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าสตรเเชิชิงงการเจริ
การเจริญญ
(Developmental
(Developmental Genetics)
Genetics)
สิ่งมีชีวิตพวกหลายเซลลประกอบดวยเซลล หรือกลุมเซลล ที่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปราง และการทํางานที่แตกตางกัน เพื่อไปทําหนาที่เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งๆที่กลุมเซลล
ต า งๆ มี อ งค ป ระกอบของสารพั น ธุ ก รรมเหมื อ นกั น ทุ ก ประการ เรี ย กระบวนการพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงนี้วา ดิฟเฟเรนทิเอชั่น (differentiation) และเรียกการศึกษากระบวนการนี้วา
การศึกษาชีววิทยาเชิงการเจริญ (developmental biology)

12.1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต มี 2 แบบ ไดแก
12.1.1 การเจริญเติบโตแบบปกติ (normal development)
เปนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เปนไปตามปกติ มีเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้น
หลายอยางตอกันตามลําดับ คือ
1. การเติบโต (growth) เปนการเพิ่มปริมาณ เพิ่มจํานวนเซลล และเพิ่มขนาดของ
เซลลโดยกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส
2. ดิฟเฟเรนทิเอชั่น (differentiation) เซลลที่ผานการแบงเซลลจะเปลี่ยนสภาพไป
เพื่อทําหนาที่เฉพาะอยาง เรียกกระบวนการนี้วา ดิฟเฟเรนทิเอชั่น ทั้งนี้เซลลแตละเซลลอาจมี
หนาที่แตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับการทํางานของยีน หรือกลุมยีนนั้นๆ ในชวงระยะเวลาที่ตางกัน
ทั้ ง ที่ เ ซลล เ หล า นั้ น มี อ งค ป ระกอบของสารพั น ธุ ก รรมเหมื อ นกั น ทุ ก ประการ (รู ป ที่ 12.1)
ตัวอยางเชน สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เมื่อไขและสเปรมผสมกันก็จะไดเซลล
ใหม คือ ไซโกต ซึ่งมีเพียงเซลลเดียว ตอมาไซโกตจะแบงตัวเพิ่มจํานวนเซลลใหมากขึ้น
เซลลใหม ๆ ที่ไดจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อไปทําหนาที่ตางๆ กัน เชน เซลลเม็ดเลือดแดง (ทํา
หนาที่ลําเลียงกาซออกซิเจน) เซลลประสาท (ทําหนาที่ในการนํากระแสประสาทเกี่ยวกับ
ความรูสึก) และเซลลตอมไรทอ (ทําหนาที่สรางฮอรโมน) เปนตน (รูปที่ 12.2)
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ทั้งนี้การเพิ่มจํานวนเซลลเพื่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของเซลลเพื่อ
ทําหนาที่ตาง ๆ จะเกิดขึ้นในระยะเอมบริโอตลอดเวลา เพื่อสรางอวัยวะตางๆขึ้น แตอัตราเร็ว
ของการสรางในแตละแหงบนรางกายจะไมเทากัน ทําใหเกิดรูปรางของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดขึ้น
นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีแบบแผน และลักษณะตางๆ เปนแบบที่เฉพาะตัว และไม
เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ซึ่งลักษณะตางๆ เหลานี้ เปนลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
โดยยีนบนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ แตอยางไรก็ดีเซลลที่ผานกระบวนการดิฟเฟเรนทิ
เอชั่นจนเปลี่ยนแปลงเปนเซลลที่มีหนาที่จําเพาะเรียบรอยแลว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปน
เซลลชนิ ดอื่นได อีก ดั งนั้นกระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่นของเซลลจึงเดิ นหนาไปทางเดียว
เทานั้น หรืออาจเรียกวา terminally differentiated
นอกจากนี้กลุมเซลลบางกลุมซึ่งมียีนที่หมดหนาที่ และไมแอกทีฟตอ แตถาหากยีน
ทั้งชุดยังคงสภาพเดิม และกลุมเซลลดังกลาวถูกนํากลับไปสูสภาพเดิม (เริ่มตน) อีกครั้ง จะ
สามารถทํางานตอไปไดอีก

รูปที่ 12.1 กระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่นของเซลล (แหลงที่มา:
http://scienceblogs.com/clock/2006/12/from_two_cells_to_many_cell_di.php)
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รูปที่ 12.2 ตัวอยางเซลลที่ผา นกระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่นเพื่อไปทําหนาที่ตางๆ
(แหลงที่มา: http://scienceblogs.com/clock/2006/12/from_two_cells_to_many_cell_di.php)
3. การบํารุงรักษา (maintenance) เปนการรักษาสภาพเดิมใหคงอยู ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการเจริญเติบโตไปจนชั่วชีวิต เชน เมื่อคนเราอายุ 19-20 ป การเติบโต และดิฟเฟเรนทิ
เอชั่นถึงแมจะหยุดไปแลว แตคงยังมีการบํารุงรักษาอยู เพื่อรักษารางกายอยูในภาวะสมดุล ก็
ไมไดหมายความวา เซลล และสวนตางๆของรางกายจะอยูนิ่งเฉยเทานั้น รางกายยังคงมีการ
เจริญเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และตลอดชีวิต แตทวาไดผลลัพธออกมาคงที่
นอกจากนี้กระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่นของเซลลยังสามารถพบไดในเซลลพืชอีก
ดวย ยกตัวอยางเชนเมื่อมีการตัดเนื้อเยื่อพืชบางสวนไปเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพบวา
เซลลจากเนื้อเยื่อพืชดังกลาวสามารถแบงตัวตอไปไดเรื่อยๆ จนเปนกลุมกอนที่เรียกวา แคลลัส
(callus) และเมื่อนําแคลลัสไปเลี้ยงตอในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีการเขยาเปนระยะๆ อยาง
BI 251

229

รูปที่ 12.3 การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืช โดยอาศัยกระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่น (แหลงที่มา:
http://scienceblogs.com/clock/2006/12/from_two_cells_to_many_cell_di.php)
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12.1.2 การเจริญเติบโตแบบผิดปกติ (abnormal development)
การเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปนั้นอาจเกิดขึ้นเสมอ และไมจําเปนตองเจ็บปวยแตอยาง
ใด เชน
1. เกิดจากหนวยกรรมพันธุ (gene) ที่ถายทอดตอๆกันมาจาก ปู ยา ตา ยาย พอ
และแม เปนตน
2. เกิดจากตัวออน เชน ตัวออนขณะมีการแบงเซลล จาก 1 เซลลเปน 2 เซลล แลว
ปรากฏวาเซลลทั้ง 2 นั้นขาดจากกันโดยเด็ดขาด ทําใหเซลลแตละเซลลนั้นเจริญเติบโตไปเปน
ตัวออน 2 ตัว หรือกลายเปนฝาแฝดไป
3. เกิดในผูใหญ ขณะที่มีการเจริญเติบโตถึงขั้นการบํารุงรักษา เชน ถามีการกระตุน
ใหการแบงเซลล ซึ่งตามปกติในชั้นนี้สวนใหญจะไมมีการแบงเซลลของรางกายเกิดขึ้นแลว
ครั้นมีอะไรไปกระตุนใหมีการแบงเซลลก็จะทําใหมีการแบงเซลลกันอยางมากมายจนกลายเปน
เนื้องอก หรือมะเร็งไป

12.2 กลไกควบคุมการทํางานของยีน
ถึ ง แม นั ก วิ ท ยาศาสตร จ ะทราบดี ว ายี น ทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม การสั ง เคราะห โ ปรตี น
โดยเฉพาะเอนไซมซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึม และการดํารงชีวิต ดังนั้น
ตอมาจึงมีการศึกษากลไกการปรับ-ควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
เอนไซมตางๆวาเกิดขึ้นไดอยางไร ประเภทของเอนไซมที่ถูกสังเคราะหขึ้น สามารถแบงเปน
- constitutive enzyme คือ เอนไซมที่ถูกสังเคราะหขึ้นในเซลลตลอดเวลา ไมวา
เซลลนั้นจําเปนตองใชเอนไซมเหลานี้ในการทําปฏิกิริยาหรือไม
- adaptive enzyme คือ เอนไซมที่ถูกสังเคราะหขึ้นตอเมื่อมีสารกระตุน
โปรคาริโอต เชน แบคทีเรีย
ค.ศ.1940
ลูฟฟ โมโนด และจาคอบ ทําการศึกษากลไกการทํางานของยีนที่
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาการยอยสลายแลกโตสในแบคทีเรีย E. coli จนคนพบทฤษฎีที่เรียกวา โอ
เพอรอน (operon theory) จากทฤษฎีดังกลาวทําใหทราบวา กลไกการทํางานของยีนตางๆใน
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ยีนควบคุม (regulatory gene, R gene หรือ I gene) มีบทบาทดังนี้
- สังเคราะหโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เรียกวา รีเพรสเซอร (repressor) ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการเปด หรือปดยีนโอเปอเรเตอร (operator gene)
- ควบคุมการทํางานของกลุมยีนโครงสราง (structural gene)
การแสดงออกของ R gene เปนแบบ constitutive คือ มีการสรางสารรีเพรสเซอร
ตลอดเ วลา แต ก ารทํ า งานของสารรี เ พรสเซอร ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย อื่ น ๆในกระบวนการทราน
สคริปชั่นอีกดวย
ยีนโปรโมเตอร (promoter gene, P gene) ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ (รูปที่ 12.5)
- สวนที่หนึ่ง เปนสวนที่ใหเอนไซม RNA polymerase มาจับ ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่ม
ตนการทํางานของเอนไซม RNA polymerase ซึ่งจําเปนสําหรับกระบวนการทรานสคริปชั่น
- สวนที่สอง เปนสวนที่ใหสารประกอบเชิงซอน CAP/cAMP มาจับ แตสารประกอบ
เชิงซอน CAP/cAMP จะไมสามารถเขามาจับที่ตําแหนงนี้ได ถาหากมีกลูโคสอยูรวมกับแลก
โตสในอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย E. coli
ยีนโอเปอเรเตอร (operator gene, O gene) มีบทบาทดังนี้
- เป น ฐานรองรั บ การทํ า งานของสารรี เ พรสเซอร โ ดยตรง และเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ควบคุมการเปด หรือปดกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมของยีนโครงสราง
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ยีนโครงสราง (structural gene) มีบทบาทดังนี้
- ควบคุมการเรียงลําดับของกรดอะมิโนในสายโพลีเปปไทด
สําหรับกระบวนการยอยสลายแลกโตส ยีนโครงสรางประกอบดวย 3 ยีน ไดแก ยีน
Z (Z gene), ยีน Y (Y gene) และยีน A (A gene) ซึ่งแตละยีนทําหนาที่ผลิตเอนไซมที่ตางชนิด
กัน
operon

DNA
I

P

O

structural gene

รูปที่ 12.4 ยีนที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาการยอยสลายแลกโตสในแบคทีเรีย E. coli
(แหลงที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Lac_operon)

รูปที่ 12.5 ยีนโปรโมเตอรของแลกโอเพอรอน
(แหลงที่มา: Principles of of Genetics, 2003)
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ระบบควบคุมการทํางานของยีนในโปรคาริโอต สามารถแบงเปน 2 แบบคือ
12.2.1 inducible system (ระบบชักนําการสังเคราะหเอนไซม)
คือ มีสารที่มีสมบัติชักนําใหเกิดการสังเคราะหเอนไซม แตถามีการนําสารชักนําออก
เซลลจะหยุดการสังเคราะหเอนไซมทันที สําหรับปริมาณเอนไซมที่ผลิตไวจะเริ่มมีปริมาณลดลง
และคงระดับต่ําไวตลอดจนกวาจะไดรับสารชักนําอีกครั้ง
นอกจากนี้ระบบชักนําการสังเคราะหเอนไซมสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ การ
ควบคุมทางลบ (negatively controlled inducible system) และการควบคุมทางบวก
(positively controlled inducible system)
ตัวอยางระบบชักนําการสังเคราะหเอนไซม คือ กลไกการปรับควบคุมการทํางานของ
ยีนในแลกโอเพอรอน (lac operon) ซึ่งกลไกนี้จะทํางานเกี่ยวของกับการมี และไมมีแลกโตสใน
สารอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli

Tc initiation site
Lac operon

DNA
I

P

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปกติ ใน
อาหารทีไ่ มมีแลกโตส
234

O

Z

Y
structural gene

A

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปกติ ใน
อาหารทีม่ ีแลกโตส
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ยีนโครงสรางของแลกโอเพอรอนประกอบดวย 3 ยีน ดังนี้
- ยีน Z ทําหนาที่ผลิตเอนไซม ß-galactosidase ซึ่งทําหนาที่ยอยสลายแลกโตส ซึ่ง
เปนน้ําตาลโมเลกุลคูใหเปนกลูโคส และกาแลกโตส ซึ่งเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (รูปที่ 12.6)
- ยีน Y ทําหนาที่ผลิตเอนไซม galactoside permease ซึ่งทําหนาที่นําแลกโตสเขาสู
เซลลแบคทีเรีย
- ยีน A ทําหนาที่ผลิตเอนไซม galactoside transferase หรือ transacetylase ซึ่งทํา
หนาที่ยายกลุม acetyl (CH3-C-) จากสารประกอบชนิดหนึ่งใหกลายเปนโมเลกุล ßgalactoside ซึ่งยังไมทราบหนาที่แนชัด
หมายเหตุ เฉพาะยีน Z และยีน Y เทานั้นที่จําเปนตอกระบวนการยอยสลายแลกโตส
(lactose catabolism)

รูปที่ 12.6 โครงสรางโมเลกุลของแลกโตส กาแลกโตส และกลูโคส
(แหลงที่มา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Lactose_etc.png)
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12.2.1.1 การควบคุมทางลบ
เปนกลไกที่เกี่ยวของกับการปรับควบคุมการทํางานของยีนในแลกโอเพอรอน (lac
operon) ซึ่งประกอบดวย lac Z, lac Y และ lac A แตอยางไรก็ดีทั้ง 3 ยีนของเซลลแบคทีเรีย
E. coli จะมีการแสดงออกตอเมื่อมีแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยงเทานั้น
- กรณีที่มีแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli
แลกโตสถือวาเปนสารชักนํา (inducer) ดังนั้นเมื่อยีนควบคุมผลิตสารรีเพรสเซอร
ออกมา แลกโตสจะเขาไปจับกับสารรีเพรสเซอร สงผลใหสารรีเพรสเซอรที่เคยอยูในสภาพแอก
ทีฟ (active) เปลี่ยนเปนสภาพไมแอกทีฟ (inactive) จึงไมสามารถเขาไปจับที่บริเวณ
โอเปอเรเตอร ดังนั้นเอนไซม RNA polymerase ที่จับอยูบริเวณโปรโมเตอรจึงสามารถเคลื่อนที่
ผานบริเวณโอเปอเรเตอรไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีเชนนี้อาจเรียกวา โอเปอเรเตอรอยูใน
สภาพเปด (operator opened) ซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการทรานสคริปชั่น และกระบวนการท
รานสเลชั่นจนไดเอนไซมทั้ง 3 ชนิด (รูปที่ 12.7)
- กรณีที่ไมมีแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli
สารรีเพรสเซอรสภาพปกติจะแอกทีฟ (active) ทําใหสามารถเขาไปจับที่บริเวณ
โอเปอเรเตอร สงผลให RNA polymerase ไมสามารถเคลื่อนที่ผานบริเวณโอเปอเรเตอร
เนื่องจากโอเปอเรเตอรอยูในสภาพปด (operator closed) ดังนั้นจึงไมเกิดกระบวนการ
ทรานสคริป ชั่ น และกระบวนการทรานสเลชั่น ซึ่งสงผลให ไมมีการสั งเคราะหโปรตีน หรือ
เอนไซมชนิดตางๆ (รูปที่ 12.8)
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รูปที่ 12.7 การทํางานของยีนในเซลลแบคทีเรียที่เกี่ยวของกับกระบวนการยอยสลายแลกโตส
แบบที่มีแลกโตสในอาหารเลี้ยงเซลลแบคทีเรีย
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รูปที่ 12.8 การทํางานของยีนในเซลลแบคทีเรียที่เกี่ยวของกับกระบวนการยอยสลายแลกโตส
แบบที่ไมมีแลกโตสในอาหารเลี้ยงเซลลแบคทีเรีย
12.2.1.2 การควบคุมทางบวก
เป น กลไกที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปรั บ ควบคุ ม การทํ า งานของยี น ในแลกโอเพอรอน
แบคทีเรีย E. coli ที่มีกลูโคสอยูรวมกับแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยง กลูโคสถือวาเปนสารที่
ยับยั้งการทํางานของแลกโอเพอรอน ดังนั้นเรียกปรากฏการณนี้อีกชื่อหนึ่งวา คาทาโบไลต รี
เพรสชั่น (catabolite repression) นอกจากนี้ปราฎการณดังกลาวยังเกี่ยวของกับการทํางาน
ของโอเพอรอนอื่นๆที่ควบคุมเอนไซมในกระบวนการยอยสลายคารโบไฮเดรต (carbohydrate
catabolism) อีกดวย
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ระบบคาทาโบไลตรีเพรสชั่นมีกลไลการปรับควบคุมที่สําคัญอยูที่โปรโมเตอรแทนที่
จะเปนโอเพอเรเตอรอยางในการควบคุมทางลบ นอกจากนี้ระบบคาทาโบไลตรีเพรสชั่นยังมี
สารตั ว กลางที่ สํ า คั ญ ในระบบอี ก ด ว ย คื อ คาทาโบไลต แ อกที เ วเตอร โ ปรตี น (catabolite
activator protein, CAP) และสารโมเลกุลขนาดเล็กชื่อ ไซคลิก เอเอ็มพี (adenosine-3’, 5’monophosphate, cyclic AMP หรือเรียกวา cAMP) (รูปที่ 12.9)
cAMP มีบทบาทเกี่ยวของกับการควบคุมยับยั้งการสังเคราะหเอนไซมที่จําเปนใน
กระบวนการคาทาโบลิซึมของคาโบไฮเดรต (carbohydrate catabolism) นอกจากนี้ปริมาณ
ของ cAMP ยังมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณกลูโคส และการทํางานของเอนไซม RNA
polymerase อีกดวย (รูปที่ 12.10)
- ถาหาก cAMP มีปริมาณสูง แสดงวาในอาหารเลี้ยงเชื้อมีปริมาณกลูโคสในปริมาณ
ต่ํา สงผลใหสารประกอบเชิงซอน cAMP-CAP ทําให CAP สามารถเขาไปจับบริเวณโปรโม
เตอร นอกจากนี้ยังทําใหเอนไซม RNA polymerase สามารถเขาไปที่จุดเฉพาะของโปรโมเตอร
ไดอีกดวย จึงสงผลใหเกิดกระบวนการทรานสคริปชั่น (การเขาจับที่บริเวณโปรโมเตอรจะตอง
เปนสารประกอบเชิงซอน cAMP-CAP เทานั้น ถาหากขาดตัวใดตัวหนึ่งจะไมสามารถเขาจับ
ได)
- ถาหาก cAMP มีปริมาณต่ํา แสดงวาในอาหารเลี้ยงเชื้อมีปริมาณกลูโคสในปริมาณ
สูง สาร CAP จะไมสามารถเขาไปจับบริเวณโปรโมเตอร และยังสงผลใหเอนไซม RNA
polymerase
ไม ส ามารถเข า ไปจั บ ที่ จุ ด เฉพาะของโปรโมโตอร ไ ด เ ช น กั น จึ ง ไม เ กิ ด
กระบวนการทรานสคริปชั่น (ถาหากไมมีสารประกอบเชิงซอน cAMP-CAP จับบริเวณโปรโม
เตอร เอนไซม RNA polymerase ก็จะไมสามารถเขากับที่บริเวณโปรโมเตอรไดเชนกัน)
จากขอมูลขางตนทําใหทราบวาระดับของ cAMP เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ CAP และ
กระบวนการทรานสคริ ป ชั่ น นอกจากนี้ ยั ง พบกลไกเช น นี้ ไ ด ใ นอะราบิ โ นสโอเพอรอน
(arabinose operon, ara operon) และกาแลกโตสโอเพอรอน (galactose operon, gal
operon)
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รูปที่ 12.9 โปรโมเตอรที่ประกอบดวย 2 บริเวณ คือ บริเวณที่จับกับ CAP/cAMP และบริเวณที่จับกับ RNA polymerase
(แหลงที่มา: Principles of of Genetics, 2003)
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รูปที่ 12.10 ปริมาณของ cAMP ยังมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณกลูโคส และการทํางานของเอนไซม RNA polymerase
(แหลงที่มา: www.boku.ac.at)
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12.2.2 repressible system (ระบบเลิกลมการสังเคราะหเอนไซม)
การสังเคราะหเอนไซมจะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งมีชีวิตตองการเอนไซมชนิดนั้นๆ เทานั้น
หรือถามีเอนไซมดังกลาวเพียงพอ เอนไซมดังกลาวจะกลายเปนตัวยับยั้งกระบวนการทราน
สคริปชั่น ทําใหไมมีการสังเคราะหเอนไซมนั้นทันที แตจะมีการสังเคราะหขึ้นมาใหม ก็ตอ เมื่อ
เซลลมีความตองการเอนไซมนั้นอีกครั้ง เชน การสังเคราะหกรดอะมิโนทริปโตเฟน
หมายเหตุ เอนไซมเปนสารประเภทโปรตีน แตโปรตีนทุกตัวไมไดเปนเอนไซม
โอเพอรอนในระบบรีเพรสซิเบิลประกอบดวยยีนเชนเดียวกับในระบบอินดิวซิเบิล แต
ตางกันที่ผลผลิตสุดทายของกระบวนการสังเคราะหสาร หรือกรดอะมิโนที่เกิดขึ้น จะเปนปจจัย
หนึ่งที่มีบทบาทในการปรับควบคุมการทํางานของยีนตางๆ
Tc initiation site
operon
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O A
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ตัวอยางการสังเคราะหกรดอะมิโนตามระบบรีเพรสซิเบิล สามารถแบงไดเปน 2 กรณี
ดังนี้
- กรณีที่เซลลตอ งการเอนไซม
สารรีเพรสเซอรที่ผลิตจากยีนควบคุมจะอยูในสภาพไมแอกทีฟ (inactive) จึงไม
สามารถเขาจั บที่บ ริเวณโอเปอเรเตอรได ดั งนั้นโอเปอเรเตอรจึงอยูในสภาพเปด ส งผลให
เอนไซม RNA polymerase สามารถทํางานได จึงเกิดกระบวนการทรานสคริปชั่น (รูปที่
12.10)

242

BI 251

- กรณีที่เซลลมเี อนไซมเพียงพอ
เอนไซม ที่ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอจะเข า ไปจั บ กั บ สารรี เ พรสเซอร ทํ า ให เ กิ ด เป น สาร
ประกอบเชิงซอนที่เรียกวา โครีเพรสเซอร (corepressor) ซึ่งสามารถเขาไปจับที่บริเวณ
โอเปอเรเตอรได ดังนั้นโอเปอเรเตอรจึงอยูในสภาพปด ซึ่งกีดขวางการทํางานของเอนไซม
RNA polymerase สงผลใหเกิดการยับยั้งกระบวนการทรานสคริปชั่น (รูปที่ 12.11)
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รูปที่ 12.10 การสังเคราะหกรดอะมิโนตามระบบรีเพรสซิเบิล กรณีที่เซลลตองการเอนไซม
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รูปที่ 12.11 การสังเคราะหกรดอะมิโนตามระบบรีเพรสซิเบิล กรณีที่เซลลมีเอนไซมเพียงพอ
สําหรับการสังเคราะหกรดอะมิโนทริปโตเฟน (tryptophan) ยีนโครงสรางจะ
ประกอบดวย 5 ยีน คือ trp E, D, C, B และ A ซึ่งแปลรหัสไดเปน chorismic acid กอนที่จะ
เปลี่ยนเปนทริปโตเฟน
ทริปโอเพอรอนถูกควบคุมสองระดับ คือ ระดับรีเพรสชั่น (repression) ควบคุมการ
เริ่มตนของกระบวนการทรานสคริปชั่น และระดับแอตเทนูเอชั่น (attenuation) มีแอตเทนูเอ
เตอร (attenuator) ควบคุมชวงทรานสคริปชั่นวาสามารถผานไปจนจบยีนโครงสรางหรือไม
โอเปอเรเตอร ข องทริ ป โอเพรอนจะทํ า งานร ว มกั บ โปรโมเตอร ตั ว แรก (primary
operater, P1) สําหรับโปรโมเตอรตัวที่สอง (secondary operater, P2) จะเปนโปรโมเตอรที่
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ระดับแอตเทนูเอชั่นถูกปรับควบคุมโดย DNA ชวงยาวที่เรียกวา ลีดเดอรซีเควนซ
(leader sequence, L หรือ trpL) ซึ่งอยูระหวางยีนโอเพอเรเตอรกับยีนโครงสรางตัวแรก คือ
trpE สําหรับแอตเทนูเอเตอรอยูบริเวณ trpL (รูปที่ 12.13)

รูปที่ 12.12 โครงสรางของทริปโอเพอรอนในเซลลแบคทีเรีย E. coli
(แหลงที่มา: Principles of Genetics, 2003)

รูปที่ 12.13 บริเวณของแอตเทนูเอเตอร
(แหลงที่มา: Principles of Genetics, 2003)
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ยูคาริโอต เชน คน พืช และสัตว
โครโมโซมของพวกยูคาริโอตจะไมพบยีนเกาะกลุมเหมือนโอเพรอนอยางที่ปรากฏใน
ยี น ของพวกโปรคาริ โ อต เนื่ อ งจากกลไกการปรั บ ควบคุ ม การทํ า งานของยี น ในยู ค าริ โ อต
ประกอบดวย ยีนโปรโมเตอร (P gene) แอนแฮนเซอร (enhancer) และยีน (gene)
ยีนโปรโมเตอร (P gene) (รูปที่ 12.14) ประกอบดวย
- TATA box เปนจุดรับเขาของ RNA polymerase อยูทางดานหนาของจุดเริ่มตน
ของกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมเปนระยะประมาณ 30 bp
- UPE (upstream promoter elements) เปนลําดับเบสชวงสั้นประมาณ 8-12 bp อยู
ทางดานหนาของ TATA box และหางจากจุดเริ่มตนกระบวนการทรานสคริปชั่นเปนระยะ
ประมาณ 100 bp
ยีนโปรโมเตอรมีความสําคัญตอการเริ่มตนกระบวนการทรานสคริปชั่น เนื่องจากเปน
บริเวณที่มีการเขาจับของ RNA polymerase สําหรับระดับกิจกรรมการทํางานของโปรโมเตอร
ขึ้นอยูกับจํานวนหนวย และชนิดของหนวย UPE ที่มีอยูในโปรโมเตอรนั้นๆ เชน UPE 1 หนวย
จะสงผลใหเกิดการแสดงออกของโปรโมเตอรต่ํากวา 5-6 หนวย UPE

รูปที่ 12.14 ยีนโปรโมเตอรของยูคาริโอต
(แหลงที่มา: http://8e.devbio.com/images/ch05/0503fig1.gif)

แอนแฮนเซอร
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กระตุนกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมของโปรโมเตอรเพื่อใหมีการสังเคราะห RNA
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การทํางานของแอนแฮนเซอรยังไมจําเพาะกับยีนใดยีนหนึ่ง และยังสามารถ
เคลื่อนที่ไปบริเวณอื่นๆ ของจีโนมได
ตําแน งของแอนแฮนเซอร ไมจําเปนตองอยูติดกับโปรโมเตอร อาจอยูที่ตํ าแหนง
ดานหนา (upstream) หรือดานหลัง (downstream) ของโปรโมเตอรหรืออาจอยูภายในยีนที่มัน
ควบคุม แตอยางไรก็ตามแอนแฮนเซอรไมสามารถทําหนาที่ปรับควบคุมการทํางานของยีนที่
อยูบน DNA หรือโครโมโซมตางสายกัน (รูปที่ 12.15)
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รูปที่ 12.15 ตําแนงของแอนแฮนเซอร

แบบฝกหัดทายบท
BI 251

247

1. กระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่น คืออะไร
2. กลไกการทํางานของยีนตางๆใน E. coli ประกอบดวยอะไรบาง
1. ……………………………. 2. ……………………………….
3. ……………………………. 4. ……………………………….
3. จงนําชื่อยีนจากขอ 2 มาเติมในชองวางใหถูกตอง
ยีนที่เกี่ยวของกับการผลิตสารรีเพรสเซอร...........................................................
ยีนที่เปนบริเวณที่เอนไซม RNA polymerase มาจับเพื่อใหเกิดกระบวนการ
ทรานสคริปชัน่ ………………………………………………………………………………….
ยีนที่เกี่ยวของกับการสรางเอนไซมใน E. coli ………..……………………………
ยีนที่เปนฐานรองรับการทํางานของสารรีเพรสเซอร และเปนตัวควบคุมการเปด/ปด
กระบวนการทรานสคริปชัน่ ..........………………………………………………………….
4. จงบอกขอแตกตางระหวาง inducible system และ repressible system
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