดกลุมประชากรทางภาษาศาสตร ตําแหนงทางภูมิศาสตร หรือประวัติการอพยพยายถิ่น 

สําหรับในกลุมท่ีพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรนั้น ชาวมลาบรีมีความแตกตางจากประชากร ชาวปะ
หลองและชาวพลางอยางชัดเจน ซึ่งผลสัมพันธกับประวัติความเปนมาของชาวมลาบรี 

 ฐิติมา สรรเพชุดาญาณ(2553) การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในตัวอยางโครง
กระดูกมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรที่ขุดพบท่ีเนินอุโลก  จังหวัดนครราชสีมาบริเวณลุมแมน้ํามูล
อุดมไปดวยแหลงโบราณคดี ทั้งท่ียังมิไดขุดคนและท่ีไดรับการขุดคนอยางเปนระบบแลว จํานวน
มาก แตละแหลงมีอายุความเกาแกแตกตางกันไปทั้งท่ีมีอายุมากสุดอยูในยุคหิน , ยุคสําริด จนถึง
แหลงที่มีอายุนอย ที่สุดอยูในยุคเหล็ก แหลงโบราณคดีที่มีอายุอยูในชวงยุคหินบนพื้นที่ลุมแมน้ํามูล
นี้มีความสําคัญอยางย่ิง เนื่องจากมีการ ใชพื้นท่ีบริเวณนี้เปนสุสานอยางตอเน่ืองยาวนาน  แหลงท่ี
ไดรับการขุดคนจากนักโบราณคดีอยางเปนระบบแลวแหลง  หน่ึงไดแกแหลงโบราณคดีกอน
ประวัติศาสตรเนินอุโลก จังหวัดนครราชสีมา มีอายุระหวาง 2,400-1,500 ปกอน เมื่อ ยอนกลับไป
ประมาณ 2,400 ป มีการใชพื้นที่บริเวณน้ีเปนสุสานอยางตอเน่ืองยาวนานถึง 900 ป เปนเหตุใหพื้นท่ี
นี้ เหมาะแกการขุดคนเพ่ือการศึกษาความเปนไปของวัฒนธรรม  ประเพณี และการดํารงชีวิตของ
ประชากรกอน ประวัติศาสตรไดเปนอยางดี ในการศึกษานี้มุงเนน และสนใจในอันที่จะเพ่ิมพูน
ความรูความเขาใจ ถึง ความสัมพันธ และการสืบเช้ือสายภายในกลุมชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณ
เนินอุโลกเม่ือคร้ังโบราณ โดยใช ขั้นตอนทางวิทยาศาสตรในการตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอเพื่อหา
ความสัมพันธทางพันธุกรรมของ โครงกระดูกมนุษยโบราณในชั้นตางๆของบริเวณท่ีขุดคน         

การสกัดดีเอ็นเอจากเน้ือเยื่อภายในโพรงฟนของโครงกระดูกมนุษยโบราณ ทําไดโดยใช  silica และ 
guanidine thiocyanate ในข้ันตอนการสกัด เพิ่มเติมดวยขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอ จากผลึก 
hydroxyapatite สวนประกอบหนึ่งของตัวฟน ผลการศึกษาพบวาสามารถสกัดและเพ่ิมจํานวน          
ดีเอ็น เอจากตัวอยางโครงกระดูกมนุษยโบราณไดจํานวน 22 จากท้ังหมด 26 ตัวอยาง คิดเปน
ประมาณ 80% และจากการ วิเคราะหดีเอ็นเอของกลุมชนโบราณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  พบวา
มีการต้ังถิ่นฐานและใชพื้นที่นี้อยางตอเน่ือง โดยกลุมชนเดียวกัน โดยมีการสืบทอดเชื้อสายตอเนื่อง
ยาวนานตลอด 900 ปของการใชพื้นที่บริเวณนี้ เมื่อวิเคราะห ดีเอ็นเอของกลุมชนโบราณจาก      
เนินอุโลก เทียบกับประชากรที่อาศัยอยูในปจจุบัน ในพ้ืนท่ีประเทศไทยและกลุม  ประชากรฮั่นใน
ประเทศจีน พบวามีความเปนไปไดที่บรรพบุรุษของกลุมชนโบราณท่ีอาศัยในพ้ืนที่บริเวณ          
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เนินอุโลก จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธกันทางพันธุกรรมใกลชิดกับกลุมประชากรฮั่น
ปจจุบันทางตะวันออก ของประเทศจีนมากกวาประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีประเทศไทยในปจจุบัน 

จึงมีความเปนไปไดที่บรรพบุรุษของ กลุมชนโบราณจากเนินอุโลกจะอพยพมาจากทางตะวันออก
ของประเทศจีนเมื่อกวา 2,400 ปมาแลว 

 Chin-Yuan Tzen, Tsu-Yen Wu, Hsin-Fu Liu(2001) การวิเคราะหความแตกตางในลําดับ
เบสของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ  ไดรายงานการพิสูจนตําแหนงความแตกตางในลําดับเบสของ      
ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ที่ตําแหนง 8389-8865 ซึ่งเปนลําดับดีเอ็นเอของกลุมประชากรตัวอยาง 
ชาวจีนท่ีไมมีความเก่ียวของเปนญาติกัน จํานวน 119 คน ทําการตรวจโดยเทคนิค PCR และทํา 
direct sequencing  ผลรายงานพบวามี 5 คน ที่พบการกลายพันธุแบบ heteroplasmy (แสดงออกมา  
2 peak ในตําแหนง nucleotide เหมือนกัน) ในชวงความยาว 477 bp นี้ จากผลการทดลองจัดกลุมได 
41 กลุม พบ 39 ตําแหนงท่ีมีความแตกตาง ความนาจะเปนของความมีเอกลักษณและความแตกตาง
ประมาณที่ 0.1265 และ 0.8809 ตามลําดับ  จากผลการทดลองแสดงวา ความแตกตางในลําดับเบสท่ี
ตําแหนง 8389-8865 ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอมนุษย สามารถใชในการตรวจเอกลักษณบุคคลได 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยลําดับนิวคลีโอไทดของไมโทคอนเดรีย 
ชวงตําแหนง 8271-8873 ในกลุมกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ที่มาใชแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดระนอง
และจังหวัดชุมพร จํานวน 20 คน และในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย จํานวน 9 คน เปนคนไทยที่มี
ถิ่นฐานเดิมมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

1. กลุมประชากร 

 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเปาหมาย คือ กลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย จํานวน 20 คน 
ที่มาใชแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร โดยเปนชาวพ้ืนเมืองเดิมพมา คือ กลุม
ทิเบต-พมา หมายถึง ชาวบะหมา ระไคน (ยะไข) กะฉ่ิน และชิน ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของ
ประเทศ จํานวน 10 คน กลุมมอญ-เขมรประกอบดวยชาว วา และปะหลาว  จํานวน  5 คน กลุมชน
เผาไทหมายถึงชาวรัฐฉาน (ไทใหญ) จํานวน 5 คน และในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย จํานวน 9 
คน เปนคนไทยท่ีมีถิ่นฐานเดิมมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทําการเก็บตัวอยางเสนผมของ
กลุมตัวอยาง ผูทําการทดลองเปนผูเก็บตัวอยางเอง โดยสวมถุงมือและทําการถอนเสนผมจํานวน 10 
เสนเก็บใสในซองกระดาษ จากน้ันนําตัวอยางมาสกัดและเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอที่ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามขั้นตอนในวิธีการทดลอง  
 

2. อุปกรณและสารเคมี 
 2.1  อุปกรณ 

2.1.1 เคร่ืองชั่งไฟฟา (Electrical balance) 

2.1.2 หมอน่ึงความดัน (Autoclave) 

2.1.3 Vortex mixer 

2.1.4 Spectrophotometer 

2.1.5 Centrifuge 

2.1.6 เคร่ืองหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก (Microcentrifuge)  
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2.1.7 Water bath 

2.1.8 DNA thermal cycler 

2.1.8 เคร่ืองจายกระแสไฟฟา (Power supply) 

2.1.9 เคร่ืองอานเจลอิเล็คโตรโฟรีซีส 

       2.1.10  เคร่ืองกําเนิดแสง UV (UV  transilluminator) 
 2.1.11 ไมโครเวฟ 

 2.1.12 Centrifuge tube ขนาด 15 ml 

 2.1.13 Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml และ 0.2 ml 

 2.1.14 PCR tube 

 2.1.15 Microcentrifuge tube rack 

 2.1.16 Micropipettes  ขนาด 20 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl 

 2.1.17 Pipette tip 

 2.1.18 บีกเกอร (Beakers) 

 2.1.19 Erlenmeyer  flask 

 2.1.20 Graduated cylinder 

 2.1.21 ขวดแกว 

 2.1.22 ถุงมือยาง 

 2.1.23 สําลี 
 2.1.24 กระดาษชําระเอนกประสงค 
 2.1.25 ใบมีดผาตัด 

 2.1.26 อุปกรณในการเจาะเลือด ไดแก เข็มฉีดยา, หลอดดูดสาร, แอลกอฮอล, สําลี, 
สายรัด, หลอดเก็บเลือดที่มี EDTA 

 2.1.27 ตู -20 C 

 

2.2 สารเคมี 
2.2.1 สารเคมีที่ใชในการสกัดดีเอ็นเอ 

   2.2.1.1 lymphoprep 

   2.2.1.2 สารเคมีในชุดสกัดดีเอ็นเอ Genomic DNA Mini Kit ประกอบดวย 

2.2.1.2.1 GB buffer 

2.2.1.2.2 GT buffer 
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2.2.1.2.3 W1 buffer 

2.2.1.2.4 Wash buffer 

2.2.1.2.5 Elution buffer 

2.2.2 สารเคมีที่ใชในการตรวจคุณภาพดีเอ็นเอดวยวิธี gel electrophoresis 

  2.2.2.1 Agarose 

  2.2.2.2 Sterile water 

2.2.2.3 1X TBE buffer ประกอบดวยสารเคมีดังนี้ 
  2.2.2.3.1  Tris base 

  2.2.2.3.2  Borric acid 

  2.2.2.3.3 Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA) 

2.2.2.4 Loading dye 

2.2.2.5 Ethidium bromide 

2.2.2.6 DNA marker ( DNA/HindIII) 

2.2.3 สารเคมีที่ใชในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR  
  2.2.3.1  10X buffer 

  2.2.3.2  50 mM MgCl2 

  2.2.3.3  dNTP ( dATP,dCTP,dTTP และ dGTP) 

  2.2.3.4  Taq DNA polymerase 

  2.2.3.5  Forward Primer 

  2.2.3.6  Reward Primer 

  2.2.3.7  น้ํากลั่น 

  2.2.3.8  ดีเอ็นเอตัวอยาง 

      2.2.4 สารเคมีในชุดสกัด Gel/ PCR DNA Fragments Extraction Kit สําหรับใชใน
การสกัดดีเอ็นเอออกจาก Agarose gel ประกอบดวย 

2.2.4.1 DF buffer 

2.2.4.2 Wash buffer 

2.2.4.3 Elution buffer 

2.2.4.4 DTT 
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3. วิธีการทดลอง 

 3.1  การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางเสนผมดวยชุดสกัด Genomic DNA Mini Kit 

 3.1.1 ใชบริเวณรากผมโดยตัดเหนือรากผมข้ึนมาประมาณ 1 cm ใสใน 

microcentrifuge tube ขนาด 1.5 μl 

 3.1.2   เติม GT buffer 200 μl และเติม Proteinase K (10 mg/ml) 20 μl ผสมใหเขา
กันโดย vortex 

 3.1.3 บมท่ี 60 °C นาน 30 นาที ระหวางท่ีบมใหทําการเขยาหลอดตัวอยางทุก ๆ    
5 นาที 
 3.1.4 เติม GB buffer 200 μl ทําการผสมใหเขากันโดย vortex นาน 5 นาที 
 3.1.5 บมท่ี 70 °C นาน 20 นาที ระหวางท่ีบมใหทําการเขยาหลอดตัวอยางทุก ๆ    
5 นาที ในขณะเดียวกันนํา Elution buffer (200 μl/ ตัวอยาง) มาอุนกอนใชงาน 

 3.1.6 นําไปปนท่ี13,000 rpm นาน 2 นาทีและยาย supernatant ใส microcentrifuge 

tube ใหม 
 3.1.7 เติม 200 μl Ethanol แลวทําการผสมใหเขากันโดย vortex  นาน 10 นาที 
 3.1.8 ยายตัวอยางมาใสใน GD Column ซึ่งวางอยูใน 2 ml Collection tube นําไป
ปนที่ 13,000 rpm นาน 2 นาที 
 3.1.9 ทิ้ง Collection tube และยาย GD Column ใสใน 2 ml Collection tube อัน
ใหม 
 3.1.10 เติม 400 μl W1 buffer ใน GD Column นําไปปนที่ 13,000 rpm นาน        

30 วินาที 
 3.1.11 เทสารละลายที่อยูใน Collection tube ออก แลวนํา GD Column กลับมาใส 
Collection tube เหมือนเดิม 

 3.1.12 เติม 600 μl Wash buffer (ethanol added) ใน GD Column นําปนท่ี 13,000 

rpm นาน 30 วินาที 
 3.1.13 เทสารละลายที่อยูใน Collection tube ออก แลวนํา GD Column กลับมาใส 
Collection tube เหมือนเดิม 

 3.1.14 นําไปปนที่ 13,000 rpm นาน 3 นาที เพื่อทําให Column matrix แหง 

 3.1.15 ยาย dried GD Column ใสใน 1.5 ml microcentrifuge tube ใหม  
 3.1.16 เติม 100 μl preheated Elution buffer ลงบริเวณตรงกลางของ Column 

matrix นําไปปนที่ 13,000 rpm นาน 30 วินาที เพื่อแยก purified DNA 
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 3.1.17  เก็บสารละลายดีเอ็นเอที่ -20 °C 

  

 3.2 การตรวจวัดคุณภาพดีเอ็นเอท่ีสกัดไดโดย Spectrophotometry 

 3.2.1 เจือจางสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดไดดวยนํ้ากลั่นไรเชื้อ 100  เทา  โดยดูด
สารละลายดีเอ็นเอ 1 μl ผสมกับน้ํากลั่นไรเชื้อ 99 μl ใหเขากันไดดี 

 3.2.2  ดูดสารละลายดีเอ็นเอเจือจางลงใน cuvet วัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 

260 nm (OD260) และวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 nm (OD280) 

 3.2.3 คํานวณความเขมขนสารละลายดีเอ็นเอดังนี้ 
   1 OD260 = 50 μg/ml x dilution factor (100 เทา) 
 3.2.4 คํานวณคุณภาพสารละลายดีเอ็นเอ ดังนี้ 
   OD260/OD280 = 1.8 – 2   แสดงวา ดีเอ็นเอที่สกัดไดบริสุทธิ์ 
   OD260/OD280 < 1.8 แสดงวา ดีเอ็นเอที่สกัดไดมีโปรตีนปนเปอน 

   OD260/OD280 > 2 แสดงวา ดีเอ็นเอที่สกัดไดมีอารเอ็นเอปนเปอน 
 

 3.3 การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ดวยวิธี PCR 

 3.3.1 ทําการเพ่ิมปริมาณไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง  8271-8873 โดยใช 
Forward primer 5´ CAG TTT CAT GCC CAT CGT CC 3´ และ Reward primer 5´ CCT ATA 

ATC ACT GTG CCC GCT C 3´ มาทําการทดสอบ โดยสวนประกอบของ Reaction mixture 50 μl 

ประกอบดวย 

 10X PCR buffer              5 μl 

 50 mM MgCl2               2 μl 

 dNTP               2 μl 

 Forward Primer              1 μl 

 Reward Primer 1 μl 

 Taq DNA Polymerase 1 μl 

 ddH2O                               33 μl 

 Template DNA 5 μl 
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 นํา PCR tube ที่ไดเขาเคร่ือง Thermal cycler โดยต้ังโปรแกรม ดังนี ้
 

Initial 

Incubation Step 

Denature Anneal Extend Final 

Extension 

Final 

Step 

Hold Cycle (35รอบ) Hold Hold 

95 °C  5 นาที 94 °C 1 นาที 56 °C  1 นาที 72 °C  30 วินาที 72 °C 10 นาที 4 °C 
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ภาพที่ 24 ( ก ) เคร่ือง DNA thermal cycler 

 ( ข ) แสดงการทํา Agarose gel Electrophoresis 
 

 

 

( ก ) 

( ข ) 
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 3.4  การตรวจวิเคราะหผลผลิต PCR โดยวิธี Agarose gel Electrophoresis 

 3.4.1 เตรียม 1% Agarose gel โดยช่ัง agarose powder 1 g ผสมลงใน 1X TBE 

buffer 100 ml 

 3.4.2 นําไปตมในเตาไมโครเวฟ จนกระทั่ง agarose powder ละลายหมด 

 3.4.3 นําสารละลาย agarose ที่ไดไปเทลงใน agarose chamber ซึ่งวาง comb พรอม
แลว ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง จนกระทั่ง agarose แข็งตัว 

 3.4.4 นํา PCR product ที่ไดไปผสมกับ 6X Loading dye โดยการดูดข้ึนลงดวย 

micropipette เพื่อเตรียมไป load ใน ชองของ 1% Agarose gel ใน electrophoresis chamber 

 3.4.5 ใหกระแสไฟฟาที่ความตางศักย 100-120 โวลต เปนเวลา 60 นาที 
 3.4.6 หลังจากทํา Electrophoresis เสร็จแลว นําแผนเจลที่ไดไปยอมดวย 1% 

Ethydium Bromide โดยแชแผนเจลในสารละลาย Ethydium Bromide ประมาณ 5-10 นาที และลาง
ดวยน้ํากลั่นโดยการแชลงไปแลวยกขึ้น 

 3.4.7 นําแผนเจลที่ไดไปวางใน UV transilluminator พรอมถายภาพ บันทึกภาพไว
ในคอมพิวเตอร 
 3.4.8 นําแผนเจลท่ีบันทึกภาพแลว ไปดูภายใตแสง UV จากน้ันทําการตัดเจล 
บริเวณแถบดีเอ็นเอที่ตองการใส microcentrifuge tube พรอมระบุชื่อตัวอยาง เพื่อนําไปทําการสกัด
ดีเอ็นเอออกจาก Agarose gel ตอไป 
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(ก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 25    (ก)  แสดงแถบดีเอ็นเอ บน  Agarose gel จากการบันทึกขอมูลผานเคร่ือง UV 

transilluminator 
                   (ข)  แสดงแถบดีเอ็นเอ บน Agarose gel เมื่อสองภายใตแสง UV 
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 3.5  การสกัดดีเอ็นเอออกจาก Agarose gelโดยGel/PCR DNA Fragments Extraction 

Kit 

 3.5.1 ตัด agarose gel เปนชิ้นเล็กๆ ใสใน microcentrifuge tube 

 3.5.2 เติม 500 μl DF buffer และผสมใหเขากันดวยการ vortex 

 3.5.3 นําไปบมท่ี 55-60 °C นาน 10-15 นาที จนกระท่ัง gel ละลายไดสมบูรณ 
ระหวางบม เขยาหลอดทุกๆ 2-3 นาที 
 3.5.4 นําหลอดตัวอยางออกมาวางที่อุณหภูมิหองใหอุณหภูมิตวัอยางลดลง 

 3.5.5 นํา DF Column วางใน 2 ml Collection tube ยายตัวอยางจากขอ 4 ใสใน DF 
Column แลวนําไปปนที่ 13,000 rpm นาน 30 วินาที 
 3.5.6 ทิ้ง Collection tube และยาย DF Column ใสใน 2 ml Collection tube         
อันใหม 
 3.5.7 เติม 600 μl Wash buffer (ethanol added) ลงใน DF Column นําไปปนท่ี 

13,000 rpm นาน 30 วินาที 
 3.5.8 เทสารละลายท่ีอยูใน Collection tube ออก แลวนํา DF Column กลับมาใส  
Collection tube เหมือนเดิม แลวนําไปปนที่ 13,000 rpm นาน 3 นาที เพื่อทําให Column matrix แหง 

 3.5.9 ยาย Dried DF Column ใสใน 1.5 ml microcentrifuge tube ใหม 
 3.5.10 เติม 15-50 μl Elution Buffer หรือ น้ํากลั่น ลงบริเวณตรงกลางของ Column 

matrix  รอประมาณ 2 นาที ให Elution buffer หรือ น้ํากลั่น ดูดซับอยูใน matrix  แลวนําไปปนท่ี 

13,000 rpm นาน 2 นาที เพื่อแยก purified DNA  

 3.5.11 ทําการสงตัวอยางดีเอ็นเอ พรอม primer เพื่อทําการ sequencing 

 

     3.6 การทํา DNA sequencing ดวยเทคนิค dye terminator cycle sequenceing kit 

 การ DNA sequencing สงบริษัทแปซิฟคซายด จํากัด โดนํา PCR product ที่ไดไป
หาลําดับเบสดวยชุดนํ้ายาสําเร็จรูป dye terminator cycle sequenceing kit และจึงทําการวิเคราะหหา
ลําดับเบส 
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    3.7 การวิเคราะหลําดับเบส 

 การวิเคราะหลําดับเบสโดยใชโปรแกรม  ClustalW2 โดย search ใน web site 

www. Ebi.ac.uk เลือกท่ี sequence analysis และเลือกที่ CluatalW2 จะพบโปรแกรมการทํา multiple 

sequence alignment ทั้งน้ีไดนําขอมูลการทดลองของประชากรไทยเพศชายจํานวน 9 ตัวอยาง       
มาเปรียบเทียบเพื่อทําการวิเคราะห และทํา Phylogenetic tree ใน โปรแกรม Molecular 

Evolutionary Genetic Analysis(MEGA) Version 5 ดวยวิธี Neighbor-Joining โดยใช bootstrap 

1000 ซ้ํา
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บทท่ี 4 

ผลการทดลอง 

 

 ในการศึกษาลําดับเบสของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง 8271-8873 จํานวน 20 คน
จากกลุมตัวพมาเพศชาย และจํานวน 9 คนจากกลุมประชากรไทยเพศชายที่ไมมีความสัมพันธทาง
สายเลือด ทําการสกัด DNA จากเสนผมดวยวิธี Genomic DNA Mini Kit  แลวทําการเพิ่มจํานวน 
DNA ดวยเทคนิคพีซีอารโดยใชไพรเมอรที่จําเพาะตอไมโครแซเท็ลไลท ตําแหนง 8271- 8873 ทํา
การเปรียบเทียบลําดับเบสในแตละตําแหนงกับ Anderson sequencing โดยศึกษาความหลากหลาย
ของจีโนมไมโทคอนเดรีย  
 ผลศึกษาเปรียบเทียบลําดับเบสกับ Anderson sequencing เกิดการแทนท่ีระหวางกลุมเบส
เดียวกัน(Transition) มากวาการแทนท่ีระหวางเบสตางกลุม(Transversion) นอกจากนี้พบการขาด
หายไปของเบส(Deletion)และการแทรกเพ่ิมของเบส(Insertion) ดังตารางท่ี 5- 9 
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ตารางท่ี 5  แสดงความแตกตางของลําดับเบสขอกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย  ระหวางตําแหนง 
8271 – 8315  เทียบกับ Anderson sequence  
 

 

 

 

 

 
Reference 

subject 
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00
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83
07

 

83
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83
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83
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83
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83
13

 

83
14

 

83
15

 

C 

A
C

C
C

C
C

TC
T 

C C C C T A G C C C A C T A A A C T A G C A 

Myn1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Myn2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn3 T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn8 - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn9 - - G A G A C T A A A G C T C T T T A - - T T T 

Myn10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - A A G D - - 

Myn12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Myn16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Myn18 - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Myn19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myn20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 6  แสดงความแตกตางของลําดับเบสขอกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย  ระหวางตําแหนง 
8317 –8868  เทียบกับ Anderson sequence  
 

 
Reference 

subject 

83
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83
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84
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85
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88
39

.1
 

88
58

.1
 

88
63

 

88
63

.1
 

88
64

 

88
65

 

88
66

 

88
68

 

T T A T T T C T A C A G A A A G - - G - T G A T 

Myn1 - - - - - - - - - T - - G - - - - - - T G A T D 

Myn2 - - - - - - - - - - - - G - - - - - - T G A T D 

Myn3 - - - C - C - C - - G -  - - - G G -  G A - - 

Myn4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - D T G A T - 

Myn5 - - - - - -  - - - - - - - - - - - - T G A - - 

Myn6 - - - - - - T - - - - - G - - - - - - T G A T D 

Myn8 - - - - - - - - - - - A - - - - - - T G A A T - 

Myn9 A A - A C A - - G - - - G G - - - - - T G A T D 

Myn10 - - - - - - - - - - - - - - - - - G - T G A T D 

Myn11 - - - - - - - - - T - - G - - - - - - T G A T D 

Myn12 - - C - - - T - - - - - G - - - - - - T G A T D 

Myn13 - - - - - - - - - - - - G - - A - - - T G A T D 

Myn14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T G A T D 

Myn15 - - - - - - T - - - - - G - - - - - - T G A - - 
Myn16 - - - - - - T - - - - - G - - - - - - T G A - - 

Myn17 - - - - - - T - - - - - G - - - - - - G A A T D 
Myn18 - - - - - - - - - - - A - - - - - - - T G A - - 
Myn19 - - - - - - - - - - - - G - - - - - - G A A T D 

Myn20 - - - - - - T - - - - - G - T - - - - T G A - - 
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ตารางที่ 7  แสดงความแตกตางของลําดับเบสขอกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย ระหวางตําแหนง 
8271 – 8315  เทียบกับ Anderson sequence  
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C 

A
C

C
C

C
C

TC
T 

C C C C T A G C C C A C T A A A C G C A 

Thi1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi3 - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi7 T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thi9 - - G A G A C T A A A G C T C T T T A T T T 

 
ตารางที่ 8  แสดงความแตกตางของลําดับเบสขอกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย ระหวางตําแหนง 
8317 – 8868  เทียบกับ Anderson sequence  
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T T T T T C T A C A G A A - - G - T G A T 

Thi1 - - - - - - - - T - - G - - - - T G A T D 

Thi2 - - - - - - - - - - - G - - - - T G A T D 

Thi3 - - C - C - C - - G -  - G G -  G A - - 

Thi4 - - - - - - - - - - - - - - - D T G A T - 

Thi5 - - - - -  - - - - - - - - - - T G A - - 

Thi6 - - - - - T - - - - - G - - - - T G A T D 

Thi7 - - - - - - - - - - A - - - - T G A A T - 

Thi8 - - A C A - - G - - - G G - - - T G A T D 

Thi9 A A A C A - - G - - - G G - - - T G A T D 
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ตารางท่ี 9  แสดงผล Align ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง 8278-8286 ของกลุมตัวอยางคนพมา
เพศชายและกลุมตัวอยางคนไทยเพศชายเปรียบเทียบกับ Anderson sequence 

 

การเปล่ียนแปลง Nucleotide 
กลุมตัวอยาง 

พมาเพศชาย ไทยเพศชาย 
การแทนท่ี Nucleotide 
Transition 
                       G              A 4 3 
                       A              G 3 4 

                       T               C 4 5 

                       C               T 4 5 

Transversion 
                       A                C 2 1 
                       C                A 5 5 
                       A                T 6 6 
                       T                A 4 5 
                       C                G 3 3 
                       T                G 1 1 
                       G                T 2 2 
Insertion    

                                 T 1 1 

                                 G 3 3 

Deletion     
                                  A 1 1 

                                  C 6 6 

                                  T 3 1 

                                  G 2 1 
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 จากตารางการพบการแทนท่ีระหวางเบสกลุมเดียวกัน(Transition C    T) ในตัวอยาง
กลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง  8276, 8297, 8314, 

8414, และ 8509 ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชายและกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย พบความถี่ของ
การแทนท่ีระหวางเบสกลุมเดียวกัน (Transition C  T) ในตําแหนง 8414  มากท่ีสุด  
 การแทนท่ีระหวางเบสกลุมเดียวกัน(Transition A G) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8479, 8563, 8701 และ 8774 กลุมตัวอยางคนไทยเพศ
ชายและกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย จะพบความถี่ของการแทนท่ีระหวางเบสกลุมเดียวกัน 
(Transition A G) ในตําแหนง 8701 เหมือนกัน  พบการแทนท่ีระหวางเบสกลุมเดียวกัน
(Transition A G) ตําแหนง 8312 ในตัวอยางกลุมประชากรพมาเพศชายไมพบในกลุมตัวอยางคน
ไทยเพศชาย 

 การแทนท่ีระหวางเบสกลุมเดียวกัน(Transition G A) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ยในตําแหนง 8292, 8584, และ 8865 ในกลุมตัวอยางคนพมาเพศ
ชาย พบในตําแหนง 8790   แตไมพบในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และตําแหนง 8865 พบการ
แทนที่ระหวางเบสกลุมเดียวกัน(Transition G A) ในทุกตัวอยาง 

 การแทนที่ระหวางเบสกลุมเดียวกัน(Transition T C) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8288 , 8300, 8355 , 8357  และ 8473 

 การแทนที่ระหวางเบสตางกลุม(Transversion T A) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8317, 8355  และ 8357 ในตัวอยางกลุมประชากรพมา
เพศชายพบในตําแหนง 8310  แตไมพบในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 

 การแทนท่ีระหวางเบสตางกลุม(Transversion A T) กลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และ
กลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8289, 8301, 8307, 8308, 8315 และ 8866ในกลุมตัวอยาง
คนพมาเพศชาย พบในตําแหนง  8784 แตไมพบกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และตัวอยางกลุม
ตัวอยางคนไทยเพศชาย และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย พบความถี่ของการแทนที่ระหวางเบส
กลุมเดียวกัน (Transversion A T) ในตําแหนง 8866  มากที่สุด  
 การแทนท่ีระหวางเบสตางกลุม(Transversion C A) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8281, 8287, 8293, 8294 และ 8309   

 การแทนที่ระหวางเบสตางกลุม(Transversion A C) ในตัวอยางกลุมตัวอยางคนไทย
เพศชาย และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8296 ในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย
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พบในตําแหนง  8350  ไมพบการแทนที่ระหวางเบสตางกลุม(Transversion A C) กลุมตัวอยางคน
ไทยเพศชาย 

 การแทนท่ีระหวางเบสตางกลุม(Transversion C G) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8280 , 8282 และ 8295   

 การแทนที่ระหวางเบสตางกลุม(Transversion T G) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8864   

 การแทนที่ระหวางเบสตางกลุม(Transversion G T) ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย 
และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย ในตําแหนง 8313 และ 8863   

 การแทรกเพิ่มของเบส(Insertion   G(2)) ระหวางตําแหนง 8839 และ 8840  จํานวน 2 
ตัวอยาง พบทั้งกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย  การแทรกเพิ่มของ
เบส(Insertion   G(4))ระหวางตําแหนง 8858 และ 8859 จํานวน 4 ตัวอยาง พบแทรกเพิ่มของเบส
(Insertion  G ) จํานวน 2 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และพบแทรกเพ่ิมของเบส
(Insertion  G ) จํานวน 2 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย การแทรกเพ่ิมของเบส(Insertion   
T(22))  และ G(5)) ระหวางตําแหนง 8863 และ 8864  จํานวน 27 ตัวอยาง พบการแทรกเพิ่มของเบส
(Insertion   T(7)) จํานวน 7 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และพบการแทรกเพิ่มของเบส
(Insertion   T(15)) จํานวน 15 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย พบการแทรกเพิ่มของเบส
(Insertion   G(1)) จํานวน 1 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และพบการแทรกเพิ่มของเบส
(Insertion   G(4)) จํานวน 4 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย 

 การขาดหายไปของเบส(Deletion  A) พบที่ตําแหนง 8280 จํานวน 3 ตัวอยาง การขาด
หายไปของเบส (Deletion  C) พบที่ตําแหนง 8281- 8285 และ 8287 จํานวน 3 ตัวอยาง พบการขาด
หายไปของเบส(Deletion  A และ C) จํานวน 1 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และพบการ
ขาดหายไปของเบส(Deletion  A และ C) จํานวน 2 ตัวอยางในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย การขาด
หายไปของเบส(Deletion  T) พบท่ีตําแหนง 8286 , 8288 และ 8868 จํานวน 20 ตัวอยาง ตัวอยาง
กลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย พบการขาดหายไปของเบส(Deletion  T(6)) จํานวน 6 ตัวอยาง และ
กลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย พบการขาดหายไปของเบส(Deletion  T(14)) จํานวน 14 ตัวอยาง การ
ขาดหายไปของเบส(Deletion  G) พบที่ตําแหนง 8863  จํานวน 2 ตัวอยาง พบทั้งกลุมตัวอยางคน
ไทยเพศชาย และกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย และตําแหนง 8313 จํานวน 1 ตัวอยางในกลุมตัวอยาง
คนพมาเพศชาย
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ตําแหนงท่ี 8355 และ 8357  พบการแทนท่ีระหวางเบสกลุมเดียวกัน(Transition) และการแทนที่
ระหวางเบสตางกลุม(Transversion)  
 ตําแหนงท่ี 8313 และ 8863  พบการแทนท่ีระหวางเบสตางกลุม(Transversion) การขาด
หายไปของเบส(Deletion  G) 
 การเปล่ียนแปลงนิวคลีโอไทดในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย แบบ  transition  ที่พบ คิด
เปนรอยละ 27.77  การเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดแบบ transversion คิดเปนรอยละ 42.59 ในการ
ทดลองน้ี     นอกจากพบการแทนที่ของนิวคลีโอไทดยังพบการแทรกของนิวคลีโอไทดคิดเปนรอย
ละ 7.4  และการขาดหายของนิวคลีโอไทดคิดเปนรอยละ 22.22 

 การเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย แบบ  transition  ที่ตรวจ
พบ มี 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 32.07  การเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดแบบ transversion มี 7 ชนิดคิด
เปนรอยละ 43.39 ในการทดลองน้ี     นอกจากพบการแทนที่ของนิวคลีโอไทดยังพบการแทรกของ
นิวคลีโอไทดคิดเปนรอยละ 7.54  และการขาดหายของนิวคลีโอไทดคิดเปนรอยละ 16.98 

 

การพิสูจนตําแหนงท่ีแปรผันได ในชวงตําแหนง 8271 – 8873 

 การเปรียบเทียบนิวคลีโอไทดของกลุม ตัวอยางคนพมาเพศชาย  ทําการเทียบกับ 

Anderson sequence ตําแหนงที่ 8271- 8873 พบเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  54  ตําแหนงท่ีมีความแตกตาง
จากลําดับเบสในชวงความยาว 603 bp  คิดเปนรอยละ 8.95  ของการเกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับเบส
ในนิวคลีโอไทด และในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย ทําการเทียบกับ Anderson sequence ตําแหนง
ที่  8271- 8873 พบเปลี่ยนแปลงท้ังหมด  53  ตําแหนงท่ีมีความแตกตางของลําดับเบสในชวงความ
ยาว 603 bp  คิดเปนรอยละ 8.78 ของการเกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับเบสในนิวคลีโอไทด  
 ตําแหนง8271– 8873 ที่ทําการศึกษาเปนตําแหนงท่ีมีการถอดรหัสจากยีนไมโทคอนเดรีย  
ตําแหนงของนิวคลีโอไทด  8295 -8364 ที่มีการถอดรหัสให tRNA lysine   ตําแหนงของนิวคลีโอ
ไทด  8366 -8572  ถอดรหัสใหโปรตีนหนวยยอยของเอนไซมเชิงซอนตัวที่ 5  ถอดรหัสให ATP 

synthase  8 และ ตําแหนงของนิวคลีโอไทด 8527 -9207  ถอดรหัสใหโปรตีนหนวยยอยของ
เอนไซมเชิงซอนตัวท่ี 5  ถอดรหัสให ATP synthase 6  พบตําแหนงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของลําดับ
เบสในนิวคลีโอไทดชนิดท่ีมีการแทนที่เบสเฉพาะในกลุม ตัวอยางคนพมาเพศชาย จํานวน 5 
ตําแหนง คือ 8310, 8312, 8350 เปนบริเวณท่ีมีการถอดรหัสให tRNA lysine และ  8784 และ 8790  
เปนบริเวณท่ีมีการถอดรหัสให ATP synthase 6 พบการเปลี่ยนแปลงของลําดับเบสในนิวคลีโอไทด
ชนิดที่มีการขาดหายไป คือ   8863       และ    8868         ซึ่งเปนตําแหนงของยีนที่ถอดรหัสจาก     
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 ยีนไมโทคอนเดรีย ATP synthase 6 เปนยีนของไมโทคอนเดรียที่มีความถี่ของลําดับเบสซ้ํา
กัน(direct repeat) ทําใหเกิดการกลายพันธุแบบ large-scale mtDNA rearrangement  เปนแบบท่ีมี
การขาดหายไปของยีนขนาดใหญ พบในตําแหนงท่ี 8313 และการกลายพันธุแบบ  point mutation  

ตําแหนง คือ 8310, 8312, 8350, 8784 และ 8790  เฉพาะกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย และตําแหนง
ของยีน tRNA lysine และ ATP synthase 6 เปนบริเวณท่ีเกิดการแทนที่ของเบส,การขาดหายไป และ
การแทรกเพ่ิมของเบสมากท่ีสุด 

 

การวิเคราะหนิวคลีโอไทดที่เปลี่ยนแปลง 

 ผลการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบการลําดับเบสของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง 

8271-8873 โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย กลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และ 
Anderson sequence พบ 3  ตําแหนงท่ีมีความถี่ ในการเปลี่ยนแปลงไดมากท่ีสุด  คือ ตําแหนง 8864  
พบจํานวน  29  คน จาก 29  คน  (100%) โดยนิวคลีโอไทดเปลี่ยนแปลงแบบ transversion (การ
เปลี่ยนจากเบสพิวรีนไปเปนเบส  พิ ริมิดีน หรือจากเบสพิริมิดีนไปเปนเบสพิวรีน ) มีการ
เปลี่ยนแปลงจาก   T  G จํานวน 24 คน (83%) พบในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย จํานวน   16 
คน ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย จํานวน 8 คน     T  A  จํานวน 5 คน (17%) โดยการ
เปลี่ยนแปลง T  A พบในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย จํานวน   4 คน ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศ
ชายจํานวน 1 คน  ตําแหนงที่พบรองลงมา คือ ตําแหนง 8866 พบ 21  คนจาก 29 คน (72.41%)  พบ
ในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย จํานวน 14 คน ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย จํานวน 7 คน    โดย
นิวคลีโอไทดมีการเปลี่ยนแปลงจาก A  T  ตําแหนงท่ีพบเปนอันดับสาม คือ ตําแหนง 8701 ซึ่ง
ตําแหนงน้ีพบ 17 คนจาก 29 คน (58.62%) ในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย จํานวน 12 คน ในกลุม
ตัวอยางคนไทยเพศชาย จํานวน 5 คน  โดยนิวคลีโอไทดมีการเปลี่ยนแปลงจาก A  G   
 ในตําแหนง 8865 ที่มี G ซึ่งปรากฏท่ี Anderson sequence เทาน้ัน คือ ที่ตําแหนง 8865 ผิด
แบบไป ในการทดลองน้ีเปน A ทั้ง 29 คน ในการศึกษานี้ มีเพียง 3 ตําแหนง (hot spots) ของความ
แตกตางที่พบการเปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทดแบบ transversion (การเปลี่ยนจากเบสพิวรีนไปเปน
เบสพิริมิดีน หรือจากเบสพิริมิดีนไปเปนเบสพิวรีน) จํานวน 2 ตําแหนง และ การเปลี่ยนแปลงแบบ 
transition (การเปลี่ยนจากเบสพิวรีนไปเปนเบสพิวรีน  หรือจากเบสพิริมิดีนไปเปนเบสพิริมิดีน) 
จํานวน 1 ตําแหนง  
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การวิเคราะห Phylogenetic Tree  

 ทํา Phylogenectic Tree ดวยโปรแกรม MEGA5 ดวยวิธี Neighbor-Joining โดยใช 
bootstrap 1,000 ซ้ํา ไดผลดังภาพที่ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26  ความสัมพันธลําดับนิวคลีโอไทด  8271-8873 ในกลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และกลุม
ตัวอยางคนพมาเพศชาย 

 

 จากภาพท่ี 26 ผลการวิเคราะห ที่ได พบวา การกระจายตัวของ sequence ทั้งคนพมาและ
คนไทย มีการกระจายตัวแบบผสมผสานกัน จึงทําใหไมสามารถใชชวง sequence นี้ในการจําแนก
คนพมาและคนไทยออกจากกันไดอยางชัดเจน แตถาหากลองนําเฉพาะชวงตน ๆ ของ sequence 

อาจเกิดการจัดกลุมกันใหมก็เปนได และจากการศึกษากลุมประชากรโดยใชขอมูลทางพันธุศาสตร
นั้น ไมสอดคลองดานการจัดกลุมทางภาษาศาสตร  การกระจายทางภูมิศาสตร  หรือประวัติศาสตร
การอพยพ โดยขอมูลดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียน้ันบงช้ีวา ชายไทยและชายพมา มีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด
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บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

1.สรุปผลการวิจัย 

 1.1 ผลการศึกษาการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด ตําแหนง 8271 – 8873 

ของไมโทคอนเดรีย ดีเอ็นเอของชายไทยและชายพมา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด 
ตําแหนง 8271 -8873 ของไมโทคอนเดรีย ดีเอ็นเอ  ของประชากรไทยเพศชายและประชากรพมา
เพศชายและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด ตําแหนง 8271 -8873 ของไมโทคอนเดรีย    
ดีเอ็นเอ ของประชากรไทยเพศชายและประชากรพมาเพศชาย  โดยคัดเลือกประชากรพมาเพศชาย
จํานวน 20 คน และประชากรไทยเพศชาย จํานวน 9 คน ที่ไมมีความสัมพันธกันทางสายเลือด       
ทําการสกัดดีเอ็นเอจากเสนผมดวย Genomic DNA Mini Kit แลวทําการเพ่ิมจํานวนดีเอ็นเอดวย
เทคนิค พีซีอาร(PCR) โดยใชไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอตําแหนงนิวคลีโอไทด 8271 -8873    
 การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดพบวา เกิดการแทนที่ระหวางเบสกลุมเดียวกัน(Transition) 
มากที่สุดคือ 56 นิวคลีโอไทด ในประชากรพมาเพศชาย และ 31 นิวคลีโอไทด          ในประชากร
ไทยเพศชาย  เกิดการแทนท่ีระหวางเบสตางกลุม(Transversion)  51 นิวคลีโอไทด     ในประชากร
พมาเพศชาย และ 33 นิวคลีโอไทด ในประชากรไทยเพศชาย  เกิดการแทรกเพิ่ม (Insertion)  22      
นิวคลีโอไทดในประชากรพมาเพศชาย และ 11 นิวคลีโอไทด  ในประชากรไทยเพศชาย และเกิด
การขาดหายไป ( Deletion) 20 นิวคลีโอไทดในประชากรพมาเพศชายและ    10        นิวคลีโอไทด 
ในประชากรไทยเพศชาย พบการแทนที่ระหวางเบสตางกลุม(Transversion) ตําแหนง 8309, 8310, 
8312, 8350,และ 8784 เฉพาะในประชากรพมาเพศชาย ผลการเปรียบเทียบลําดับเบสของไมโทคอน
เดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง 8271-8873 โดยเปรียบเทียบระหวางประชากรพมาเพศชาย ประชากรไทย
เพศชาย และ Anderson sequence พบ 3 ตําแหนงท่ีมีความถี่ ในการเปลี่ยนแปลงไดมากท่ีสุด  คือ 
8864, 8866 และ 8701 
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 การวิเคราะห Phylogenetic Treeดวยโปรแกรม MEGA5 ดวยวิธี Neighbor-Joining โดย
ใช bootstrap 1,000 ซ้ําผลการวิเคราะห ที่ได พบวา การกระจายตัวของ sequence ทั้งคนพมาและคน
ไทย มีการกระจายตัวแบบผสมผสานกัน จึงทําใหไมสามารถใชชวง sequence นี้ในการจําแนกคน
พมาและคนไทยออกจากกันไดอยางชัดเจน แตถาหากลองนําเฉพาะชวงตนๆของ sequence คิดอาจ
เกิดการจัดกลุมกันใหมก็เปนได จากการศึกษากลุมประชากรโดยใชขอมูลทางพันธุศาสตรนั้น ไม
สอดคลองดานการจัดกลุมทางภาษาศาสตร  การกระจายทางภูมิศาสตร  หรือประวัติศาสตรการ
อพยพ โดยขอมูลดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียนั้นบงช้ีวา ชายไทยและชายพมา มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด จึงไมสาสมารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน แตถาหากวิเคระหกันในบางตําแหนง 
sequence   คิดอาจเกิดการจัดกลุมกันใหมก็เปนได  
 จากผลการทดลองบงบอกวาความแตกตางของลําดับเบสท่ีตําแหนง  8271 -8873 
ในไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอสามารถนําไปใชรวมกับตําแหนงความแตกตางอ่ืนๆ   ในไมโทคอนเดรีย
ดีเอ็นเอ เพื่อประโยชนทางนิติวิทยาศาสตรและการศึกษาเก่ียวกับมานุษยวิทยาได 
 

2. อภิปรายผล 

 การศึกษาการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด ตําแหนง 8271 – 8873 ของไมโทคอนเดรีย    
ดีเอ็นเอของชายไทยและชายพมา สามารถใชเปนฐานขอมูลในการศึกษาความหลากหลายของ
ประชากรระหวางชนชาติได เพื่อนํามาใชประโยชนในทางนิติวิทยาศาสตรในการจัดจําแนกกลุม
ประชากร   งานวิจัยนี้มีประโยชนอยางมากหากมีการเพิ่มจํานวนประชากรใหมีขนาดใหญขึ้นและ
กําหนดชวงของ sequence ใหแคบลง เพราะจะทําใหคาความเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน ความถูกตองความ
แมนยํา จะมีคาสูงขึ้น จึงควรมีการศึกษาตอไป 

 

3.ขอเสนอแนะ 

 3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 3.1.1 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางชายไทยและชายพมาทางดานมานุษวิทยา
เพิ่มมากข้ึนเพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูล 
 3.1.2 ขอจํากัดบางประการที่เปนอุปสรรคในการวิเคราะหขอมูล  เชน ขั้นตอนการ 
Reaction mixture ไมไดปริมาณที่เหมาะสมทําใหผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อน 
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 3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ในประเทศไทยยังมีกลุมชนชาติอ่ืนที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยหลายชนชาติ ที่
มีความคลายคลึงกันทางดานลักษณะทางกายภาพ เชน ญ่ีปุน เกาหลี เปนตน จึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในประชากรกลุมดังกลาว เพื่อนํามาใชประโยชนในทางนิติวิทยาศาสตร 
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ลําดับเบสของแตละคนในกลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย 
>ex 1 

TTACTTTTAAAAATCCTGTCAGAATAGCGTGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACT

GTAAAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTA

AATACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACA

CAAACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAATAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGA

AAATCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTA

TTGATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAA

CAAATGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAAC

TAACCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTT

ATGAGCGGGCACAGTGATTATAGGG 

>ex2 

AGGATTGCCATAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTA

AAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAAT

ACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAA

ACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAA

TCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTG

ATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAA

ATGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAA

CCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATG

AGCGGGCACAGTGATTATAGG 

>ex3 

TTTGGTATCTAGTGTGGTCTGGAGCCTTGATACATTATGGATATACTCACCCCTTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTA

AAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCATCACAGTGAAATGCCCCAACTAAAT

ACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAA

ACTACCACCTACCCCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAA

TCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCGCAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTG

ATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAA

ATGATAACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAA

CCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGGCCATCCCCTTAT

GAGCGGGGCACAGGAATTATAGGATTGAATTAAGAATAGATATGAAAGAAG 
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>ex4 

GTTCATAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCT

AACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTAC

CGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTAC

CACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGT

TCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCC

CACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGAT

AACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCC

TCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGG

GCACATGATTTATAGGA 

>ex5 

TCCTGAATCTGCTGTAGTCTGGGCCCGTATTTATCCCATATATGCTACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAA

AGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATA

CTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAA

CTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAAT

CTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGA

TCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAA

TGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAAC

CTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGA

GCGGGCACAGTGAATTATAGGA 

>ex6 

AACCTATAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGC

TAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTAC

CGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTAC

CACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGT

TCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCC

CACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGAT

AACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCC

TCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGG

GCACAGTGAATTATAGGG 
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>ex7 

AGGGATTGCAGTCAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGT

AAAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCCTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAA

TACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACA

AACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAA

ATCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATT

GATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACA

AATGATAACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTA

ACCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTAT

GAGCGGGGCACAGTGATTATAGGA 

>ex8 

ATGGATTCGTAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCTAACTTA

GCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTACCGTATG

GCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACCACCTA

CCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGTTCGCTT

CATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCACAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCCCACCT

CCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGATAACCA

TACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCCTCGGA

CTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGGGCAC

ATGAATTTATAGGA 

>ex9 

ATTCCCGTAATATCGGGTGAGGTATCGGTCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTAGAGCCTACTGAAAAGCTTGCT

AAGCTTTATTATTTTAAACCATTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCAAAACAGTGAAATGCCCCAACTAAATA

CTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAA

CTACCACCTACCTCCCTCGCCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAAT

CTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGA

TCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAA

TGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAGC

CTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGA

GCGGGCACAGTGATTATAGGAA 
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>ex10 

AATGATGCATAAATCTGGTGTAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTA

AAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAAT

ACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAA

ACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAA

TCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTG

ATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAA

ATGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAA

CCTCCTCGGTCTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATG

AGCGGGCACAGTGATTATAGGA 

>ex11 

GGGATCTAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGC

TAATATGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTACC

GTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACC

ACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAATAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGTT

CGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCC

CACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGAT

AGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTC

CTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCG

GGCACAGTGATTATAGGA 

>ex12 

GGATGCCGCATATCTTTGAATACGGAGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTA

AAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACCCCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAAT

ACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAA

ACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAA

TCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTG

ATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAA

ATGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAA

CCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATG

AGCGGGCACAGTGATTATAGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

103 

>ex13 

GAATTCCTAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGC

TAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTAC

CGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTAC

CACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGT

TCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCC

CACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGAT

AGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTC

CTCGGACTCCTACCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCG

GGCACAGTGATTATAGG 

>ex14 

GGATGCCGTAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAA

GCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATAC

TACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAAC

TACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATC

TGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGAT

CCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAAT

GATAACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACC

TCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAG

CGGGCACAGTGATTATAGGA 

>ex15 

AAATTCCGTTAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAA

GCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATAC

TACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAAC

TACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATC

TGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGAT

CCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAAT

GATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAAC

CTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGA

GCGGGCACAGTGAATTATAGGA 
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.>ex16 

ATGCTAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCTA

ACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTACC

GTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACC

ACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGTT

CGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCC

CACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGAT

AACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCC

TCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGG

GCACAGGAATTATAGGA 

>ex17 

TATTCGATCGTAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAA

AGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATA

CTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAA

CTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAAT

CTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGA

TCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAA

TGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAAC

CTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGA

GCGGGCACAGGAATTATAGGA 

>ex18 

GTCCTAAATCTATTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCTAACTTAGCAT

TAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTACCGTATGGCCC

ACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACCACCTACCTC

CCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGTTCGCTTCATTC

ATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCACAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCCCACCTCCAAA

TATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGATAACCATACAC

AACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCCTCGGACTCCT

GCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGGGCACAGTGA

ATTATAGGA 
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>ex19 

GTCCTAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCTAA

CTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTACCG

TATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACCA

CCTACCTCCCTCGCCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGTTC

GCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCCC

ACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGATA

GCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCCT

CGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGG

GCACAGGAATTATAGGA 

>ex20 

GTCCCTAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCT

AACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTAC

CGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTAC

CACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGT

TCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCC

CACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGAT

AGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTC

CTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCG

GGCACAGTGAATTATAGGA 
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ลําดับเบสของแตละคนในกลุมตัวอยางไทยเพศชาย 
>F2-S1 

TTACTTTTAAAAATCCTGTCAGAATAGCGTGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACT

GTAAAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTA

AATACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACA

CAAACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAATAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGA

AAATCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTA

TTGATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAA

CAAATGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAAC

TAACCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTT

ATGAGCGGGCACAGTGATTATAGGG 

>F4-D 

GTTCATAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCT

AACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTAC

CGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTAC

CACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGT

TCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCC

CACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGAT

AACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCC

TCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGG

GCACATGATTTATAGGA 

>F2-G 

AGGATTGCCATAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTA

AAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAAT

ACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAA

ACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAA

TCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTG

ATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAA

ATGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAA

CCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATG

AGCGGGCACAGTGATTATAGG 
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>F6-D 

AGGGATTGCAGTCAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGT

AAAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCCTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAA

TACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACA

AACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAA

ATCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATT

GATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACA

AATGATAACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTA

ACCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTAT

GAGCGGGGCACAGTGATTATAGGA 

>F6-S 

ATGGATTCGTAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCTAACTTA

GCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTACCGTATG

GCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACCACCTA

CCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGTTCGCTT

CATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCACAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGATCCCCACCT

CCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAATGATAACCA

TACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCCTCGGA

CTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGGGCAC

ATGAATTTATAGGA 

>F6-G1 

AGGATTGCCATAAAATCTTTGAATAGGGCCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTA

AAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAAT

ACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAA

ACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAA

TCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTG

ATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAA

ATGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAA

CCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATG

AGCGGGCACAGTGATTATAGG 
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>F9-D 

ATTCCCGTAATATCGGGTGAGGTATCGGTCCGTATTTACCCTATAGCACCCCCTCTAGAGCCTACTGAAAAGCTTGCT

AAGCTTTATTATTTTAAACCATTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCAAAACAGTGAAATGCCCCAACTAAATA

CTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAA

CTACCACCTACCTCCCTCGCCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAAT

CTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGA

TCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAA

TGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAGC

CTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGA

GCGGGCACAGTGATTATAGGAA 

>F7-C2 

TTTGGTATCTAGTGTGGTCTGGAGCCTTGATACATTATGGATATACTCACCCCTTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTA

AAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCATCACAGTGAAATGCCCCAACTAAAT

ACTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAA

ACTACCACCTACCCCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAA

TCTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCGCAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTG

ATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAA

ATGATAACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAA

CCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGGCCATCCCCTTAT

GAGCGGGGCACAGGAATTATAGGATTGAATTAAGAATAGATATGAAAGAAG 

>F5-C1 

TCCTGAATCTGCTGTAGTCTGGGCCCGTATTTATCCCATATATGCTACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAA

AGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTTAAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATA

CTACCGTATGGCCCACCATAATTACCCCCATATTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAA

CTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAAT

CTGTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCTCTATTGA

TCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAACTAACCTCAAAACAAA

TGATAGCCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTTAATCATTTTTATTGCCACAACTAAC

CTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTATCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGA

GCGGGCACAGTGAATTATAGG
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LOCUS       V00662           16569 bp    DNA        circular PRI 14-NOV-2006 
DEFINITION  H.sapiens mitochondrial genome. 
ACCESSION   V00662 
VERSION     V00662.1  GI:13003 
KEYWORDS    12S ribosomal RNA; 16S ribosomal RNA; circular; cytochrome; 
            cytochrome oxidase; NADH dehydrogenase; origin of replication; 
            ribosomal RNA; transfer RNA; transfer RNA-Ala; transfer RNA-Arg; 
            transfer RNA-Asn; transfer RNA-Asp; transfer RNA-Cys; transfer 
            RNA-Gln; transfer RNA-Glu; transfer RNA-Gly; transfer RNA-His; 
            transfer RNA-Ile; transfer RNA-Leu; transfer RNA-Lys; transfer 
            RNA-Met; transfer RNA-Phe; transfer RNA-Pro; transfer RNA-Ser; 
            transfer RNA-Thr; transfer RNA-Trp; transfer RNA-Tyr; transfer 
            RNA-Val; unidentified reading frame. 
SOURCE      mitochondrion Homo sapiens (human) 
  ORGANISM  Homo sapiens 
            Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; 
            Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; 
            Catarrhini; Hominidae; Homo. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 16569) 
  AUTHORS   Anderson,S., Bankier,A.T., Barrell,B.G., de Bruijn,M.H., 
            Coulson,A.R., Drouin,J., Eperon,I.C., Nierlich,D.P., Roe,B.A., 
            Sanger,F., Schreier,P.H., Smith,A.J., Staden,R. and Young,I.G. 
  TITLE     Sequence and organization of the human mitochondrial genome 
  JOURNAL   Nature 290 (5806), 457-465 (1981) 
   PUBMED   7219534 
REFERENCE   2 
  AUTHORS   Attardi,G., Chomyn,A., Doolittle,R.F., Mariottini,P. and Ragan,C.I. 
  TITLE     Seven unidentified reading frames of human mitochondrial DNA encode 
            subunits of the respiratory chain NADH dehydrogenase 
  JOURNAL   Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 51 PT 1, 103-114 (1986) 
   PUBMED   3472707 
REFERENCE   3  (bases 1 to 16569) 
  AUTHORS   Bodenteich,A., Mitchell,L.G., Polymeropoulos,M.H. and Merril,C.R. 
  TITLE     Dinucleotide repeat in the human mitochondrial D-loop 
  JOURNAL   Hum. Mol. Genet. 1 (2), 140 (1992) 
   PUBMED   1301157 
REFERENCE   4 
  AUTHORS   Lu,X., Walker,T., MacManus,J.P. and Seligy,V.L. 
  TITLE     Differentiation of HT-29 human colonic adenocarcinoma cells 
            correlates with increased expression of mitochondrial RNA: effects 
            of trehalose on cell growth and maturation 
  JOURNAL   Cancer Res. 52 (13), 3718-3725 (1992) 
   PUBMED   1377597 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..16569 
                     /organism="Homo sapiens" 
                     /organelle="mitochondrion" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:9606" 
     tRNA            577..647 
                     /product="tRNA-Phe" 
     rRNA            648..1601 
                     /product="12S ribosomal RNA" 
     tRNA            1602..1670 
                     /product="tRNA-Val" 
     rRNA            1671..3229 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
     tRNA            3230..3304 
                     /product="tRNA-Leu" 
                     /note="codons recognized: UUR" 
     CDS             3307..4263 
                     /note="unnamed protein product; URF 1 (NADH dehydrogenase 
                     subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24026.1" 
                     /db_xref="GI:13004" 
                     /db_xref="GDB:118911" 
                     /db_xref="GOA:P03886" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001694" 
                     /db_xref="InterPro:IPR011012" 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

111 

                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03886" 
                     /translation="MPMANLLLLIVPILIAMAFLMLTERKILGYMQLRKGPNVVGPYG 
                     LLQPFADAMKLFTKEPLKPATSTITLYITAPTLALTIALLLWTPLPMPNPLVNLNLGL 
                     LFILATSSLAVYSILWSGWASNSNYALIGALRAVAQTISYEVTLAIILLSTLLMSGSF 
                     NLSTLITTQEHLWLLLPSWPLAMMWFISTLAETNRTPFDLAEGESELVSGFNIEYAAG 
                     PFALFFMAEYTNIIMMNTLTTTIFLGTTYDALSPELYTTYFVTKTLLLTSLFLWIRTA 
                     YPRFRYDQLMHLLWKNFLPLTLALLMWYVSMPITISSIPPQT" 
     tRNA            4263..4331 
                     /product="tRNA-Ile" 
     tRNA            complement(4320..4400) 
                     /product="tRNA-Gln" 
     tRNA            4402..4469 
                     /product="tRNA-Met" 
     CDS             4470..5513 
                     /note="unnamed protein product; URF 2 (NADH dehydrogenase 
                     subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24027.1" 
                     /db_xref="GI:578710" 
                     /db_xref="GDB:118912" 
                     /db_xref="GOA:P03891" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001750" 
                     /db_xref="InterPro:IPR003917" 
                     /db_xref="InterPro:IPR010933" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03891" 
                     /translation="MNPLAQPVIYSTIFAGTLITALSSHWFFTWVGLEMNMLAFIPVL 
                     TKKMNPRSTEAAIKYFLTQATASMILLMAILFNNMLSGQWTMTNTTNQYSSLMIMMAM 
                     AMKLGMAPFHFWVPEVTQGTPLTSGLLLLTWQKLAPISIMYQISPSLNVSLLLTLSIL 
                     SIMAGSWGGLNQTQLRKILAYSSITHMGWMMAVLPYNPNMTILNLTIYIILTTTAFLL 
                     LNLNSSTTTLLLSRTWNKLTWLTPLIPSTLLSLGGLPPLTGFLPKWAIIEEFTKNNSL 
                     IIPTIMATITLLNLYFYLRLIYSTSITLLPMSNNVKMKWQFEHTKPTPFLPTLIALTT 
                     LLLPISPFMLMIL" 
     tRNA            5512..5579 
                     /product="tRNA-Trp" 
     tRNA            complement(5587..5655) 
                     /product="tRNA-Ala" 
     tRNA            complement(5657..5729) 
                     /product="tRNA-Asn" 
     rep_origin      5730..5760 
                     /note="origin of L-strand replication" 
     tRNA            complement(5761..5826) 
                     /product="tRNA-Cys" 
     tRNA            complement(5826..5891) 
                     /product="tRNA-Tyr" 
     CDS             5904..7445 
                     /note="unnamed protein product; cytochrome oxidase I" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24028.1" 
                     /db_xref="GI:13006" 
                     /db_xref="GDB:118900" 
                     /db_xref="GOA:P00395" 
                     /db_xref="InterPro:IPR000883" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P00395" 
                     /translation="MFADRWLFSTNHKDIGTLYLLFGAWAGVLGTALSLLIRAELGQP 
                     GNLLGNDHIYNVIVTAHAFVMIFFMVMPIMIGGFGNWLVPLMIGAPDMAFPRMNNMSF 
                     WLLPPSLLLLLASAMVEAGAGTGWTVYPPLAGNYSHPGASVDLTIFSLHLAGVSSILG 
                     AINFITTIINMKPPAMTQYQTPLFVWSVLITAVLLLLSLPVLAAGITMLLTDRNLNTT 
                     FFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVTYYSGKKEPFGYMGMVWA 
                     MMSIGFLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAIPTGVKVFSWLATLHGSNMKW 
                     SAAVLWALGFIFLFTVGGLTGIVLANSSLDIVLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMGG 
                     FIHWFPLFSGYTLDQTYAKIHFTIMFIGVNLTFFPQHFLGLSGMPRRYSDYPDAYTTW 
                     NILSSVGSFISLTAVMLMIFMIWEAFASKRKVLMVEEPSMNLEWLYGCPPPYHTFEEP 
                     VYMKS" 
     tRNA            complement(7445..7516) 
                     /product="tRNA-Ser" 
                     /note="codons recognized: UCN" 
     tRNA            7518..7585 
                     /product="tRNA-Asp" 
     CDS             7586..8269 
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                     /note="unnamed protein product; cytochrome oxidase II" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24029.1" 
                     /db_xref="GI:13007" 
                     /db_xref="GDB:118901" 
                     /db_xref="GOA:P00403" 
                     /db_xref="HGNC:7421" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001505" 
                     /db_xref="InterPro:IPR002429" 
                     /db_xref="InterPro:IPR008972" 
                     /db_xref="InterPro:IPR011759" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P00403" 
                     /translation="MAHAAQVGLQDATSPIMEELITFHDHALMIIFLICFLVLYALFL 
                     TLTTKLTNTNISDAQEMETVWTILPAIILVLIALPSLRILYMTDEVNDPSLTIKSIGH 
                     QWYWTYEYTDYGGLIFNSYMLPPLFLEPGDLRLLDVDNRVVLPIEAPIRMMITSQDVL 
                     HSWAVPTLGLKTDAIPGRLNQTTFTATRPGVYYGQCSEICGANHSFMPIVLELIPLKI 
                     FEMGPVFTL" 
     tRNA            8295..8364 
                     /product="tRNA-Lys" 
     CDS             8366..8572 
                     /note="unnamed protein product; URF A6L (NADH 
                     dehydrogenase subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24030.1" 
                     /db_xref="GI:13008" 
                     /db_xref="GDB:118898" 
                     /db_xref="GOA:P03928" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001421" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03928" 
                     /translation="MPQLNTTVWPTMITPMLLTLFLITQLKMLNTNYHLPPSPKPMKM 
                     KNYNKPWEPKWTKICSLHSLPPQS" 
     CDS             8527..9207 
                     /note="unnamed protein product; ATPase 6" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24031.1" 
                     /db_xref="GI:13009" 
                     /db_xref="GDB:118897" 
                     /db_xref="GOA:P00846" 
                     /db_xref="InterPro:IPR000568" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P00846" 
                     /translation="MNENLFASFIAPTILGLPAAVLIILFPPLLIPTSKYLINNRLIT 
                     TQQWLIKLTSKQMMTMHNTKGRTWSLMLVSLIIFIATTNLLGLLPHSFTPTTQLSMNL 
                     AMAIPLWAGTVIMGFRSKIKNALAHFLPQGTPTPLIPMLVIIETISLLIQPMALAVRL 
                     TANITAGHLLMHLIGSATLAMSTINLPSTLIIFTILILLTILEIAVALIQAYVFTLLV 
                     SLYLHDNT" 
     CDS             9207..>9989 
                     /note="unnamed protein product; cytochrome oxidase III" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24032.1" 
                     /db_xref="GI:13010" 
                     /db_xref="GDB:118902" 
                     /db_xref="GOA:P00414" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P00414" 
                     /translation="MTHQSHAYHMVKPSPWPLTGALSALLMTSGLAMWFHFHSMTLLM 
                     LGLLTNTLTMYQWWRDVTRESTYQGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFFAGFFWAFY 
                     HSSLAPTPQLGGHWPRTGITPLNPLEVPLLNTSVLLASGVSITWAHHSLMENNRNQMI 
                     QALLITILLGLYFTLLQASEYFESPFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLTIC 
                     FIRQLMFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWGS" 
     tRNA            9991..10058 
                     /product="tRNA-Gly" 
     CDS             10059..>10403 
                     /note="unnamed protein product; URF 3 (NADH dehydrogenase 
                     subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24033.1" 
                     /db_xref="GI:13011" 
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                     /db_xref="GDB:118913" 
                     /db_xref="GOA:P03897" 
                     /db_xref="InterPro:IPR000440" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03897" 
                     /translation="MNFALILMINTLLALLLMIITFWLPQLNGYMEKSTPYECGFDPM 
                     SPARVPFSMKFFLVAITFLLFDLEIALLLPLPWALQTTNLPLMVMSSLLLIIILALSL 
                     AYEWLQKGLDWTE" 
     tRNA            10405..10469 
                     /product="tRNA-Arg" 
     CDS             10470..10766 
                     /note="unnamed protein product; URF 4L (NADH dehydrogenase 
                     subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24034.1" 
                     /db_xref="GI:13012" 
                     /db_xref="GDB:118915" 
                     /db_xref="GOA:P03901" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001133" 
                     /db_xref="InterPro:IPR003214" 
                     /db_xref="InterPro:IPR008972" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03901" 
                     /translation="MPLIYMNIMLAFTISLLGMLVYRSHLMSSLLCLEGMMLSLFIMA 
                     TLMTLNTHSLLANIVPIAMLVFAACEAAVGLALLVSISNTYGLDYVHNLNLLQC" 
     CDS             10760..>12136 
                     /note="unnamed protein product; URF 4 (NADH dehydrogenase 
                     subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24035.1" 
                     /db_xref="GI:13013" 
                     /db_xref="GDB:118914" 
                     /db_xref="GOA:P03905" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03905" 
                     /translation="MLKLIVPTIMLLPLTWLSKKHMIWINTTTHSLIISIIPLLFFNQ 
                     INNNLFSCSPTFSSDPLTTPLLMLTTWLLPLTIMASQRHLSSEPLSRKKLYLSMLISL 
                     QISLIMTFTATELIMFYIFFETTLIPTLAIITRWGNQPERLNAGTYFLFYTLVGSLPL 
                     LIALIYTHNTLGSLNILLLTLTAQELSNSWANNLMWLAYTMAFMVKMPLYGLHLWLPK 
                     AHVEAPIAGSMLLAAVLLKLGGYGMMRLTLILNPLTKHMAYPFLVLSLWGMIMTSSIC 
                     LRQTDLKSLIAYSSISHMALVVTAILIQTPWSFTGAVILMIAHGLTSSLLFCLANSNY 
                     ERTHSRIMILSQGLQTLLPLMAFWWLLASLANLALPPTINLLGELSVLVTTFSWSNIT 
                     LLLTGLNMLVTALYSLYMFTTTQWGSLTHHINNMKPSFTRENTLMFMHLSPILLLSLN 
                     PDIITGFSS" 
     conflict        11447 
                     /citation=[1] 
                     /replace="g" 
     tRNA            12138..12206 
                     /product="tRNA-His" 
     tRNA            12207..12265 
                     /product="tRNA-Ser" 
                     /note="codons recognized: AGY" 
     tRNA            12266..12336 
                     /product="tRNA-Leu" 
                     /note="codons recognized: CUN" 
     CDS             12337..14148 
                     /note="unnamed protein product; URF 5 (NADH dehydrogenase 
                     subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24036.1" 
                     /db_xref="GI:13014" 
                     /db_xref="GDB:118916" 
                     /db_xref="GOA:P03915" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001516" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001750" 
                     /db_xref="InterPro:IPR003916" 
                     /db_xref="InterPro:IPR003945" 
                     /db_xref="InterPro:IPR010934" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03915" 
                     /translation="MTMHTTMTTLTLTSLIPPILTTLVNPNKKNSYPHYVKSIVASTF 
                     IISLFPTTMFMCLDQEVIISNWHWATTQTTQLSLSFKLDYFSMMFIPVALFVTWSIME 
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                     FSLWYMNSDPNINQFFKYLLIFLITMLILVTANNLFQLFIGWEGVGIMSFLLISWWYA 
                     RADANTAAIQAILYNRIGDIGFILALAWFILHSNSWDPQQMALLNANPSLTPLLGLLL 
                     AAAGKSAQLGLHPWLPSAMEGPTPVSALLHSSTMVVAGIFLLIRFHPLAENSPLIQTL 
                     TLCLGAITTLFAAVCALTQNDIKKIVAFSTSSQLGLMMVTIGINQPHLAFLHICTHAF 
                     FKAMLFMCSGSIIHNLNNEQDIRKMGGLLKTMPLTSTSLTIGSLALAGMPFLTGFYSK 
                     DHIIETANMSYTNAWALSITLIATSLTSAYSTRMILLTLTGQPRFPTLTNINENNPTL 
                     LNPIKGLAAGSLFAGFLITNNISPASPFQTTIPLYLKLTALAVTFLGLLTALDLNYLT 
                     NKLKMKSPLCTFYFSNMLGFYPSITHRTIPYLGLLTSQNLPLLLLDLTWLEKLLPKTI 
                     SQHQISTSIITSTQKGMIKLYFLSFFFPLILTLLLIT" 
     CDS             complement(14149..14673) 
                     /note="unnamed protein product; URF 6 (NADH dehydrogenase 
                     subunit)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24037.1" 
                     /db_xref="GI:13015" 
                     /db_xref="GDB:118917" 
                     /db_xref="GOA:P03923" 
                     /db_xref="InterPro:IPR001457" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P03923" 
                     /translation="MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIIL 
                     NFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGF 
                     VLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGFIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWPL 
                     FVGVYIVIEIARGN" 
     tRNA            complement(14674..14742) 
                     /product="tRNA-Glu" 
     CDS             14747..>15886 
                     /note="unnamed protein product; cytochrome B" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=2 
                     /protein_id="CAA24038.1" 
                     /db_xref="GI:13016" 
                     /db_xref="GDB:118906" 
                     /db_xref="GOA:P00156" 
                     /db_xref="InterPro:IPR005797" 
                     /db_xref="InterPro:IPR005798" 
                     /db_xref="UniProtKB/Swiss-Prot:P00156" 
                     /translation="MTPMRKINPLMKLINHSFIDLPTPSNISAWWNFGSLLGACLILQ 
                     ITTGLFLAMHYSPDASTAFSSIAHITRDVNYGWIIRYLHANGASMFFICLFLHIGRGL 
                     YYGSFLYSETWNIGIILLLATMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLLSAIPYIGTDL 
                     VQWIWGGYSVDSPTLTRFFTFHFILPFIIAALATLHLLFLHETGSNNPLGITSHSDKI 
                     TFHPYYTIKDALGLLLFLLSLMTLTLFSPDLLGDPDNYTLANPLNTPPHIKPEWYFLF 
                     AYTILRSVPNKLGGVLALLLSILILAMIPILHMSKQQSMMFRPLSQSLYWLLAADLLI 
                     LTWIGGQPVSYPFTIIGQVASVLYFTTILILMPTISLIENKMLKWA" 
     tRNA            15888..15953 
                     /product="tRNA-Thr" 
     tRNA            complement(15955..16023) 
                     /product="tRNA-Pro" 
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ORIGIN       
        1 gatcacaggt ctatcaccct attaaccact cacgggagct ctccatgcat ttggtatttt 
       61 cgtctggggg gtatgcacgc gatagcattg cgagacgctg gagccggagc accctatgtc 
      121 gcagtatctg tctttgattc ctgcctcatc ctattattta tcgcacctac gttcaatatt 
      181 acaggcgaac atacttacta aagtgtgtta attaattaat gcttgtagga cataataata 
      241 acaattgaat gtctgcacag ccactttcca cacagacatc ataacaaaaa atttccacca 
      301 aaccccccct cccccgcttc tggccacagc acttaaacac atctctgcca aaccccaaaa 
      361 acaaagaacc ctaacaccag cctaaccaga tttcaaattt tatcttttgg cggtatgcac 
      421 ttttaacagt caccccccaa ctaacacatt attttcccct cccactccca tactactaat 
      481 ctcatcaata caacccccgc ccatcctacc cagcacacac acaccgctgc taaccccata 
      541 ccccgaacca accaaacccc aaagacaccc cccacagttt atgtagctta cctcctcaaa 
      601 gcaatacact gaaaatgttt agacgggctc acatcacccc ataaacaaat aggtttggtc 
      661 ctagcctttc tattagctct tagtaagatt acacatgcaa gcatccccgt tccagtgagt 
      721 tcaccctcta aatcaccacg atcaaaagga acaagcatca agcacgcagc aatgcagctc 
      781 aaaacgctta gcctagccac acccccacgg gaaacagcag tgattaacct ttagcaataa 
      841 acgaaagttt aactaagcta tactaacccc agggttggtc aatttcgtgc cagccaccgc 
      901 ggtcacacga ttaacccaag tcaatagaag ccggcgtaaa gagtgtttta gatcaccccc 
      961 tccccaataa agctaaaact cacctgagtt gtaaaaaact ccagttgaca caaaatagac 
     1021 tacgaaagtg gctttaacat atctgaacac acaatagcta agacccaaac tgggattaga 
     1081 taccccacta tgcttagccc taaacctcaa cagttaaatc aacaaaactg ctcgccagaa 
     1141 cactacgagc cacagcttaa aactcaaagg acctggcggt gcttcatatc cctctagagg 
     1201 agcctgttct gtaatcgata aaccccgatc aacctcacca cctcttgctc agcctatata 
     1261 ccgccatctt cagcaaaccc tgatgaaggc tacaaagtaa gcgcaagtac ccacgtaaag 
     1321 acgttaggtc aaggtgtagc ccatgaggtg gcaagaaatg ggctacattt tctaccccag 
     1381 aaaactacga tagcccttat gaaacttaag ggtcgaaggt ggatttagca gtaaactaag 
     1441 agtagagtgc ttagttgaac agggccctga agcgcgtaca caccgcccgt caccctcctc 
     1501 aagtatactt caaaggacat ttaactaaaa cccctacgca tttatataga ggagacaagt 
     1561 cgtaacatgg taagtgtact ggaaagtgca cttggacgaa ccagagtgta gcttaacaca 
     1621 aagcacccaa cttacactta ggagatttca acttaacttg accgctctga gctaaaccta 
     1681 gccccaaacc cactccacct tactaccaga caaccttagc caaaccattt acccaaataa 
     1741 agtataggcg atagaaattg aaacctggcg caatagatat agtaccgcaa gggaaagatg 
     1801 aaaaattata accaagcata atatagcaag gactaacccc tataccttct gcataatgaa 
     1861 ttaactagaa ataactttgc aaggagagcc aaagctaaga cccccgaaac cagacgagct 
     1921 acctaagaac agctaaaaga gcacacccgt ctatgtagca aaatagtggg aagatttata 
     1981 ggtagaggcg acaaacctac cgagcctggt gatagctggt tgtccaagat agaatcttag 
     2041 ttcaacttta aatttgccca cagaaccctc taaatcccct tgtaaattta actgttagtc 
     2101 caaagaggaa cagctctttg gacactagga aaaaaccttg tagagagagt aaaaaattta 
     2161 acacccatag taggcctaaa agcagccacc aattaagaaa gcgttcaagc tcaacaccca 
     2221 ctacctaaaa aatcccaaac atataactga actcctcaca cccaattgga ccaatctatc 
     2281 accctataga agaactaatg ttagtataag taacatgaaa acattctcct ccgcataagc 
     2341 ctgcgtcaga ttaaaacact gaactgacaa ttaacagccc aatatctaca atcaaccaac 
     2401 aagtcattat taccctcact gtcaacccaa cacaggcatg ctcataagga aaggttaaaa 
     2461 aaagtaaaag gaactcggca aatcttaccc cgcctgttta ccaaaaacat cacctctagc 
     2521 atcaccagta ttagaggcac cgcctgccca gtgacacatg tttaacggcc gcggtaccct 
     2581 aaccgtgcaa aggtagcata atcacttgtt ccttaaatag ggacctgtat gaatggctcc 
     2641 acgagggttc agctgtctct tacttttaac cagtgaaatt gacctgcccg tgaagaggcg 
     2701 ggcataacac agcaagacga gaagacccta tggagcttta atttattaat gcaaacagta 
     2761 cctaacaaac ccacaggtcc taaactacca aacctgcatt aaaaatttcg gttggggcga 
     2821 cctcggagca gaacccaacc tccgagcagt acatgctaag acttcaccag tcaaagcgaa 
     2881 ctactatact caattgatcc aataacttga ccaacggaac aagttaccct agggataaca 
     2941 gcgcaatcct attctagagt ccatatcaac aatagggttt acgacctcga tgttggatca 
     3001 ggacatcccg atggtgcagc cgctattaaa ggttcgtttg ttcaacgatt aaagtcctac 
     3061 gtgatctgag ttcagaccgg agtaatccag gtcggtttct atctaccttc aaattcctcc 
     3121 ctgtacgaaa ggacaagaga aataaggcct acttcacaaa gcgccttccc ccgtaaatga 
     3181 tatcatctca acttagtatt atacccacac ccacccaaga acagggtttg ttaagatggc 
     3241 agagcccggt aatcgcataa aacttaaaac tttacagtca gaggttcaat tcctcttctt 
     3301 aacaacatac ccatggccaa cctcctactc ctcattgtac ccattctaat cgcaatggca 
     3361 ttcctaatgc ttaccgaacg aaaaattcta ggctatatac aactacgcaa aggccccaac 
     3421 gtggtaggcc cctacgggct actacaaccc ttcgctgacg ccataaaact cttcaccaaa 
     3481 gagcccctaa aacccgccac atctaccatc accctctaca tcaccgcccc gaccttagct 
     3541 ctcaccatcg ctcttctact atgaaccccc ctccccatac ccaaccccct ggtcaacctc 
     3601 aacctaggcc tcctatttat tctagccacc tctagcctag ccgtttactc aatcctctga 
     3661 tcagggtgag catcaaactc aaactacgcc ctgatcggcg cactgcgagc agtagcccaa 
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     3721 acaatctcat atgaagtcac cctagccatc attctactat caacattact aataagtggc 
     3781 tcctttaacc tctccaccct tatcacaaca caagaacacc tctgattact cctgccatca 
     3841 tgacccttgg ccataatatg atttatctcc acactagcag agaccaaccg aacccccttc 
     3901 gaccttgccg aaggggagtc cgaactagtc tcaggcttca acatcgaata cgccgcaggc 
     3961 cccttcgccc tattcttcat agccgaatac acaaacatta ttataataaa caccctcacc 
     4021 actacaatct tcctaggaac aacatatgac gcactctccc ctgaactcta cacaacatat 
     4081 tttgtcacca agaccctact tctaacctcc ctgttcttat gaattcgaac agcatacccc 
     4141 cgattccgct acgaccaact catacacctc ctatgaaaaa acttcctacc actcacccta 
     4201 gcattactta tatgatatgt ctccataccc attacaatct ccagcattcc ccctcaaacc 
     4261 taagaaatat gtctgataaa agagttactt tgatagagta aataatagga gcttaaaccc 
     4321 ccttatttct aggactatga gaatcgaacc catccctgag aatccaaaat tctccgtgcc 
     4381 acctatcaca ccccatccta aagtaaggtc agctaaataa gctatcgggc ccataccccg 
     4441 aaaatgttgg ttataccctt cccgtactaa ttaatcccct ggcccaaccc gtcatctact 
     4501 ctaccatctt tgcaggcaca ctcatcacag cgctaagctc gcactgattt tttacctgag 
     4561 taggcctaga aataaacatg ctagctttta ttccagttct aaccaaaaaa ataaaccctc 
     4621 gttccacaga agctgccatc aagtatttcc tcacgcaagc aaccgcatcc ataatccttc 
     4681 taatagctat cctcttcaac aatatactct ccggacaatg aaccataacc aatactacca 
     4741 atcaatactc atcattaata atcataatag ctatagcaat aaaactagga atagccccct 
     4801 ttcacttctg agtcccagag gttacccaag gcacccctct gacatccggc ctgcttcttc 
     4861 tcacatgaca aaaactagcc cccatctcaa tcatatacca aatctctccc tcactaaacg 
     4921 taagccttct cctcactctc tcaatcttat ccatcatagc aggcagttga ggtggattaa 
     4981 accagaccca gctacgcaaa atcttagcat actcctcaat tacccacata ggatgaataa 
     5041 tagcagttct accgtacaac cctaacataa ccattcttaa tttaactatt tatattatcc 
     5101 taactactac cgcattccta ctactcaact taaactccag caccacgacc ctactactat 
     5161 ctcgcacctg aaacaagcta acatgactaa cacccttaat tccatccacc ctcctctccc 
     5221 taggaggcct gcccccgcta accggctttt tgcccaaatg ggccattatc gaagaattca 
     5281 caaaaaacaa tagcctcatc atccccacca tcatagccac catcaccctc cttaacctct 
     5341 acttctacct acgcctaatc tactccacct caatcacact actccccata tctaacaacg 
     5401 taaaaataaa atgacagttt gaacatacaa aacccacccc attcctcccc acactcatcg 
     5461 cccttaccac gctactccta cctatctccc cttttatact aataatctta tagaaattta 
     5521 ggttaaatac agaccaagag ccttcaaagc cctcagtaag ttgcaatact taatttctgt 
     5581 aacagctaag gactgcaaaa ccccactctg catcaactga acgcaaatca gccactttaa 
     5641 ttaagctaag cccttactag accaatggga cttaaaccca caaacactta gttaacagct 
     5701 aagcacccta atcaactggc ttcaatctac ttctcccgcc gccgggaaaa aaggcgggag 
     5761 aagccccggc aggtttgaag ctgcttcttc gaatttgcaa ttcaatatga aaatcacctc 
     5821 ggagctggta aaaagaggcc taacccctgt ctttagattt acagtccaat gcttcactca 
     5881 gccattttac ctcaccccca ctgatgttcg ccgaccgttg actattctct acaaaccaca 
     5941 aagacattgg aacactatac ctattattcg gcgcatgagc tggagtccta ggcacagctc 
     6001 taagcctcct tattcgagcc gagctgggcc agccaggcaa ccttctaggt aacgaccaca 
     6061 tctacaacgt tatcgtcaca gcccatgcat ttgtaataat cttcttcata gtaataccca 
     6121 tcataatcgg aggctttggc aactgactag ttcccctaat aatcggtgcc cccgatatgg 
     6181 cgtttccccg cataaacaac ataagcttct gactcttacc tccctctctc ctactcctgc 
     6241 tcgcatctgc tatagtggag gccggagcag gaacaggttg aacagtctac cctcccttag 
     6301 cagggaacta ctcccaccct ggagcctccg tagacctaac catcttctcc ttacacctag 
     6361 caggtgtctc ctctatctta ggggccatca atttcatcac aacaattatc aatataaaac 
     6421 cccctgccat aacccaatac caaacgcccc tcttcgtctg atccgtccta atcacagcag 
     6481 tcctacttct cctatctctc ccagtcctag ctgctggcat cactatacta ctaacagacc 
     6541 gcaacctcaa caccaccttc ttcgaccccg ccggaggagg agaccccatt ctataccaac 
     6601 acctattctg atttttcggt caccctgaag tttatattct tatcctacca ggcttcggaa 
     6661 taatctccca tattgtaact tactactccg gaaaaaaaga accatttgga tacataggta 
     6721 tggtctgagc tatgatatca attggcttcc tagggtttat cgtgtgagca caccatatat 
     6781 ttacagtagg aatagacgta gacacacgag catatttcac ctccgctacc ataatcatcg 
     6841 ctatccccac cggcgtcaaa gtatttagct gactcgccac actccacgga agcaatatga 
     6901 aatgatctgc tgcagtgctc tgagccctag gattcatctt tcttttcacc gtaggtggcc 
     6961 tgactggcat tgtattagca aactcatcac tagacatcgt actacacgac acgtactacg 
     7021 ttgtagccca cttccactat gtcctatcaa taggagctgt atttgccatc ataggaggct 
     7081 tcattcactg atttccccta ttctcaggct acaccctaga ccaaacctac gccaaaatcc 
     7141 atttcactat catattcatc ggcgtaaatc taactttctt cccacaacac tttctcggcc 
     7201 tatccggaat gccccgacgt tactcggact accccgatgc atacaccaca tgaaacatcc 
     7261 tatcatctgt aggctcattc atttctctaa cagcagtaat attaataatt ttcatgattt 
     7321 gagaagcctt cgcttcgaag cgaaaagtcc taatagtaga agaaccctcc ataaacctgg 
     7381 agtgactata tggatgcccc ccaccctacc acacattcga agaacccgta tacataaaat 
     7441 ctagacaaaa aaggaaggaa tcgaaccccc caaagctggt ttcaagccaa ccccatggcc 
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     7501 tccatgactt tttcaaaaag gtattagaaa aaccatttca taactttgtc aaagttaaat 
     7561 tataggctaa atcctatata tcttaatggc acatgcagcg caagtaggtc tacaagacgc 
     7621 tacttcccct atcatagaag agcttatcac ctttcatgat cacgccctca taatcatttt 
     7681 ccttatctgc ttcctagtcc tgtatgccct tttcctaaca ctcacaacaa aactaactaa 
     7741 tactaacatc tcagacgctc aggaaataga aaccgtctga actatcctgc ccgccatcat 
     7801 cctagtcctc atcgccctcc catccctacg catcctttac ataacagacg aggtcaacga 
     7861 tccctccctt accatcaaat caattggcca ccaatggtac tgaacctacg agtacaccga 
     7921 ctacggcgga ctaatcttca actcctacat acttccccca ttattcctag aaccaggcga 
     7981 cctgcgactc cttgacgttg acaatcgagt agtactcccg attgaagccc ccattcgtat 
     8041 aataattaca tcacaagacg tcttgcactc atgagctgtc cccacattag gcttaaaaac 
     8101 agatgcaatt cccggacgtc taaaccaaac cactttcacc gctacacgac cgggggtata 
     8161 ctacggtcaa tgctctgaaa tctgtggagc aaaccacagt ttcatgccca tcgtcctaga 
     8221 attaattccc ctaaaaatct ttgaaatagg gcccgtattt accctatagc accccctcta 
     8281 ccccctctag agcccactgt aaagctaact tagcattaac cttttaagtt aaagattaag 
     8341 agaaccaaca cctctttaca gtgaaatgcc ccaactaaat actaccgtat ggcccaccat 
     8401 aattaccccc atactcctta cactattcct catcacccaa ctaaaaatat taaacacaaa 
     8461 ctaccaccta cctccctcac caaagcccat aaaaataaaa aattataaca aaccctgaga 
     8521 accaaaatga acgaaaatct gttcgcttca ttcattgccc ccacaatcct aggcctaccc 
     8581 gccgcagtac tgatcattct atttccccct ctattgatcc ccacctccaa atatctcatc 
     8641 aacaaccgac taatcaccac ccaacaatga ctaatcaaac taacctcaaa acaaatgata 
     8701 accatacaca acactaaagg acgaacctga tctcttatac tagtatcctt aatcattttt 
     8761 attgccacaa ctaacctcct cggactcctg cctcactcat ttacaccaac cacccaacta 
     8821 tctataaacc tagccatggc catcccctta tgagcgggca cagtgattat aggctttcgc 
     8881 tctaagatta aaaatgccct agcccacttc ttaccacaag gcacacctac accccttatc 
     8941 cccatactag ttattatcga aaccatcagc ctactcattc aaccaatagc cctggccgta 
     9001 cgcctaaccg ctaacattac tgcaggccac ctactcatgc acctaattgg aagcgccacc 
     9061 ctagcaatat caaccattaa ccttccctct acacttatca tcttcacaat tctaattcta 
     9121 ctgactatcc tagaaatcgc tgtcgcctta atccaagcct acgttttcac acttctagta 
     9181 agcctctacc tgcacgacaa cacataatga cccaccaatc acatgcctat catatagtaa 
     9241 aacccagccc atgaccccta acaggggccc tctcagccct cctaatgacc tccggcctag 
     9301 ccatgtgatt tcacttccac tccataacgc tcctcatact aggcctacta accaacacac 
     9361 taaccatata ccaatgatgg cgcgatgtaa cacgagaaag cacataccaa ggccaccaca 
     9421 caccacctgt ccaaaaaggc cttcgatacg ggataatcct atttattacc tcagaagttt 
     9481 ttttcttcgc aggatttttc tgagcctttt accactccag cctagcccct accccccaat 
     9541 taggagggca ctggccccga acaggcatca ccccgctaaa tcccctagaa gtcccactcc 
     9601 taaacacatc cgtattactc gcatcaggag tatcaatcac ctgagctcac catagtctaa 
     9661 tagaaaacaa ccgaaaccaa ataattcaag cactgcttat tacaatttta ctgggtctct 
     9721 attttaccct cctacaagcc tcagagtact tcgagtctcc cttcaccatt tccgacggca 
     9781 tctacggctc aacatttttt gtagccacag gcttccacgg acttcacgtc attattggct 
     9841 caactttcct cactatctgc ttcatccgcc aactaatatt tcactttaca tccaaacatc 
     9901 actttggctt cgaagccgcc gcctgatact ggcattttgt agatgtggtt tgactatttc 
     9961 tgtatgtctc catctattga tgagggtctt actcttttag tataaatagt accgttaact 
    10021 tccaattaac tagttttgac aacattcaaa aaagagtaat aaacttcgcc ttaattttaa 
    10081 taatcaacac cctcctagcc ttactactaa taattattac attttgacta ccacaactca 
    10141 acggctacat agaaaaatcc accccttacg agtgcggctt cgaccctata tcccccgccc 
    10201 gcgtcccttt ctccataaaa ttcttcttag tagctattac cttcttatta tttgatctag 
    10261 aaattgccct ccttttaccc ctaccatgag ccctacaaac aactaacctg ccactaatag 
    10321 ttatgtcatc cctcttatta atcatcatcc tagccctaag tctggcctat gagtgactac 
    10381 aaaaaggatt agactgaacc gaattggtat atagtttaaa caaaacgaat gatttcgact 
    10441 cattaaatta tgataatcat atttaccaaa tgcccctcat ttacataaat attatactag 
    10501 catttaccat ctcacttcta ggaatactag tatatcgctc acacctcata tcctccctac 
    10561 tatgcctaga aggaataata ctatcgctgt tcattatagc tactctcata accctcaaca 
    10621 cccactccct cttagccaat attgtgccta ttgccatact agtctttgcc gcctgcgaag 
    10681 cagcggtggg cctagcccta ctagtctcaa tctccaacac atatggccta gactacgtac 
    10741 ataacctaaa cctactccaa tgctaaaact aatcgtccca acaattatat tactaccact 
    10801 gacatgactt tccaaaaaac acataatttg aatcaacaca accacccaca gcctaattat 
    10861 tagcatcatc cctctactat tttttaacca aatcaacaac aacctattta gctgttcccc 
    10921 aaccttttcc tccgaccccc taacaacccc cctcctaata ctaactacct gactcctacc 
    10981 cctcacaatc atggcaagcc aacgccactt atccagtgaa ccactatcac gaaaaaaact 
    11041 ctacctctct atactaatct ccctacaaat ctccttaatt ataacattca cagccacaga 
    11101 actaatcata ttttatatct tcttcgaaac cacacttatc cccaccttgg ctatcatcac 
    11161 ccgatgaggc aaccagccag aacgcctgaa cgcaggcaca tacttcctat tctacaccct 
    11221 agtaggctcc cttcccctac tcatcgcact aatttacact cacaacaccc taggctcact 
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    11281 aaacattcta ctactcactc tcactgccca agaactatca aactcctgag ccaataactt 
    11341 aatatgacta gcttacacaa tagcttttat agtaaagata cctctttacg gactccactt 
    11401 atgactccct aaagcccatg tcgaagcccc catcgctggg tcaatactac ttgccgcagt 
    11461 actcttaaaa ctaggcggct atggtataat acgcctcaca ctcattctca accccctgac 
    11521 aaaacacata gcctacccct tccttgtact atccctatga ggcataatta taacaagctc 
    11581 catctgccta cgacaaacag acctaaaatc gctcattgca tactcttcaa tcagccacat 
    11641 agccctcgta gtaacagcca ttctcatcca aaccccctga agcttcaccg gcgcagtcat 
    11701 tctcataatc gcccacgggc ttacatcctc attactattc tgcctagcaa actcaaacta 
    11761 cgaacgcact cacagtcgca tcataatcct ctctcaagga cttcaaactc tactcccact 
    11821 aatagctttt tgatgacttc tagcaagcct cgctaacctc gccttacccc ccactattaa 
    11881 cctactggga gaactctctg tgctagtaac cacgttctcc tgatcaaata tcactctcct 
    11941 acttacagga ctcaacatac tagtcacagc cctatactcc ctctacatat ttaccacaac 
    12001 acaatggggc tcactcaccc accacattaa caacataaaa ccctcattca cacgagaaaa 
    12061 caccctcatg ttcatacacc tatcccccat tctcctccta tccctcaacc ccgacatcat 
    12121 taccgggttt tcctcttgta aatatagttt aaccaaaaca tcagattgtg aatctgacaa 
    12181 cagaggctta cgacccctta tttaccgaga aagctcacaa gaactgctaa ctcatgcccc 
    12241 catgtctaac aacatggctt tctcaacttt taaaggataa cagctatcca ttggtcttag 
    12301 gccccaaaaa ttttggtgca actccaaata aaagtaataa ccatgcacac tactataacc 
    12361 accctaaccc tgacttccct aattcccccc atccttacca ccctcgttaa ccctaacaaa 
    12421 aaaaactcat acccccatta tgtaaaatcc attgtcgcat ccacctttat tatcagtctc 
    12481 ttccccacaa caatattcat gtgcctagac caagaagtta ttatctcgaa ctgacactga 
    12541 gccacaaccc aaacaaccca gctctcccta agcttcaaac tagactactt ctccataata 
    12601 ttcatccctg tagcattgtt cgttacatgg tccatcatag aattctcact gtgatatata 
    12661 aactcagacc caaacattaa tcagttcttc aaatatctac tcatcttcct aattaccata 
    12721 ctaatcttag ttaccgctaa caacctattc caactgttca tcggctgaga gggcgtagga 
    12781 attatatcct tcttgctcat cagttgatga tacgcccgag cagatgccaa cacagcagcc 
    12841 attcaagcaa tcctatacaa ccgtatcggc gatatcggtt tcatcctcgc cttagcatga 
    12901 tttatcctac actccaactc atgagaccca caacaaatag cccttctaaa cgctaatcca 
    12961 agcctcaccc cactactagg cctcctccta gcagcagcag gcaaatcagc ccaattaggt 
    13021 ctccacccct gactcccctc agccatagaa ggccccaccc cagtctcagc cctactccac 
    13081 tcaagcacta tagttgtagc aggaatcttc ttactcatcc gcttccaccc cctagcagaa 
    13141 aatagcccac taatccaaac tctaacacta tgcttaggcg ctatcaccac tctgttcgca 
    13201 gcagtctgcg cccttacaca aaatgacatc aaaaaaatcg tagccttctc cacttcaagt 
    13261 caactaggac tcataatagt tacaatcggc atcaaccaac cacacctagc attcctgcac 
    13321 atctgtaccc acgccttctt caaagccata ctatttatgt gctccgggtc catcatccac 
    13381 aaccttaaca atgaacaaga tattcgaaaa ataggaggac tactcaaaac catacctctc 
    13441 acttcaacct ccctcaccat tggcagccta gcattagcag gaataccttt cctcacaggt 
    13501 ttctactcca aagaccacat catcgaaacc gcaaacatat catacacaaa cgcctgagcc 
    13561 ctatctatta ctctcatcgc tacctccctg acaagcgcct atagcactcg aataattctt 
    13621 ctcaccctaa caggtcaacc tcgcttcccc acccttacta acattaacga aaataacccc 
    13681 accctactaa accccattaa aggcctggca gccggaagcc tattcgcagg atttctcatt 
    13741 actaacaaca tttcccccgc atcccccttc caaacaacaa tccccctcta cctaaaactc 
    13801 acagccctcg ctgtcacttt cctaggactt ctaacagccc tagacctcaa ctacctaacc 
    13861 aacaaactta aaataaaatc cccactatgc acattttatt tctccaacat actcggattc 
    13921 taccctagca tcacacaccg cacaatcccc tatctaggcc ttcttacgag ccaaaacctg 
    13981 cccctactcc tcctagacct aacctgacta gaaaagctat tacctaaaac aatttcacag 
    14041 caccaaatct ccacctccat catcacctca acccaaaaag gcataattaa actttacttc 
    14101 ctctctttct tcttcccact catcctaacc ctactcctaa tcacataacc tattcccccg 
    14161 agcaatctca attacaatat atacaccaac aaacaatggt caaccagtaa ctactactaa 
    14221 tcaacgccca taatcataca aagcccccgc accaatagga tcctcccgaa tgaaccctga 
    14281 cccctctcct tcataaatta ttcagcttcc tacactatta aagtttacca caaccaccac 
    14341 cccatcatac tctttcaccc acaggacgaa tcctacctcc atcgctaacc ccactaaaac 
    14401 actcaccaag acctcaaccc ctgaccccca tgcctcagga tactcctcaa tagccatcgc 
    14461 tgtagtatat ccaaagacaa ccatcattcc ccctaaataa attaaaaaaa ctattaaacc 
    14521 catataacct cccccaaaat tcagaataat aacacacccg accacaccgc taacaatcaa 
    14581 tactaaaccc ccataaatag gagaaggctt agaagaaaac cccacaaacc ccattactaa 
    14641 acccacactc aacagaaaca aagcatacat cattattctc gcacggacta caaccacgac 
    14701 caatgatatg aaaaaccatc gttgtatttc aactacaaga acaccaatga ccccaatacg 
    14761 caaaattaac cccctaataa aattaattaa ccactcattc atcgacctcc ccaccccatc 
    14821 caacatctcc gcatgatgaa acttcggctc actccttggc gcctgcctga tcctccaaat 
    14881 caccacagga ctattcctag ccatgcacta ctcaccagac gcctcaaccg ccttttcatc 
    14941 aatcgcccac atcactcgag acgtaaatta tggctgaatc atccgctacc ttcacgccaa 
    15001 tggcgcctca atattcttta tctgcctctt cctacacatc gggcgaggcc tatattacgg 
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    15061 atcatttctc tactcagaaa cctgaaacat cggcattatc ctcctgcttg caactatagc 
    15121 aacagccttc ataggctatg tcctcccgtg aggccaaata tcattctgag gggccacagt 
    15181 aattacaaac ttactatccg ccatcccata cattgggaca gacctagttc aatgaatctg 
    15241 aggaggctac tcagtagaca gtcccaccct cacacgattc tttacctttc acttcatctt 
    15301 gcccttcatt attgcagccc tagcaacact ccacctccta ttcttgcacg aaacgggatc 
    15361 aaacaacccc ctaggaatca cctcccattc cgataaaatc accttccacc cttactacac 
    15421 aatcaaagac gccctcggct tacttctctt ccttctctcc ttaatgacat taacactatt 
    15481 ctcaccagac ctcctaggcg acccagacaa ttatacccta gccaacccct taaacacccc 
    15541 tccccacatc aagcccgaat gatatttcct attcgcctac acaattctcc gatccgtccc 
    15601 taacaaacta ggaggcgtcc ttgccctatt actatccatc ctcatcctag caataatccc 
    15661 catcctccat atatccaaac aacaaagcat aatatttcgc ccactaagcc aatcacttta 
    15721 ttgactccta gccgcagacc tcctcattct aacctgaatc ggaggacaac cagtaagcta 
    15781 cccttttacc atcattggac aagtagcatc cgtactatac ttcacaacaa tcctaatcct 
    15841 aataccaact atctccctaa ttgaaaacaa aatactcaaa tgggcctgtc cttgtagtat 
    15901 aaactaatac accagtcttg taaaccggag atgaaaacct ttttccaagg acaaatcaga 
    15961 gaaaaagtct ttaactccac cattagcacc caaagctaag attctaattt aaactattct 
    16021 ctgttctttc atggggaagc agatttgggt accacccaag tattgactca cccatcaaca 
    16081 accgctatgt atttcgtaca ttactgccag ccaccatgaa tattgtacgg taccataaat 
    16141 acttgaccac ctgtagtaca taaaaaccca atccacatca aaaccccctc cccatgctta 
    16201 caagcaagta cagcaatcaa ccctcaacta tcacacatca actgcaactc caaagccacc 
    16261 cctcacccac taggatacca acaaacctac ccacccttaa cagtacatag tacataaagc 
    16321 catttaccgt acatagcaca ttacagtcaa atcccttctc gtccccatgg atgacccccc 
    16381 tcagataggg gtcccttgac caccatcctc cgtgaaatca atatcccgca caagagtgct 
    16441 actctcctcg ctccgggccc ataacacttg ggggtagcta aagtgaactg tatccgacat 
    16501 ctggttccta cttcagggtc ataaagccta aatagcccac acgttcccct taaataagac 
    16561 atcacgatg 
 

ที่มา : H. sapiens mitochondrial genome [Online], accessed 15 February 2010. Available from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/V00662 
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