บทที่ 10
มิวเทชั่น
(Mutation)
มิ ว เทชั่ น (mutation) คื อ การเกิ ด ลั ก ษณะกรรมพั น ธุ ใ หม ๆ ซึ่ ง แตกต า งไปจาก
ลักษณะปกติดั้งเดิม (wild type) การเกิดมิวเทชั่นสามารถเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ และปจจัย
ชักนํา ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงภายในยีน หรือโมเลกุล DNA ไมวาจะเปนรูปแบบใดก็
ตามเรียกวา ยีนมิวเทชั่น (gene mutation) หรือพอยตมิวเทชั่น (point mutation) หรืออาจสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง หรือสวนประกอบของโครโมโซม หรือจํานวนโครโมโซมใน
รูปแบบตางๆ และสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครโมโซมนั้นๆ ไดโดยใชกลอง
จุลทรรศน เรียกวา โครโมโซมัล มิวเทชั่น (chromosomal mutation)

10.1 มิวเทชั่นสามารถเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ และปจจัยชักนํา
10.1.1 มิวเทชั่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ยี น มิ ว เทชั่ น ตามสภาพธรรมชาติ เป น การเปลี่ ย นแปลงที่ แ ตกต า งกั น ตามแต ล ะ
ตําแหนง และชนิดของยีน และตามแตละชนิดของสิ่งมีชีวิตอีกดวย การเกิดยีนมิวเทชั่นสามารถ
เกิดได 2 ทิศทาง คือ
- เกิดในทิศทางไป (forward mutation: A
a) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงยีนปกติ
ใหกลายเปนยีนมิวแทนต
- เกิดในทิศทางกลับกัน (back mutation / reverse mutation: a
A) ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงยีนมิวแทนตใหกลายเปนยีนปกติตามเดิม
10.1.2 มิวเทชั่นที่เกิดขึ้นจากปจจัยชักนําสามารถแบงออกเปน
- ปจจัยชักนําภายนอก ที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. ปจจัยทางฟสิกส ไดแก อานุภาพจากรังสี เชน รังสีเอกซเรย (X-ray) รังสีแก
รมมา (gramma) และรังสียูวี (UV) เปนตน สวนมากปจจัยเหลานี้มักทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในโครโมโซม หรือบางกรณีอาจทําใหเกิดลีทัลยีน
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2. ปจจัยทางเคมี ไดแก สารเคมีชนิดตางๆ เชน สารเคมี 5-bromouracil (BU)
กรดไนตรัส (nitrous acid, NA) และ 2-aminopurine เปนตน หรืออาจเปนสารอื่นๆ ที่เปนพิษ
เชน อะฟลาทอกซิน และเฮโลอีน ซึ่งสารเคมีเหลานี้มักทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคูเบสที่จุดใด
จุดหนึ่งในโมเลกุล DNA ในรูปแบบตางๆ กัน
สารเคมี ที่ มี ฤ ทธิ์ ชั ก นํ า ให เ กิ ด การมิ ว เทชั่ น เรี ย กว า มิ ว เทเจน (mutagen)
นอกจากนี้มิวเทเจนบางชนิดสามารถชักนําใหเกิดโรคมะเร็งไดอีกดวย ดังนั้นจึงเรียกสารเคมี
หรือสิ่งกอใหเกิดโรคมะเร็งวาคาซิโนเจน (carcinogen) สําหรับกระบวนการชักนําใหเกิดมิว
เทชั่นนั้น เรียกวา มิวเทเจเนซิส (mutagenesis)
- ปจจัยชักนําภายใน คือ ยีนในโครโมโซมที่มีสมบัติเปนตัวเรง หรือสงเสริมใหยีนที่
อยูใกลเคียง / หางไกล / โครโมโซมคนละคูกันเกิดการเปลี่ยนแปลง (มิวเทชั่น) เรียกวา มิวเท
เทอร (mutator) ในทางตรงกันขามยีนที่มีคุณสมบัติเปนตัวยับยั้งไมใหยีนตางๆ เกิดมิวเทชั่น
เรียกวา แอนติมิวเทเทอร (antimutator)
มิวเทชั่นสามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบทําใหมีวิธีการตรวจสอบที่แตกตางกัน
เชน
- มิวเทชั่นที่แสดงออกทางรูปรางสัณฐานวิทยา (morphological mutation)
คื อ ยี น ที่ มิ ว แทนต ส ง ผลให ลั ก ษณะภายนอกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง สามารถสั ง เกต และ
ตรวจสอบไดงาย เชน แมลงหวี่ตาขาว คนเผือก เปนตน
- ลีทัลมิวเทชั่น (lethal mutation) คือ ยีนที่มิวแทนตสงผลใหสิ่งมีชีวิตนั้นเปน
อันตราย ซึ่งอาจถึงแกชีวิตได
- มิวเทชั่นที่แสดงออกทางชีวเคมี (biochemical mutation) คือ ยีนที่มิวแทนต
สงผลใหเอนไซมบางชนิดเกิดความผิดปกติ ซึ่งอาจสงผลตอกระบวนการทางชีวเคมี และยัง
สง ผลให ลั ก ษณะภายนอกผิ ด ปกติ ไ ด อี กด ว ย เชน โรคเฟนิ ล คี ท อนยู เ รี ย (phenylketonuria,
PKU)
ผูปวยที่เปนโรคนี้จะมีอาการผิดปกติทางสมอง ทําใหสติปญญาดอยกวาคนปกติ
นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยมักมีกรดฟนิล ไพรูวิก (phenyl pyruvic acid) ปริมาณสูง ทั้งนี้
เนื่องจากขาดเอนไซมที่จะเปลี่ยนแปลงสารฟนิลอะลานิน (phenylalanine) ไปเปนไทโรซิน
(tyrosine) ดังนั้นฟนิลอะลานินจึงเปลี่ยนไปเปนกรดฟนิล ไพรูวิกแทน ซึ่งจะสงผลตอการเจริญ
ของเนื้อเยื่อสมอง ทําใหผูปวยมีอาการปญญาออน เปนตน ตอมาพบวาลักษณะกรรมพันธุ
ประเภทนี้ควบคุมโดยยีนดอยที่อยูบนออโทโซม
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10.2 วิธีตรวจสอบยีนมิวเทชั่น
10.2.1 วิธีมุลเลอร-5 (muller-5)
สวนใหญมิวแทนตยีนเปนพวกยีนดอย หรือบางกรณีเปนพวกลีทัลยีน ทําใหสิ่งมีชีวิต
นั้นตายกอนที่จะทําการตรวจพบ ดังนั้น เอช. เจ. มุลเลอร (H. J. Muller) และที. เอช. มอรแกน
(T. H. Morgan) จึงทดลองทํามิวแทนตยีนในแมลงหวี่จนไดสายพันธุ
มุลเลอร-5 ซึ่งมี
โครโมโซม X (รูปที่ 10.1) ประกอบดวย
มิวแทนตยีนเดน คือ ยีน bar eye (B) ซึ่งมีคุณสมบัตคิ วบคุมรูปรางตาขนาดเล็ก
มิวแทนตยีนดอย คือ ยีน white-apricot (wa) ซึ่งควบคุมลักษณะตาสีเหลืองออน
ตัวเมีย (XX)

B

Wa

B

a

W

B

ตัวผู (XY)

Wa

รูปที่ 10.1 สภาพจีโนไทปในโครโมโซม X ของแมลงหวี่ตวั เมีย และตัวผูสายพันธุม ุลเลอร-5
วิ ธี ก ารตรวจสอบมิ ว เทชั่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในโครโมโซมของแมลงหวี่ ตั ว ผู (ที่ จั บ จาก
ธรรมชาติ หรือพันธุที่ตองสงสัยวาจะมีมิวแทนตยีน) โดยนํามาผสมกับตัวเมียสายพันธุมุลเลอร5 ดังนี้
B
Wa
*
ตัวเมีย (XX)
ตัวผู (XY)

F1

F2
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*

B
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B
Wa
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Wa

B
*
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B
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*
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ผลการทดลอง สามารถแบงไดเปน 3 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1: ตัวผูรุน F2 แสดงลักษณะปกติมีจํานวนครึ่งหนึ่งของตัวผูทั้งหมด แสดงวา
ตัวผูที่นํามาทดสอบเปนสายพันธุปกติ
กรณีที่ 2: ตัวผูรุน F2 แสดงลักษณะผิดปกติจํานวนครึ่งหนึ่งจากจํานวนตัวผูทั้งหมด
แสดงวาตัวผูที่นํามาทดสอบเปนสายพันธุผิดปกติ
กรณีที่ 3: ตัวผูรุน F2 แสดงลักษณะมุลเลอร-5ทุกตัว และมีจํานวนตัวผูเพียงครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนตัวเมียทั้งหมด แสดงวาตัวผูที่นํามาทดสอบเปนสายพันธุที่มีลีทัลยีน
หลักการของวิธี การตรวจสอบยี นมิวเทชั่นในแมลงหวี่ของมุลเลอร และมอรแกน
สามารถนําไปประยุกตใชกับการตรวจสอบยีนมิวเทชั่นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในโครโมโซม X หรือใน
ออโทโซม และยังสามารถตรวจสอบมิวแทนตยีนที่เปนลีทัลในโครโมโซมไดอีกดวย
10.2.2 วิธีเรพลิคาเพลติง (replica plating)
การทดลองเริ่มจากการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปกติในจานอาหารเพาะเชื้อปกติ จากนั้น
นํา ผ า กํา มะหยี่ ปด ที่ฝ าแก ว เพื่ อทํ า การทับ เชื้ อ แบคทีเ รี ย ที่อ ยู ใ นจานอาหารเพาะเชื้ อปกติ
หลังจากนั้นนําผากํามะหยี่ไปกดทับบนจานอาหารเพาะเชื้อจานใหม ซึ่งแบงออกเปน 2 แบบ
คือ จานอาหารเพาะเชื้อปกติ และจานอาหารเพาะเชื้อที่มียาปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน (รูปที่
10.2) เมื่อเลี้ยงไประยะเวลาหนึ่ง พบวามีโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นบนจานอาหารเพาะ
เชื้อที่มียาปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน (ทั้งที่จานอาหารนี้ไมควรมีแบคทีเรียเกิดขึ้น)
จากผลการทดลองแสดงวา โคโลนีของเชื้อแบคทีเรียดังกลาวเปนพันธุที่มีความดื้อ
ตอยาปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน (ซึ่งหมายความวายีนที่เคยไวตอยาดังกลาวในเชื้อแบคทีเรียนี้
เกิดการมิวแทนตทางธรรมชาติ กลายเปนยีนที่ดื้อตอยาชนิดนี้) จึงสงผลใหแบคทีเรียที่มียีนมิว
แทนตชนิดนี้ มีโอกาสเจริญไดในอาหารที่มียาปฏิชีวนะ และสามารถปรับตัวจนสามารถเจริญ
แพรพันธุไดดีกวาแบคทีเรียที่ขาดมิวแทนตที่ยีนนี้
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จานอาหารเพาะเชื้อปกติ
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปกติ
ในจานอาหารเพาะเชื้อ
ปกติ

ผิวกํามะหยี่ตดิ เชื้อ
แบคทีเรียปกติ

จานอาหารเพาะเชื้อ + ยา
ปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน

จานอาหารเพาะเชื้อ + ยา
ปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน
รูปที่ 10.2 วิธเี รพลิคาเพลติงเปนการแสดงใหเห็นวายีนมิวเทชั่นเกิดขึน้ ไดตามธรรมชาติ
การเกิดมิวเทชั่นในระดับยีน และ/หรือระดับโครโมโซม ถือวาเปนพื้นฐานสําคัญที่ทํา
ใหเกิดความแตกตางทางพันธุกรรม (genetic variation) ของสิ่งมีชีวิตตางๆ นอกจากนี้ยังสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากร ในกระบวนการวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตทั่วไปอีกดวย
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แบบฝกหัดทายบท
1. มิวเทชั่นสามารถเกิดไดกี่ทิศทาง และแตละทิศทางเปนอยางไร
2. การเกิดมิวเทชั่นแบบตามธรรมชาติกับปจจัยชักนํา แบบใดเกิดขึ้นไดงายกวา
เพราะเหตุใด
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