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Genes in Pedigrees and Populations
พญ. ดร. กัญญา ศุภปี ติพร
ปั จจัยทางพันธุ กรรมและปั จจัยทางสิ งแวดล้อมกําหนดลักษณะและการแสดงออกของ
สิ งมีชีวติ ลักษณะบางอย่างอาจจะเป็ นผลมาจากการทํางานของยีนเดียว บางอย่างถูกกําหนดโดยยีน
มากกว่าหนึงยีน แต่ส่วนใหญ่แล้ว เกิดจากผลการทํางานของยีนหลายยีนร่ วมกับปั จจัยทาง
สิ งแวดล้อม สําหรับโรคหรื อความผิดปกติทางพันธุ กรรมทีพบในคน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ โรคทีเกิดจากยีนเดียว (single gene disorders) โรคทีเกิดจากความผิดปกติของ
โครโมโซม (chromosomal disorders) และโรคทีเกิดจากปั จจัยทางพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม หรื อ
ทีเรี ยกว่าพหุ ปัจจัย (multifactorial หรื อ complex disorders) ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับลักษณะการ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม การเขียนพงศาวลี (pedigree) รวมทัJงลักษณะการกระจายของยีนใน
ประชากร ทําให้สามารถค้นพบยีนทีเกียวข้องกับการเกิดโรค ซึ งนําไปสู่ การศึกษาวิจยั ถึงกลไกการ
เกิดโรค และการพัฒนาวิธีการรักษาโรคได้ในทีสุด นอกจากนีJ การศึกษาพันธุ ศาสตร์ ประชากร
(population genetics) ช่วยให้เข้าใจวิวฒั นาการของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติต่างๆ
คํานิยามและการเขียนพงศาวลี
Genotype (จีโนไทป์ ) รู ปแบบพันธุ กรรมของสิ งมีชีวติ ทีตาํ แหน่งใดตําแหน่งหนึ งหรื อทัJงหมด
รวมกัน
Phenotype (ฟี โนไทป์ ) ลักษณะทีปรากฏหรื อการแสดงออกของจีโนไทป์ อาจจะเป็ นในรู ปแบบ
ของรู ปร่ าง อาการทางคลินิก และระดับของสารในร่ างกาย เป็ นต้น
Mendelian inheritance การถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบเมนเดลเลียน หรื อการถ่ายทอดทาง
พันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเดียว เป็ นลักษณะทีถูกค้นพบโดย Gregor Mendel ซึ งได้ทาํ การศึกษาทดลอง
ในถัว (garden peas) พบการถ่ายทอดของลักษณะใดลักษณะหนึงไปยังรุ่ นต่อไปทีมีสัดส่ วนทีคงที
Pedigree (พงศาวลี)
รู ปแบบการนําเสนอทีเป็ นกราฟิ ก หรื อเป็ นเส้นแสดงในลักษณะแผนภาพ
ต้นไม้ของครอบครัวใดครอบครัวหนึง (family tree) โดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานทีใช้กนั ทัว โลก
Proband (propositus หรื อ index case) บุคคลทีเป็ นโรคทางพันธุ กรรมซึ งเป็ นสมาชิกครอบครัว
คนแรกทีได้รับการวินิจฉัยและนําไปสู่ การค้นหาสมาชิกคนอืนๆ ในครอบครัวทีมีความเสี ยงต่อการ
เป็ นโรคพันธุ กรรมนัJนๆ
Consultand
บุคคลทีมาปรึ กษาแพทย์ซ ึ งอาจจะเป็ นโรคทางพันธุ กรรมหรื อไม่เป็ นโรคก็ได้ แต่
มีประวัติครอบครัวซึ งมีสมาชิกคนอืนเป็ นโรคทางพันธุ กรรม
Sib
พีนอ้ งร่ วมบิดา มารดา
เครื อญาติหรื อครอบครัวใดครอบครัวหนึง
Kindred
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Consanguinity การร่ วมสายโลหิ ต การมีบรรพบุรุษร่ วมกัน
Allele (อัลลีล) รู ปแบบของยีนทีตาํ แหน่งใดตําแหน่งหนึง ถ้าเป็ นรู ปแบบทีพบในคนปกติส่วน
ใหญ่ เรี ยกว่า wild type ถ้าอัลลีลมีการกลายพันธุ์ (mutation) ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปของการเปลียนแปลง
ของนิวคลิโอไทด์ หรื อการเรี ยงตัวใหม่ของสารพันธุ กรรม จะเรี ยกอัลลีลดังกล่าวว่า mutant
Homozygote ผูท้ ีมีคู่อลั ลีลในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงเหมือนกัน เรี ยกว่าเป็ น homozygote ณ
ตําแหน่งนัJนๆ
Heterozygote ผูท้ ีมีคู่อลั ลีลในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงแตกต่างกัน เรี ยกว่าเป็ น heterozygote ณ
ตําแหน่งนัJนๆ
Hemizygote ผูช้ ายทีพบมีการกลายพันธุ์ของยีนทีอยูบ่ นโครโมโซม X เนืองจากผูช้ ายมี
โครโมโซม X เพียง 1 แท่ง
สัญลักษณ์สาํ คัญทีใช้บ่อยในการเขียนพงศาวลี ดังแสดงในรู ปที 11
ผูช้ าย (Male)

ผูห้ ญิง (Female)

ไม่ระบุเพศหรื อไม่ทราบเพศ (Sex unspecified or unknown)
2

ผูช้ ายจํานวน 2 คน
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ผูห้ ญิงจํานวน 3 คน

ผูท้ ีไม่เป็ นโรค (Unaffected)

ผูท้ ีเป็ นโรค (Affected)

ผูท้ ีเป็ นพาหะแน่นอน (Obligate carrier)

Proband
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เสี ยชีวติ (Deceased individual)
การแท้งเอง (Miscarriage)

ตายคลอด (Stillbirth)
การทําแท้ง

แต่งงาน (Marriage)

แต่งงานในเครื อญาติ (Consanguinity)

แฝดเหมือนหรื อแฝดร่ วมไข่ (Monozygotic twins)

แฝดต่างไข่ (Dizygotic twins)

?
แฝดไม่ทราบชนิด

หย่า (Divorced)
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ตัวอย่างการเขียนพงศาวลีดงั แสดงในรู ปที 22
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รู ปที' 2 พงศาวลีแสดงความสัมพันธ์ในเครื อญาติ ลูกศรแสดง proband, III-5 ซึ งเป็ นโรคทางพันธุ กรรม
ผูป้ ่ วยมีพีนอ้ ง 3 คน, III-3, III-4, และ III-7 ผูป้ ่ วยมีบุตร 3 คน (IV-3, IV-5 และ IV-6) มีญาติลาํ ดับแรก
(first-degree relatives, 1°) ซึงได้แก่ พ่อแม่ พีนอ้ ง และบุตร จํานวน 8 คน ญาติลาํ ดับที 2 (second-degree
relatives) ได้แก่บุคคลทีมีตวั เลข 2° ซึ งได้แก่ ปู่ ย่า ตายาย (grandparents) ลุงป้ า น้าอา (uncles/aunts) หลาน
(nieces/nephews) เป็ นต้น IV-7 และ IV-8 เป็ นบุตรของพ่อแม่ทีเป็ นญาติกนั เครื องหมายตัวเลขโรมัน ใช้
แสดงรุ่ น (generation) ลําดับทีของบุคคลในแต่ละรุ่ นจะแสดงโดยตัวเลขอารบิก
จะเห็นได้วา่ พงศาวลีทีดีให้ขอ้ มูลทีสาํ คัญเกียวกับครอบครัวนัJนๆ ได้อย่างชัดเจนและง่ายในการ
ทําความเข้าใจ แสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม
และใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรมได้อย่างเหมาะสม
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โรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมทีถ' ่ ายทอดแบบยีนเดี'ยวและลักษณะพงศาวลี
ความผิดปกติหรื อโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเดียวได้รับการรวบรวมไว้ในหนังสื อใช้สาํ หรับ
อ้างอิงโดยนายแพทย์ Victor A. McKusick ทีมีชือว่า Mendelian Inheritance in Man ซึงเป็ นหนังสื อทีมี
คุณค่ามหาศาลต่อวงการแพทย์ ต่อมา ได้มีการผลิตในรู ปแบบออนไลน์ เพือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยทางอินเทอร์ เน็ต มีชือย่อว่า OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)3 ข้อมูลต่างๆ ใน
OMIM ซึ งอยูท่ ี www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/ ได้รับการปรับให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื องสมําเสมอ ในขณะ
นีJ ฐานข้อมูลของ OMIM มียนี ทีอยูใ่ นรายการกว่า 10,000 ยีน ซึ งประมาณครึ งหนึงพบว่าทําให้เกิดโรคทีมี
อาการสําคัญโดยทีมีการถ่ายทอดแบบยีนเดียว
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเดียวขึJนอยูก่ บั ปั จจัยทีสาํ คัญ 2 ประการ คือ
1. ตําแหน่งของยีนบนโครโมโซม ซึ งอาจจะอยูบ่ นออโตโซม (autosome) หรื อ โครโมโซมเพศ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นโครโมโซม X (X-linked)
2. ลักษณะการแสดงออกว่าเป็ นลักษณะเด่น (dominant)หรื อ ลักษณะด้อย (recessive) ลักษณะเด่น
เป็ นลักษณะทีแสดงออกเมือมีการกลายพันธุ์ของยีนเพียงอัลลีลเดียว โดยทียงั มีอลั ลีลทีปกติอยูอ่ ีก
ข้างหนึงของโครโมโซมคู่ทีเหมือนกัน (heterozygous) ลักษณะด้อย เป็ นลักษณะซึ งจะแสดงออก
ก็ต่อเมือยีนทีอยูบ่ นโครโมโซมทัJงคู่มีการกลายพันธุ์ (homozygous)
ดังนัJน แบบแผนหรื อลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเดียว แบ่งออกได้เป็ น 4
รู ปแบบทีสาํ คัญ คือ
- Autosomal dominant
- Autosomal recessive
- X-linked dominant
- X-linked recessive
โรคทีเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเดียวมีมากกว่าพันโรค (http://www.geneclinics.org/)4, 5 แม้วา่
โรคกลุ่มนีJส่วนมากจะมีอุบตั ิการณ์ตาํ แต่ก็มีบางโรคทีพบได้บ่อยและเป็ นปั ญหาสุ ขภาพทีสาํ คัญ ตัวอย่าง
โรคพันธุ กรรมทีเกิดจากความผิดปกติของยีนเดียวทีพบได้บ่อยในประเทศไทยได้แก่ โรคโลหิ ตจาง
thalassemia ซึ งมีการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมในลักษณะด้อยบนออโตโซม และโรคเลือดทีเกิดจากการขาด
Glucose-6-phosphate dehydrogenase ซึ งถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยบนโครโมโซม X และพบประมาณ
ร้อยละ 10 ของผูช้ ายไทย6 เป็ นต้น
ลักษณะการถ่ายทอดแบบ Autosomal dominant
มากกว่าครึ งหนึงของโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเดียว มีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นทีอยู่
บนออโตโซม ตัวอย่างของการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมในลักษณะเด่นดังแสดงในรู ปที 3
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รู ปที' 3 พงศาวลีแสดงครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดในลักษณะเด่น
ลูกศรชีJบุคคลทีเป็ น proband
อุบตั ิการณ์ของโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นค่อนข้างสู ง เช่น ในประเทศทางยุโรป หรื อ
ญีปุ่น พบผูป้ ่ วยทีเป็ น familial hypercholesterolemia สู งถึง 1 ใน 500 ของประชากร7 อุบตั ิการณ์ของ
มะเร็ งเต้านมและมะเร็ งลําไส้ใหญ่ทีเป็ นในครอบครัว (familial breast cancer และ hereditary colon
cancer) โรคละ 1 ใน 300 ของประชากร8 เป็ นต้น ตัวอย่างโรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นที
อยูบ่ นออโตโซม ได้แก่ กลุ่มอาการ Neurofibromatosis กลุ่มอาการ Achondroplasia กลุ่มอาการ FGFRrelated craniosynostosis ซึ งประกอบด้วย กลุ่มอาการ Crouzon กลุ่มอาการ Apert กลุ่มอาการ Pfeiffer
เป็ นต้น กลุ่มอาการ Pfeiffer ผูป้ ่ วยจะมีรูปร่ างศีรษะผิดปกติและมีนิJวหัวแม่มือและนิJวหัวแม่เท้าโต กลุ่ม
อาการนีJ เกิดจากการกลายพันธุ์ในยีน FGFR1 หรื อ FGFR29 กลุ่มอาการ infantile cortical hyperostosis
หรื อ Caffey เด็กทารกพบมีการบวมของขา หรื อ แขน เป็ นข้างเดียวหรื อ 2 ข้างก็ได้ ลักษณะอาการคล้าย
กับการติดเชืJ อ แต่ภาพทางรังสี เข้าได้กบั cortical hyperostosis อาการดังกล่าวมักจะหายไปได้เอง เด็ก
อาจจะมีแขนหรื อขาผิดรู ปได้ มักจะมีสมาชิกอืนๆ ในครอบครัวทีมีลกั ษณะเดียวกัน10 กลุ่มอาการมะเร็ งที
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม (familial cancer syndrome หรื อ cancer inherited syndrome) เช่น กลุ่มอาการ
Multiple endocrine syndrome (MEN1)11 กลุ่มอาการ Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome (BRRS) เป็ น
ต้น กลุ่มอาการ Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome (BRRS) ซึ งเป็ นโรคเนืJ องอกหรื อมะเร็ งทีถ่ายทอด
ทางพันธุ กรรมได้ ผูป้ ่ วยจะมีติงเนืJ อในลําไส้ เนืJองอกไขมันตามลําตัว และจุดด่างสี นJ าํ ตาลทีองคชาติใน
ผูช้ าย บางรายพบมี AVM (arteriovenous malformation) ทีอวัยวะภายใน เช่น ทีตบั ได้12

7

ลักษณะเฉพาะหรื อแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นบนออโตโซม
ประกอบด้วย
1. ลักษณะทีแสดงออกโดยปกติแล้วจะพบในทุกรุ่ น บุคคลทีเป็ นโรคมักจะมีพอ่ หรื อแม่ทีเป็ นโรค
เช่นเดียวกัน
2. บุตรของผูท้ ีเป็ นโรคมีโอกาสเสี ยงร้อยละ 50 ทีจะได้รับยีนทีผดิ ปกติและเป็ นโรคดังแสดงใน
ตารางที 1
3. ผูช้ ายและผูห้ ญิงมีโอกาสเท่ากันทีจะถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปยังบุตร และบุตรทัJงชายและ
หญิงมีโอกาสเท่ากันในการรับลักษณะดังกล่าว
4. สมาชิกครอบครัวทีไม่เป็ นโรคโดยปกติแล้วจะมีบุตรทีปกติ
5. ในกรณี ทีมีบุคคลใดบุคคลหนึงเป็ นโรคหรื อมีความผิดปกติเพียงคนเดียวในครอบครัว (isolated
case) ส่ วนใหญ่แล้วเกิดจาก การกลายพันธุ์ใหม่ (new mutation) ซึ งเป็ นการกลายพันธุ์ทีเกิดขึJนใน
เซลล์สืบพันธุ์ (gamete) ของพ่อหรื อแม่ทีไม่ได้เป็ นโรค มักจะพบการกลายพันธุ์ใหม่ได้บ่อยใน
โรคทางพันธุ กรรมทีมีผลต่อการสื บพันธุ์หรื อการอยูร่ อดของผูท้ ีเป็ นโรค ถ้าโรคใดทีทาํ ให้ผทู ้ ีมี
การกลายพันธุ์ไม่สามารถอยูร่ อดจนกระทัง มีบุตรได้ หรื อทําให้ความสามารถในการมีบุตรลดลง
โอกาสทีจะพบผูท้ ีเป็ นโรคดังกล่าวทีเกิดจาก การกลายพันธุ์ใหม่ (new mutation) ก็จะมากขึJน2
ตารางที' 1 แสดงจีโนไทป์ ของบุตรทีเกิดจากผูท้ ีเป็ นโรคซึ งมีจีโนไทป์ Aa กับผูท้ ีไม่เป็ นโรคซึ งมีจีโนไทป์
AA โดย A เป็ นอัลลีลทีปกติ และ a เป็ นอัลลีลทีมีการกลายพันธุ์
เซลล์ สืบพันธุ์
พ่ อหรือแม่ ทปี' กติ (AA)
(Gametes)
A
A
AA (ปกติ)
AA (ปกติ)
พ่ อหรือแม่ ทเี' ป็ นโรค A
a
Aa (เป็ นโรค)
Aa (เป็ นโรค)
(Aa)
อย่างไรก็ตาม มีปรากฏการณ์บางประการทีทาํ ให้การถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบลักษณะเด่นที
อยูบ่ นออโตโซม อาจจะไม่เป็ นไปดังทีกล่าวข้างต้น ลักษณะดังกล่าว ได้แก่
1. New mutation
ดังทีกล่าวไว้ในตอนต้น ในบางครอบครัวมีผทู ้ ีเป็ นโรคเพียงคนเดียว พ่อและแม่ไม่มี
ความผิดปกติดงั กล่าว มักจะพบในโรคทางพันธุ กรรมทีมีอาการรุ นแรงและผูท้ ีเป็ นโรคจะ
เสี ยชีวติ ตัJงแต่แรกคลอด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอาการผูป้ ่ วยมีความผิดปกติของกระดูกอย่างมาก มี
แขนขาสัJน กระดูกซี โครงเล็ก ทําให้มีภาวะหายใจลําบาก13 เป็ นต้น กลุ่มอาการบางโรคมีอาการ
รุ นแรง แต่นอ้ ยกว่ากลุ่มแรก มักจะเสี ยชีวติ ในเวลาต่อมา หรื อมีภาวะแทรกซ้อนทําให้โอกาสทีจะ
เจริ ญเติบโตจนกระทัง สามารถมีบุตรได้นอ้ ยมาก ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอาการ Apert ผูป้ ่ วยจะมี
รู ปร่ างศีรษะผิดปกติและมีนิJวมือและนิJวเท้าติดกัน ส่ วนใหญ่จะมีพฒั นาการช้า14 โรค
osteogenesis imperfecta เป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีทาํ ให้กระดูกหักง่ายทีมีอาการรุ นแรง15 ดัง
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แสดงในรู ปที 4 พ่อและแม่ของผูป้ ่ วยปกติและไม่มีประวัติครอบครัวทีมีสมาชิกคนอืนเป็ นโรค
ดังกล่าว

รู ปที' 4 แสดงผูป้ ่ วยเด็กทารกทีพบเป็ น osteogenesis imperfecta เป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีทาํ ให้
กระดูกหักง่าย
ดังนัJน กลุ่มโรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นทีอยูบ่ นออโตโซม อาจจะมีประวัติพอ่
หรื อแม่เป็ นโรค หรื อพ่อและแม่ปกติก็ได้ การซักประวัติครอบครัวและการเขียนพงศาวลีมีความสําคัญ
และจําเป็ น ซึ งจะเป็ นข้อมูลทีสาํ คัญในการให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรม ในกรณี ทีพอ่ และแม่ปกติ และมี
บุตรเป็ นโรคทีเกิดจากยีนเด่น โอกาสทีจะมีบุตรคนต่อไปเป็ นโรคดังกล่าวนีJอีก มีนอ้ ยมาก คือ ประมาณ
ร้อยละ 1 แต่ถา้ พ่อหรื อแม่ของผูป้ ่ วยเป็ นโรคเช่นเดียวกัน โอกาสทีจะมีบุตรคนต่อไปเป็ นโรค เท่ากับ ร้อย
ละ 50 ดังแสดงในรู ปที 5
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รู ปที' 5 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นบนออโตโซม
ลูกศรชีJ proband ซึ งมีพอ่ และแม่ปกติ ความผิดปกติทีพบใน proband เกิดจากการกลายพันธุ์ใหม่ (new
mutation) พีนอ้ งของ proband จึงมีโอกาสทีจะเป็ นโรคดังกล่าวน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เนืองจาก proband
เป็ นโรค ดังนัJน โอกาสทีจะมีบุตรเป็ นโรคเช่นเดียวกัน เท่ากับร้อยละ 50
2. Reduced penetrance/nonpenetrance
โดยทัว ไปแล้ว โรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่น บุคคลจะเป็ นโรคได้เมือมีการกลาย
พันธุ์ของยีนนัJนๆ เพียงอัลลีลเดียว (heterozygous) อย่างไรก็ตาม โรคทีเกิดจากยีนเด่นบางโรค
อาจจะมีแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมในบางครอบครัวทีมีการข้ามรุ่ นได้ (skip
generation) แทนทีจะพบในทุกรุ่ นตามทีควรจะเป็ น ดังแสดงในรู ปที 6
การทีบุคคลใดมีการกลายพันธุ์ของยีนทีทาํ ให้เกิดโรคทางพันธุ กรรมชนิ ดทีถ่ายทอดแบบ
ลักษณะเด่นบนออโตโซมในครอบครัว แต่ไม่ได้แสดงอาการของโรค เรี ยกภาวะนีJวา่
nonpenetrance คําจํากัดความของ penetrance (การแสดงออกของยีน) ก็คือ โอกาสทีบุคคลทีมี
ลักษณะพันธุ กรรมแบบใดแบบหนึงจะแสดงลักษณะออกมา โรคพันธุ กรรมบางโรคมี penetrance
อย่างสมบูรณ์ หรื อร้อยละ 100 ในขณะที โรคพันธุ กรรมบางโรค บุคคลทีมีการกลายพันธุ์ของยีน
ทีเกียวข้องกับการเกิดโรค อาจจะไม่แสดงอาการก็ได้ penetrance น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ งคํานวณ
ได้จาก สัดส่ วนของจํานวนผูท้ ีแสดงอาการของโรคต่อจํานวนผูท้ ีมีการกลายพันธุ์ของยีนนัJนๆ ใน
ครอบครัวทีทาํ การศึกษา2
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ปั จจัยทีทาํ ให้เกิด nonpenetrance อาจจะมาจากสิ งแวดล้อม หรื อ ปั จจัยทางพันธุ กรรม
อืนๆ ของบุคคลนัJน การทีทราบว่าโรคทางพันธุ กรรมซึ งถ่ายทอดในลักษณะเด่นโรคใดมี
nonpenetrance หรื อไม่นJ นั เป็ นข้อมูลทีสาํ คัญในการให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรม ดังแสดงในรู ปที
6 ซึ งเป็ นพงศาวลีของครอบครัวหนึงทีมีสมาชิกเป็ นโรคทีถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนออโตโซม
สมาชิกที II-2 ซึ งไม่แสดงอาการของโรค แต่มีแม่และบุตรสาวเป็ นโรค แสดงว่า II-2 ได้รับการ
ถ่ายทอดยีนทีมีการกลายพันธุ์มาจากแม่ แต่ไม่แสดงอาการ การทีทราบว่าโรคนีJมี nonpenetrance
ได้ ทําให้สามารถอธิ บายแก่ผปู ้ ่ วยและสมาชิกอืนๆในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

I

II

*

III

IV

รู ปที' 6 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนออโต
โซม โดยมีสมาชิกที II-2 (*) ไม่แสดงอาการของโรค เป็ น nonpenetrance
3. Variable expression
โรคทางพันธุ กรรมบางโรคมีลกั ษณะการแสดงออกในผูท้ ีเป็ นโรคซึ งมีความรุ นแรง
(clinical severity) หรื ออายุทีเริ มมีอาการ (age of onset) แตกต่างกัน แม้กระทัง ในครอบครัว
เดียวกัน สมาชิกครอบครัวทีเป็ นโรคทางพันธุ กรรมซึ งเกิดจากการกลายพันธุ์ชนิดเดียวกัน อาจจะ
มีอาการรุ นแรงทีแตกต่างกันได้12, 16 ลักษณะเช่นนีJเรี ยกว่า variable expression การทีโรคใดโรค
หนึงมีการแสดงออกของโรคทีมีความรุ นแรงแตกต่างกันในแต่ละบุคคล อาจจะเกิดจากผลของ
ยีนอืน หรื อผลจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม การแสดงออกทีมีความแตกต่างกันดังกล่าวนีJ
(variable expression) มักพบในโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่น การให้คาํ ปรึ กษาทาง
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พันธุ กรรมแก่ครอบครัวทีเป็ นโรคจะต้องคํานึงถึงภาวะดังกล่าว ซึ งบางครัJงอาจจะมีสมาชิก
ครอบครัวบางคนซึ งเป็ นโรคแต่มีอาการน้อยมาก ถ้าไม่ได้ซกั ประวัติหรื อตรวจร่ างกายโดย
ละเอียด ประกอบกับไม่ทราบว่าโรคดังกล่าวมี variable expression เกิดขึJนได้ ก็จะทําให้มีปัญหา
ในการวินิจฉัยและการให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรม
4. Germline mosaicism
Mosaicism เป็ นภาวะทีพบสายพันธุ์ของเซลล์ (cell line) ตัJงแต่ 2 แบบขึJนไป เกิดจาก
การกลายพันธุ์หลังจากทีไข่ได้รับการผสมแล้ว (postzygotic mutation) Mosaicism อาจจะเกิดขึJน
ทีเนืJอเยือ ร่ างกาย (somatic) หรื อเซลล์ตน้ กําเนิดของเซลล์สืบพันธุ์ (germline) การกลายพันธุ์ที
เกิดขึJนทีเซลล์ตน้ กําเนิดของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อหรื อแม่ นําไปสู่ การให้กาํ เนิดบุตรทีเป็ นโรค
ทางพันธุ กรรมได้โดยทีพอ่ หรื อแม่ปกติ (de novo) ถ้าการกลายพันธุ์เกิดขึJนทีเซลล์ตน้ กําเนิดของ
เซลล์สืบพันธุ์ตJ งั แต่ระยะแรกๆ ของการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ก็จะทําให้บุคคลนัJนมีเซลล์สืบพันธุ์ทีมี
การกลายพันธุ์อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เรี ยกว่า การมี germline หรื อ gonadal mosaicism ดังนัJน พ่อ
หรื อแม่ทีปกติและไม่มีประวัติครอบครัวเป็ นโรคทางพันธุ กรรม แต่ให้กาํ เนิ ดบุตรทีเป็ นโรคทาง
พันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นเช่นเดียวกันมากกว่า 1 คน การถ่ายทอดทางพันธุ กรรมในลักษณะ
ดังกล่าวอาจจะเกิดจากการมี germline mosaicism ในพ่อหรื อแม่ โรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีน
เด่นทีพบมี germline mosaicism เช่น โรค osteogenesis imperfecta ชนิดทีรุนแรงและทําให้
เสี ยชีวติ ตัJงแต่แรกเกิด (lethal)17 การประเมินโอกาสการเกิดซํJาค่อนข้างยาก เนื องจากขึJนอยูก่ บั
สัดส่ วนของเซลล์สืบพันธุ์ทีพบมีการกลายพันธุ์ของยีน อย่างไรก็ตาม การทีทราบว่า germline
mosaicism เกิดขึJนได้ในโรคดังกล่าว ทําให้การให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรมมีความถูกต้องมากขึJน
เช่น ในกรณี ทีบุตรเป็ นโรคทางพันธุ กรรทีเกิดจากยีนเด่นโดยทีไม่มีประวัติครอบครัวเป็ นโรค
ดังกล่าว พ่อและแม่ปกติ แต่เนืองจากโรคดังกล่าวพบมีการรายงานการเกิด germline mosaicism
ดังนัJน โอกาสการเกิดซํJาจะสู งกว่าโรคทีเกิดจาก new mutation ซึ งมีโอกาสการเกิดซํJาน้อยมาก
โดยทัว ไป โอกาสการเกิดซํJาในโรคทีมี germline mosaicism อาจสู งถึงร้อยละ 3-4 ดังนัJน การ
วินิจฉัยก่อนคลอด (prenatal diagnosis) ถ้าสามารถกระทําได้ อาจจะมีประโยชน์ในการป้ องกัน
การเกิดซํJา
ลักษณะการถ่ายทอดแบบ Autosomal recessive
โรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเดียวซึ งมีการถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยทีอยูบ่ นออโตโซม จะ
เกิดขึJนในผูท้ ีได้รับยีนทีมีการกลายพันธุ์ทJ งั 2 อัลลีลหรื อเรี ยกว่าเป็ น homozygote ของยีนนัJนๆ เนื องจาก
ในโรคดังกล่าว การทียนี มีการกลายพันธุ์เพียงอัลลีลเดียวไม่เพียงพอทีทาํ ให้เกิดโรค เนื องจากยังมียนี ที
ปกติอีก 1 อัลลีลสามารถทํางานชดเชย หรื อการทํางานของยีนนัJนๆ 1 อัลลีลเพียงพอทีจะป้ องกันไม่ให้เกิด
โรคได้ เนื องจากบุตรจะได้รับสารพันธุ กรรมทัJงจากพ่อและแม่ การทีบุคคลใดจะเป็ นโรคทีมีการถ่ายทอด
แบบลักษณะด้อยทีอยูบ่ นออโตโซม จะต้องได้รับยีนทีมีการกลายพันธุ์แต่ละอัลลีลจากพ่อและแม่โดยที
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พ่อและแม่เป็ นพาหะของยีนทีมีการกลายพันธุ์แต่ไม่แสดงอาการ (carriers) ตัวอย่างของการถ่ายทอดทาง
พันธุ กรรมในลักษณะด้อยดังแสดงในรู ปที 7

รู ปที' 7 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทีมีการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมในลักษณะด้อยบน
ออโตโซม
ลักษณะเฉพาะหรื อแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม
ประกอบด้วย
1. ในกรณี ทีมีสมาชิกในครอบครัวเป็ นโรคมากกว่า 1 คน บุคคลทีเป็ นโรคจะอยูใ่ นรุ่ นเดียวกัน เช่น
จะพบพีหรื อน้องเป็ นโรค ไม่พบโรคในพ่อแม่ หรื อลูก
2. ผูช้ ายและผูห้ ญิงมีโอกาสเป็ นโรคเท่ากัน
3. พ่อและแม่ของบุคคลทีเป็ นโรคจะเป็ นพาหะของยีนทีเกิดการกลายพันธุ์ซ ึ งไม่แสดงอาการ
4. พ่อและแม่ของผูท้ ีเป็ นโรคอาจจะเป็ นญาติทีเกียวข้องกันทางสายเลือด โดยเฉพาะอย่างยิง ในโรค
ทีพบได้นอ้ ยมากในประชากร โอกาสทีจะพบพ่อและแม่ของบุคคลทีเป็ นโรคเป็ นญาติหรื อมี
บรรพบุรุษร่ วมกันมีมากขึJน ดังแสดงในรู ปที 8
5. โอกาสทีพีนอ้ งของผูท้ ีเป็ นโรคจะเกิดโรคในลักษณะเดียวกัน เท่ากับ 1 ใน 4 หรื อร้อยละ 25
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รู ปที' 8 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคโดยทีพอ่ และแม่ของผูท้ ีเป็ นโรคเป็ นญาติกนั
โดยทัว ไปแล้วบุคคลทีเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซมจะมีพอ่ หรื อแม่ที
เป็ นพาหะโดยไม่แสดงอาการ ตารางที 2 แสดงโอกาสทีจะมีบุตรเป็ นโรคโดยเกิดจากพ่อและแม่ทีมีจีโน
ไทป์ แบบต่างๆ โดยให้อลั ลีลทีมีการกลายพันธุ์เป็ น a ยีนทีปกติเป็ น A
ตารางที' 2 แสดงจีโนไทป์ ของบุตรทีเกิดจากพ่อและแม่ทีมีจีโนไทป์ แบบต่างๆทีเกียวข้องกับการเกิดโรค
ทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม
พ่ อและแม่
โอกาสทีจ' ะมีบุตรในแต่ ละจีโนไทป์
Aa (พาหะ) x Aa (พาหะ)
1/4 AA, ½ Aa, 1/4 aa
3/4 ไม่เป็ นโรค 1/4 เป็ นโรค
Aa (พาหะ) x aa (เป็ นโรค)
1/2 Aa, 1/2 aa
1/2 ไม่เป็ นโรค 1/2 เป็ นโรค
ในกรณี ทีลกั ษณะหรื อโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซมมีอุบตั ิการณ์สูงหรื อพบ
ได้บ่อยในประชากรหนึง เช่น โรคโลหิ ตจางธาลัสซี เมีย (thalassemia) พบได้บ่อยในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย บุคคลทีมีหมู่เลือด O เป็ นต้น โอกาสทีผทู ้ ีมีลกั ษณะดังกล่าวหรื อ
เป็ นโรคซึ งมีการกลายพันธุ์ของยีนทัJง 2 อัลลีล (homozygote) แต่งงานกับผูท้ ีเป็ นพาหะ (heterozygous
carrier) เป็ นไปได้สูง ทําให้ในบางครัJง ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมคล้ายคลึงกับลักษณะการ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบยีนเด่น คือ พบผูท้ ีมีลกั ษณะดังกล่าวหรื อเป็ นโรคในทุกรุ่ น ลักษณะพงศาวลี
เช่นนีJ มีชือเรี ยกว่า Pseudodominant ดังแสดงในรู ปที 9
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รู ปที' 9 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกครอบครัวมีหมู่เลือด O หมู่เลือด O เป็ นลักษณะด้อย
ซึ งพบบ่อย ทําให้ลกั ษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมคล้ายคลึงกับการถ่ายทอดของยีนเด่นบนออโตโซม
(pseudodominant pattern)
ตัวอย่างโรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยทีอยูบ่ นออโตโซม เช่น กลุ่มโรคโลหิ ต
จาง hemoglobinopathies และ thalassemia ซึ งพบบ่อยในคนไทย โรค cystic fibrosis ซึ งพบบ่อยในชนผิว
ขาว (Caucasian) กลุ่ม inborn error of metabolism ส่ วนใหญ่ซ ึ งเกิดจากการขาดเอนไซม์ทีสาํ คัญใน
ขบวนการเมแทบอลิซึมของร่ างกาย อวัยวะเพศกํากวมทีเกิดจากการขาดเอนไซม์ 5-α reductase (5-α
reductase deficiency)18 โรคเบาจืดบางชนิด (nephrogenic diabetes insipidus)19 เป็ นต้น
ลักษณะการถ่ายทอดแบบ X-linked recessive
ยีนมากกว่า 1,400 ยีนอยูบ่ นโครโมโซม X ซึ งมีประมาณร้อยละ 40 เกียวข้องกับการเกิดโรค
ลักษณะเฉพาะหรื อแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X ประกอบด้วย
1. พบลักษณะหรื อโรคนัJนๆ ในเพศชายเป็ นส่ วนใหญ่
2. โดยปกติแล้ว ผูห้ ญิงทีเป็ นพาหะ (heterozygous carriers) ไม่มีอาการหรื อไม่เป็ นโรค แต่ในบาง
กรณี ผูห้ ญิงอาจจะแสดงอาการได้ซ ึ งจะมีความรุ นแรงได้แตกต่างกัน การแสดงอาการถูกกําหนด
โดยขบวนการทีเรี ยกว่า X-inactivation
3. ผูช้ ายทีเป็ นโรคมักจะมีพอ่ และแม่ทีปกติ แม่อาจจะเป็ นพาหะทีไม่แสดงอาการซึ งอาจจะมีประวัติ
ญาติผชู ้ ายทางฝ่ ายแม่เป็ นโรคได้
4. ยีนบนโครโมโซม X จะไม่ถูกถ่ายทอดจากพ่อไปสู่ บุตรชาย (no male to male transmission) แต่
พ่อทีเป็ นโรคจะถ่ายทอดยีนทีมีการกลายพันธุ์ไปสู่ บุตรสาวทุกคน และบุตรชายของผูห้ ญิงเหล่านีJ
มีโอกาสร้อยละ 50 ทีจะได้รับยีนดังกล่าว
5. ผูป้ ่ วยชายทีเป็ นโรคเพียงคนเดียวในครอบครัว (isolated cases) จํานวนหนึงเกิดจากการกลาย
พันธุ์ใหม่ (new mutation)
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ผูช้ ายมีโครโมโซม X หนึงแท่งในขณะทีผหู ้ ญิงมีโครโมโซม X 2 แท่งหรื อ 1 คู่ อย่างไรก็ตาม
ปริ มาณการแสดงออกของยีนทีอยูบ่ นโครโมโซม X โดยส่ วนใหญ่ในเพศชายเท่ากับในเพศหญิง ภาวะ
ดังกล่าวนีJเรี ยกว่า dosage compensation ซึ งเกิดจากขบวนการ X-inactivation หรื อทีรู้จกั กันดีในอีกชือ
หนึงว่า Lyon hypothesis ในเซลล์ร่างกายของผูห้ ญิง โครโมโซม X เพียงแท่งเดียวทีมีการทํางานหรื อมี
การแสดงออกของยีน (active) ในขณะทีโครโมโซม X อีก 1 แท่งอยูใ่ นสภาพทีไม่ทาํ งานหรื อไม่มีการ
แสดงออกของยีน (inactive) ซึ งเห็นได้ในกล้องจุลทรรศน์ทีเรี ยกว่า บารร์ บอดี (Barr body) การเกิด Xinactivation มีลกั ษณะไม่จาํ เพาะเจาะจง (random) โครโมโซม X แต่ละข้างซึ งมาจากพ่อหรื อแม่ในแต่ละคู่
มีโอกาสเท่ากันทีจะเป็ นข้างทีทาํ งานหรื อไม่ทาํ งาน อย่างไรก็ตาม ในภาวะบางอย่าง อาจจะพบมีลกั ษณะที
ไม่สมดุล คือ โครโมโซมทีมาจากพ่อหรื อแม่เท่านัJนทีทาํ งาน เกิดภาวะทีเรี ยกว่า skewed X-inactivation
การเกิด X-inactivation มีบทบาทสําคัญต่อการทํางานทีปกติของร่ างกาย และมีผลต่อการแสดงออกของ
โรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X ในเพศหญิง ดังจะได้กล่าวต่อไป
การถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X มีแบบแผนการถ่ายทอดทีชดั เจน
โดยมักจะพบโรคในเพศชาย อย่างไรก็ตาม สามารถพบโรคดังกล่าวในเพศหญิงได้ ในกรณี ทีได้รับยีนที
เกิดการกลายพันธุ์ทJ งั 2 อัลลีล (homozygotes) หรื อในผูห้ ญิงทีมียนี ทีมีการกลายพันธุ์ 1 อัลลีล
(heterozygote) แต่พบมี skewed X-inactivation ซึ งเป็ นภาวะทีเกิดขึJนโดยทีอลั ลีลทีเกิดการกลายพันธุ์
(mutant) อยูบ่ นโครโมโซม X ทีทาํ งาน (active X) ในขณะทีอลั ลีลทีปกติ (wild type) อยูบ่ นโครโมโซม X
ทีไม่ได้ทาํ งาน (inactive X) ซึ งลักษณะทีไม่สมดุลนีJ เกิดขึJนเกือบทุกเซลล์ ทําให้ไม่มีการทํางานของยีน
ดังกล่าวในร่ างกาย ภาวะ skewed X-inactivation เป็ นกลไกอย่างหนึงทีทาํ ให้ผหู ้ ญิงทีเป็ นพาหะ
(heterozygous carriers) เป็ นโรคทางกรรมพันธุ์ทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X ได้ ตัวอย่างโรคทาง
พันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X ทีพบมีผหู ้ ญิงทีเป็ นพาหะเป็ นโรคได้ เช่น โรคฮีโมฟิ เลีย
ชนิดเอ (hemophilia A) โรคฮีโมฟิ เลียชนิดบี (hemophilia B) โรคกล้ามเนืJ ออ่อนแรง Duchene muscular
dystrophy (DMD) โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง Wiskott-Aldrich เป็ นต้น2
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X ทีพบได้บ่อยดังแสดงใน
รู ปที 10
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รู ปที' 10 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม
X จะเห็นได้วา่ พบโรคในผูช้ ายเป็ นส่ วนใหญ่
การคํานวณหาโอกาสเสี ยงในการมีบุตรเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม
X ในกรณี ทีพอ่ เป็ นโรค ในขณะทีแม่ปกติและไม่เป็ นพาหะ แสดงได้ดงั ในตารางที 3 ให้ X เป็ นอัลลีลทีมี
การกลายพันธุ์ และ X เป็ นอัลลีลทีปกติ จะพบว่า บุตรสาวทุกคนเป็ นพาหะ ในขณะทีบุตรชายทุกคนปกติ
h

ตารางที' 3 แสดงจีโนไทป์ ของบุตรทีเกิดจากพ่อทีเป็ นโรคซึ งมีจีโนไทป์ X Y กับแม่ทีปกติซ ึ งมีจีโนไทป์
h

XX โดย X เป็ นอัลลีลทีมีการกลายพันธุ์ และ X เป็ นอัลลีลทีปกติ
h

เซลล์ สืบพันธุ์
(Gametes)
แม่ ทปี' กติ
(XX)

X
X

พ่ อทีเ' ป็ นโรค (X Y)
h

h

X
X X (พาหะ)
h

Y
XY (ปกติ)

h
XY (ปกติ)
X X (พาหะ)
ในกรณี ทีผหู ้ ญิงทีเป็ นพาหะแต่งงานกับผูช้ ายทีปกติ โอกาสทีมีบุตรเป็ นโรคดังแสดงในตารางที 4
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ตารางที' 4 แสดงจีโนไทป์ ของบุตรทีเกิดจากพ่อทีปกติซ ึ งมีจีโนไทป์ XY กับแม่ทีเป็ นพาหะซึ งมีจีโนไทป์
X X โดย X เป็ นอัลลีลทีมีการกลายพันธุ์ และ X เป็ นอัลลีลทีปกติ
เซลล์ สืบพันธุ์
(Gametes)
X
h
h
แม่ ทเี' ป็ นพาหะ
X X (พาหะ)
X
h

h

พ่ อทีป' กติ (XY)
Y
X Y (เป็ นโรค)
XY (ปกติ)
h

X X (ปกติ)
X
บุตรทีเป็ นผูห้ ญิง มีโอกาส 1 ใน 2 เป็ นพาหะ อีก 1 ใน 2 จะปกติ ในขณะที บุตรชายมีโอกาส 1
ใน 2 เป็ นโรค อีก 1 ใน 2 ปกติ
ตัวอย่างโรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยทีอยูบ่ นโครโมโซม X ได้แก่ โรคฮีโมฟี
เลียชนิดเอ (hemophilia A) โรคฮีโมฟิ เลียชนิดบี (hemophilia B) โรคกล้ามเนืJ ออ่อนแรง Duchene
muscular dystrophy (DMD) โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง Wiskott-Aldrich โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง chronic
granulomatous disease ชนิดทีถ่ายทอดทางโครโมโซม X (X-linked CGD) เป็ นต้น
ลักษณะการถ่ายทอดแบบ X-linked dominant
ลักษณะหรื อโรคทีพบในผูห้ ญิงทีมีการกลายพันธุ์ของยีนบนโครโมโซม X เพียงอัลลีลเดียว
(heterozygotes) บ่งบอกว่าลักษณะหรื อโรคนัJนๆ น่าจะมีการถ่ายทอดโดยยีนเด่นบนโครโมโซม X (Xlinked dominant) ลักษณะทีชดั เจนของการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมแบบนีJ คือ บุตรสาวทุกคนของพ่อที
เป็ นโรคจะแสดงอาการเช่นเดียวกัน ในขณะทีไม่มีบุตรชายเป็ นโรคเลย ลักษณะพงศาวลีทีประกอบด้วย
สมาชิกครอบครัวหลายรุ่ น ก็จะพบว่า ลักษณะดังกล่าวหรื อโรคพบได้บ่อยในเพศหญิง ลักษณะการ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นบนโครโมโซม X ดังแสดงในรู ปที 11
(X X)
h
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รู ปที' 11 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่น
บนโครโมโซม X
ลักษณะเฉพาะหรื อแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นบนโครโมโซม X
ประกอบด้วย
1. ผูช้ ายทีเป็ นโรคเมือแต่งงานกับผูห้ ญิงทีปกติ บุตรสาวทุกคนจะเป็ นโรค ในขณะที บุตรชายทุกคน
ปกติ
2. ผูห้ ญิงทีพบมีการกลายพันธุ์ของยีนเพียงอัลลีลเดียว (heterozygote) ซึ งเป็ นโรค สามารถถ่ายทอด
ยีนทีผดิ ปกติไปให้บุตรได้ โดยทัJง 2 เพศมีโอกาสเสี ยงร้อยละ 50 ทีจะได้รับยีนทีผิดปกติ
3. พบบ่อยกว่าในเพศหญิง โดยทีผหู ้ ญิงมีอาการรุ นแรงน้อยกว่าในเพศชาย และมีอาการรุ นแรงได้
หลายระดับ (variable expression)
โรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นทีอยูบ่ นโครโมโซม X มีจาํ นวนไม่มากนัก
ตัวอย่างโรคดังกล่าวนีJ ได้แก่ โรคกระดูกอ่อน X-linked hypophosphatemic rickets โรคผืน ทีผวิ หนัง
ร่ วมกับศีรษะเล็กและพัฒนาการช้า ทีเรี ยกว่า Incontinentia pigmenti กลุ่มอาการ Rett ผูป้ ่ วยแรกเกิดจะ
ปกติ เริ มมีพฒั นาการถดถอยและชักประมาณอายุ 6 เดือน กลุ่มอาการ Goltz หรื อ focal dermal hypoplasia
ซึ งพบมีความผิดปกติหลายระบบ ทีสาํ คัญคือ ผิวหนัง ตา และฟัน20-22 กลุ่มอาการ Conradi-HünermannHapple syndrome หรื อ Chondrodysplasia punctata type 2 (CDPX2) ซึ งพบมีความผิดปกติทีกระดูก
ผิวหนังและตา23, 24 เป็ นต้น
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มีโรคทางพันธุ กรรมบางโรคพบเฉพาะในเพศหญิง และพบว่ามีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นที
อยูบ่ นโครโมโซม X เนื องจาก การกลายพันธุ์ดงั กล่าวถ้าเกิดขึJนในเพศชายจะมีอาการรุ นแรง ส่ วนใหญ่
ผูช้ ายทีเป็ นโรคจะเสี ยชีวติ ตัJงแต่อยูใ่ นครรภ์ (male lethal) ทําให้ลกั ษณะพงศาวลีไม่พบเพศชายทีเป็ นโรค
บางครัJงอาจจะมีประวัติแท้ง ดังแสดงในรู ปที 12

รู ปที' 12 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นบนโครโมโซม
X โดยทีถา้ ผูช้ ายเป็ นโรค จะมีอาการรุ นแรงและเสี ยชีวติ ตัJงแต่อยูใ่ นครรภ์ (male lethal)
ดังนัJน โรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนเด่นบนโครโมโซม X อาจจะพบเฉพาะเพศหญิงทีเป็ นโรค
โดยการถ่ายทอดผ่านมาทางผูห้ ญิงทีเป็ นโรค ดังนัJน ผูห้ ญิงทีเป็ นโรค อาจจะมีบุตรสาวทีปกติหรื อเป็ นโรค
ก็ได้ และบุตรชายทีปกติ นอกจากนีJ ผูห้ ญิงทีเป็ นโรค (heterozygote) อาจจะมีอาการรุ นแรงได้แตกต่างกัน
ซึ งส่ วนหนึงเป็ นผลมาจากกลไกทีสาํ คัญ คือ X-inactivation ตัวอย่างโรคทางพันธุ กรรมทีมีลกั ษณะ
ดังกล่าว เช่น กลุ่มอาการ Incontinentia pigmenti กลุ่มอาการ Rett กลุ่มอาการ Goltz หรื อ focal dermal
hypoplasia20-22 และกลุ่มอาการ Conradi-Hünermann-Happle syndrome หรื อ Chondrodysplasia punctata
type 2 (CDPX2)23, 24 เป็ นต้น
ผลการทดสอบทางพันธุ กรรมพบมีการกลายพันธุ์ทียนี EBP ในผูป้ ่ วย ซึ งยืนยันผลการ
วินิจฉัยโรคทางคลินิก ดังแสดงในรู ปที 13 จากการตรวจร่ างกายแม่ของผูป้ ่ วย พบมีลกั ษณะตัวเตีJย
ผิวหนังแห้งและเป็ นรอย ผมแห้งและหยาบ ไม่พบความผิดปกติอืน จากการทดสอบทางพันธุ กรรม พบมี
การกลายพันธุ์ทียนี EBP เช่นเดียวกับผูป้ ่ วย ดังนัJน จะเห็นได้วา่ การทดสอบการกลายพันธุ์ช่วยยืนยันการ
วินิจฉัยโรค ทําให้การให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรมมีความถูกต้องเหมาะสม และสามารถค้นหาบุคคลทีมี
โอกาสเสี ยงต่อการเป็ นโรคได้ เป็ นต้น
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รู ปที' 13 แสดงการกลายพันธุ์ของยีน EBP ทีพบในผูป้ ่ วยทีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรค
Chondrodysplasia punctata type 2 พบมีการหายไปของนิ วคลิโอไทด์ 1 ตําแหน่ง
ลักษณะการถ่ ายทอดทางพันธุกรรมทีเ' กิดจากการกลายพันธุ์ในไมโทคอนเดรี ย (mitochondrial
inheritance)
ไมโทคอนเดรี ย (mitochondria) เป็ นออร์ แกเนลล์ (organelle) ทีพบมีสารพันธุ กรรมดีเอ็นเอซึ ง
มีโครงสร้างเป็ นวงกลม (circular) มีขนาดประมาณ 16.5 กิโลเบส สารพันธุ กรรมของไมโทคอนเดรี ย
(mitochondrial DNA) ประกอบด้วยยีน 37 ยีน ซึ งทําหน้าทีสร้าง ribosomal RNA 2 ชนิด transfer RNA
22 ชนิด และโปรตีน 13 แบบ ซึ งเป็ นหน่วยย่อยของเอนไซม์ทีเกียวข้องกับขบวนการ oxidative
phosphorylation เพือให้เกิดการสร้างพลังงานในเซลล์ต่างๆ การกลายพันธุ์สามารถเกิดขึJนได้ในสาร
พันธุ กรรมของไมโทคอนเดรี ย และนําไปสู่ การเกิดโรคต่างๆ ซึ งมีแบบแผนของการถ่ายทอดทาง
พันธุ กรรมทีแตกต่างไปจากการกลายพันธุ์ทีเกิดขึJนในยีนเดียว ซึ งเป็ นผลมาจากลักษณะทีจาํ เพาะของไม
โทคอนเดรี ย ดังนีJคือ
1. ไมโทคอนเดรี ยเป็ นออร์ แกเนลล์ทีอยูใ่ นไซโทพลาซึ ม (cytoplasm) และมีเป็ นจํานวนมากใน
เซลล์สืบพันธุ์ของผูห้ ญิงหรื อไข่ (ovum) หลังจากการปฏิสนธิ ซ ึ งไซโทพลาซึ มของไข่ทีถูก
ผสมแล้วหรื อไซโกต (zygote) ได้มาจากไข่ มีส่วนทีได้มาจากตัวอสุ จิ (sperm) น้อยมาก
หรื อไม่มีเลย ดังนัJน ไมโทคอนเดรี ยทีอยูใ่ นไซโทพลาซึ มของไซโกตได้มาจากเซลล์สืบพันธุ์
ของแม่ ดังนัJน ผูห้ ญิงทีมีการกลายพันธุ์เกิดขึJนในสารพันธุ กรรมของไมโทคอนเดรี ยก็จะ
ถ่ายทอดการกลายพันธุ์ดงั กล่าวไปยังลูกทุกคน ในขณะที ผูช้ ายทีมีการกลายพันธุ์เกิดขึJนใน
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สารพันธุ กรรมของไมโทคอนเดรี ยจะไม่ถ่ายทอดไปให้ลูก ดังนัJน โรคทางพันธุ กรรมทีเกิดขึJน
ในสารพันธุ กรรมของไมโทคอนเดรี ยจะส่ งผ่านไปทางผูห้ ญิงทีเรี ยกว่า maternal inheritance
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมดังกล่าว แสดงในรู ปที 14

รู ปที' 14 แสดงพงศาวลีของครอบครัวทีมีสมาชิกเป็ นโรคทีเกิดจากการกลายพันธุ์ของสารพันธุ กรรม
ในไมโทคอนเดรี ย
2. ลักษณะการแสดงออกขึJนอยูก่ บั สัดส่ วนของจํานวนไมโทคอนเดรี ยทีปกติต่อจํานวนไมโท
คอนเดรี ยทีมีการกลายพันธุ์ของสารพันธุ กรรมในเซลล์ทีประกอบเป็ นเนืJ อเยือ ของอวัยวะต่างๆ
และขึJนอยูก่ บั ความต้องการพลังงานของเซลล์ โดยทัว ไป เซลล์เมือมีการแบ่งตัว ไมโทคอนเดรี ยและสารพันธุ กรรมของไมโทคอนเดรี ยก็จะมีการแบ่งตัวเพิมจํานวนเช่นเดียวกัน การ
กระจายตัวไปยังเซลล์ลูก (daughter cells) ของไมโทคอนเดรี ยจะเป็ นไปแบบสุ่ ม ในกรณี ทีมี
การกลายพันธุ์เกิดขึJนในไมโทคอนเดรี ย ไมโทคอนเดรี ยดังกล่าวก็สามารถเพิมจํานวนได้ เมือมี
การแบ่งตัวของเซลล์ ไมโทคอนเดรี ยทีปกติและไมโตคอนเดรี ยทีมีการกลายพันธุ์ก็จะกระจาย
ไปยังเซลล์ลูกในสัดส่ วนทีต่างกันได้ ถ้าเซลล์มีเฉพาะไมโทคอนเดรี ยทีปกติหรื อเฉพาะไมโต
คอนเดรี ยทีมีการกลายพันธุ์ จะเรี ยกภาวะนีJวา่ homoplasmy ถ้าเซลล์มีทJ งั ไมโทคอนเดรี ยทีปกติ
และไมโตคอนเดรี ยทีมีการกลายพันธุ์ เรี ยกภาวะนีJวา่ heteroplasmy ดังนัJน สัดส่ วนของจํานวน
ไมโทคอนเดรี ยทีปกติต่อจํานวนไมโทคอนเดรี ยทีมีการกลายพันธุ์ของสารพันธุ กรรมในเซลล์มี
ผลต่อการแสดงออกหรื อการเกิดโรค นําไปสู่ ลกั ษณะทีพบในโรคทีเกิดจากการกลายพันธุ์ของ
สารพันธุ กรรมในไมโทคอนเดรี ยซึ งได้แก่ reduced penetrance, variable expression และ
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pleiotropy (สาเหตุเพียงอย่างเดียว เช่น การกลายพันธุ์ของสารพันธุ กรรมในไมโทคอนเดรี ย
สามารถทําให้เกิดลักษณะหรื อการแสดงออกได้หลายอย่าง) เป็ นต้น
ตัวอย่างโรคทีเกิดจากการกลายพันธุ์ของสารพันธุ กรรมในไมโทคอนเดรี ย ดังแสดงในตาราง
ที 5
ตารางที' 5 แสดงตัวอย่างโรคทีเกิดจากการกลายพันธุ์ของสารพันธุ กรรมในไมโทคอนเดรี ย
ชื' อโรค
ลักษณะทางคลินิก
Leber’s hereditary optic neuropathy
เส้นประสาทตาฝ่ อ ทําให้ตาบอด
NARP
Neuropathy, ataxia, retinitis pigmentosa
มีอาการจากความผิดปกติของเส้นประสาท เดินเซ และ
ความผิดปกติของจอประสาทตา
MELAS
Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and
strokelike episodes
มีอาการชัก กล้ามเนืJออ่อนแรง พัฒนาการช้า
MERRF
Myoclonic epilepsy, ragged red fibers (พบทีกล้ามเนืJอ)
นอกจากนีJพบมี ataxia และ sensorineural deafness
CPEO
Chronic progressive external opthalmoplegia
กล้ามเนืJอตาอ่อนแรงทีเป็ นมากขึJนเรื อยๆ
(ดัดแปลงจาก Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF. Thompson & Thompson genetics in
medicine. 6th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2004; 246.)
การเขียนพงศาวลีอย่างถูกต้องเป็ นเครื องมือสําคัญในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยและครอบครัว
แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมทีได้จากการเขียนพงศาวลี เป็ นข้อมูลทีช่วยในการวินิจฉัยโรค
ของผูป้ ่ วย นอกจากนีJ สามารถช่วยค้นหาสมาชิกครอบครัวทีมีความเสี ยงต่อการเกิดโรค ผูท้ ีอาจจะ
เป็ นพาหะ ซึ งบุคคลเหล่านีJจาํ เป็ นต้องได้รับการตรวจประเมินและการปรึ กษาทางพันธุกรรมต่อไป
การศึกษาความหลากหลายของยีนในประชากร
พันธุ ศาสตร์ ประชากร (Population genetics) เป็ นการศึกษาการกระจายของยีนในประชากร
และวิธีการทีความถีของยีนและความถีของจีโนไทป์ ยังคงเดิมหรื อเกิดการเปลียนแปลงในประชากร
โดยทีคาํ นึงถึงทัJงผลกระทบจากปั จจัยทางพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม ปั จจัยทางพันธุ กรรม เช่น การ
กลายพันธุ์ (mutation) และการเจริ ญพันธุ์ (reproduction) ปั จจัยทางสิ งแวดล้อม เช่น การคัดเลือก
(selection) และ การอพยพ (migration)
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ถึงแม้วา่ ยีนและตําแหน่งต่างๆ ของยีนรวมทัJงลําดับบนโครโมโซมจะเหมือนกันในคนทุก
คน ลําดับเบสของสารพันธุ กรรมดีเอนเอพบว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละคน ส่ วนใหญ่แล้ว
การเปลียนแปลงของเบสทีพบมีความถีทีคล้ายคลึงกันในแต่ละประชากร แต่มีการเปลียนแปลงของ
เบสบางอย่างจํากัดอยูใ่ นเฉพาะประชากรบางกลุ่ม มีปัจจัยหลายอย่างทีทาํ ให้เกิดมีอลั ลีลทีแตกต่างกัน
ในชนชาติต่างๆและทําให้เกิดความแตกต่างในความถีของอัลลีลทีพบในแต่ละชนชาติ ปั จจัยเหล่านีJ
ยกตัวอย่าง เช่น การกระจายอย่างไม่สมดุลของอัลลีลในกลุ่มผูท้ ีเป็ นต้นกําเนิดของประชากรกลุ่มย่อย
เรี ยกว่า founder effect การเพิมขึJนหรื อลดลงของความถีซ ึ งเป็ นผลมาจากความบังเอิญทีเกิดขึJน
(chance occurrence)ในประชากรขนาดเล็ก เรี ยกว่า genetic drift และการคัดเลือกการกลายพันธุ์ที
อํานวยต่อการอยูร่ อดในสภาวะแวดล้อมนัJนๆ (favorable mutation) เรี ยกว่า selection
ในประชากรขนาดใหญ่ทีมีการจับคู่กนั แบบไม่เจาะจง (random mating) และไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก จีโนไทป์ และฟี โนไทป์ ทีแตกต่างกันมีสัดส่ วนทีคงทีจากรุ่ นหนึงไปยัง
อีกรุ่ นหนึง ลักษณะทีพบนีJวา่ เข้าได้กบั กฏทีเรี ยกว่า Hardy-Weinberg ซึ งผูท้ ีเสนอหลักดังกล่าวนีJ คือ
นักคณิ ตศาสตร์ ชาวอังกฤษ ชื อว่า Geoffrey Hardy และ แพทย์ชาวเยอรมัน ชื อว่า Wilhelm Weinberg
ในปี คศ. 1908 หลักดังกล่าวนํามาใช้ในการคํานวณหาความถีของจีโนไทป์ (genotype frequencies)
จากความถีของอัลลีลแต่ละอัลลีลได้ (allele frequencies)25
กฎของ Hardy-Weinberg (Hardy-Weinberg law)
ในประชากรขนาดใหญ่ มียนี ทีสนใจศึกษาประกอบด้วย 2 อัลลีล คือ อัลลีล A และ อัลลีล a
ความถีของ อัลลีล A เท่ากับ p และความถีของ อัลลีล a เท่ากับ q เนืองจากมีเพียง 2 อัลลีล ณ.
ตําแหน่งดังกล่าว ดังนัJน p+q = 1 อัลลีล A และ อัลลีล a สามารถประกอบกันเป็ นจีโนไทป์ ได้อย่างไม่
เฉพาะเจาะจง ดังนัJน โอกาสที อัลลีล A จับคู่กนั เป็ น AA เท่ากับ p2 โอกาสที อัลลีล a จับคู่กนั เป็ น aa
เท่ากับ q2 และโอกาสที อัลลีล A จับคู่กบั อัลลีล a เป็ น Aa เท่ากับ 2pq ดังแสดงในตารางที 6
ตารางที' 6 แสดงจีโนไทป์ และความถีของจีโนไทป์ ทีเกิดจากการจับคู่กนั ของอัลลีล A และ อัลลีล a
โดยทีความถีของ อัลลีล A เท่ากับ p และความถีของ อัลลีล a เท่ากับ q
เซลล์ สืบพันธุ์
เพศชาย (Male gametes)
A (p)
a (q)
เพศหญิง (Female gametes)
AA (p2)
Aa (pq)
A (p)
Aa (pq)
aa (q2)
a (q)
ดังนัJน ข้อทีสาํ คัญอันดับแรกของกฎของ Hardy-Weinberg ก็คือ ความถีของจีโนไทป์ AA,
Aa และ aa เป็ นไปตามการกระจายทวินาม (binomial expansion) ซึ งก็คือ (p+q)2 = p2+2pq+q2

24

กฏข้อที 2 และมีนยั ทีสาํ คัญของ Hardy-Weinberg ก็คือ สัดส่ วนของจีโนไทป์ ไม่เปลียนแปลง
จากรุ่ นไปสู่ รุ่น กล่าวได้อีกนัยหนึงว่า ในภาวะสมดุล ความถีของจีโนไทป์ จะคงเดิม ถ้าความถีของอัล
ลีลไม่มีการเปลียนแปลง ดังนัJน สัดส่ วนของความถีของจีโนไทป์ AA, Aa และ aa ซึ งก็คือ p2:2pq:q2
จะคงเดิมในรุ่ นถัดไป ตราบใดทีความถีของอัลลีลในประชากรนัJนไม่มีการเปลียนแปลง ดังจะเห็นได้
จากตารางที 7
ตารางที' 7 แสดงความถีของจีโนไทป์ ทีพบในรุ่ นลูกจากรุ่ นพ่อแม่ทีมีสัดส่ วนของความถีของจีโน
ไทป์ AA, Aa และ aa ซึ งก็คือ p2:2pq:q2 ในประชากรทีอยูใ่ นภาวะสมดุลตามกฎของ Hardy-Weinberg
จีโนไทป์ ทีพบในรุ่ นลูก
Mating type
ความถี
AA
Aa
aa
AA x AA
P4
P4
AA x Aa
4p3q
2p3q
2p3q
Aa x Aa
4p2q2
p2q2
2p2q2
p2q2
AA x aa
2p2q2
2p2q2
Aa x aa
4pq3
2pq3
2pq3
aa x aa
q4
q4
รวม
p2(p2+2pq+q2)
2pq(p2+2pq+q2) q2(p2+2pq+q2)
ความถีสัมพัทธ์
p2
2pq
q2
ดังนัJนเมือใดก็ตามทีพบว่า ความถีสัมพัทธ์ของแต่ละจีโนไทป์ ยังคงเดิมในแต่ละรุ่ น แสดงว่า
ประชากรทีทาํ การศึกษานัJนอยูใ่ นภาวะสมดุลของ Hardy-Weinberg (Hardy-Weinberg equilibrium)
สําหรับจีโนไทป์ ทีทาํ การศึกษาอยูน่ J นั
ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อภาวะสมดุลของ Hardy-Weinberg
การทีความถีของจีโนไทป์ และความถีของอัลลีลมีสัดส่ วนทีคงทีจากรุ่ นหนึงไปยังอีกรุ่ นหนึง
ตามกฏของ Hardy-Weinberg ประชากรนัJนจะต้องมีขนาดใหญ่ มีการจับคู่กนั แบบสุ่ ม และไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีมีต่อจีโนไทป์ นัJนๆ อย่างไรก็ตาม ในโรคทางพันธุ กรรมทีพบในคน
ปั จจัยบางอย่างอาจจะมีผลต่อการกระจายของอัลลีล หรื อเปลียนแปลงความถีของอัลลีลในประชากร
ใดประชากรหนึง ทําให้ไม่อยูใ่ นภาวะสมดุล Hardy-Weinberg ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้วย
1.
การจับคู่ทีไม่เป็ นแบบสุ่ ม (Non-random mating)
การจับคู่ทีไม่เป็ นแบบสุ่ มสามารถนําไปสู่ การเพิมขึJนของความถีของผูท้ ีเป็ นโรคที
เกิดจากยีนทีทาํ ให้เกิดโรคในลักษณะด้อย (affected homozygote) กลไกทีทาํ ให้เกิด
ได้แก่
- Assortative mating
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2.

3.

เป็ นการเลือกคู่ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงหรื อใกล้เคียงกับผูท้ ีเลือก เช่น เลือกผูท้ ีมี
ความสู ง หรื อ สติปัญญาใกล้เคียงกัน หรื อเลือกคนทีมีชนชาติเดียวกัน เป็ นต้น ใน
กรณี ทีเป็ นโรค เช่น หูหนวกทีเกิดจากยีนด้อยซึ งเป็ นสาเหตุทีพบบ่อยในผูป้ ่ วยทีหู
หนวกตัJงแต่กาํ เนิ ด ถ้าผูท้ ีเป็ นหูหนวกเลือกทีจะแต่งงานกันเองเป็ นส่ วนใหญ่ โอกาส
ทีจะพบผูป้ ่ วยทีเป็ นโรค (affected homozygote) ก็จะเพิมขึJน หรื อสัดส่ วนของผูท้ ี
เป็ นโรคก็จะสู งขึJนในประชากรนัJนๆ
- Consanguinity
การแต่งงานในเครื อญาติ ถ้าพบบ่อยในประชากรใดประชากรหนึง ก็จะทําให้
สัดส่ วนของผูท้ ีเป็ นโรคทีเกิดจากยีนด้อย (affected homozygote) เพิมขึJน
การกลายพันธุ์ (Mutation)
การกลายพันธุ์ทีเกิดขึJนมีผลกระทบต่อภาวะสมดุล Hardy-Weinberg ถ้าตําแหน่งใด
ตําแหน่งหนึงพบมี อัตราการกลายพันธุ์ทีสูง อัลลีลทีเกิดจากการกลายพันธุ์นJ นั (mutant
allele) จะมีสัดส่ วนทีเพิมขึJนในประชากรได้ โดยทัว ไป การกลายพันธุ์ทีเกิดขึJนจะถูกทํา
ให้สมดุลโดยการหายไปของอัลลีลทีเกิดจากการกลายพันธุ์ เนืองจากผูท้ ีมีอลั ลีลทีกลาย
พันธุ์โดยส่ วนใหญ่ จะมีความสามารถในการมีบุตรลดลง (reduced fitness) ดังนัJน ถ้าพบ
จีโนไทป์ ทีกาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาวะสมดุล Hardy-Weinberg อาจจะเป็ นไปได้วา่ การกลาย
พันธุ์ทีเกิดขึJนและการหายไปของอัลลีลทีเกิดจากการกลายพันธุ์มีผลต่อประชากรนัJนๆ
ใกล้เคียงกัน
การคัดเลือก (Selection)
ในภาวะสมดุล Hardy-Weinberg จะไม่มีการคัดเลือก (seletion) ทีเป็ นผลบวกหรื อ
ลบต่อจีโนไทป์ ทีเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริ ง การคัดเลือกทีเป็ นผลลบ
(negative selection) หรื อ ผลบวก (positive selection) เกิดขึJนได้ในประชากรใด
ประชากรหนึงทําให้มีผลต่อภาวะสมดุลของ Hardy-Weinberg การคัดเลือกทีเป็ นผลลบ
ทําให้ผทู ้ ีเป็ นโรคทีเกิดจากการกลายพันธุ์มีความสามารถในการมีบุตรลดลง (reduced
reproductive or biological fitness) ทําให้สัดส่ วนของยีนดังกล่าวลดลงเรื อยๆ ถ้าไม่เกิด
การกลายพันธุ์ใหม่ขJ ึนมาอีก ส่ วนการคัดเลือกทีเป็ นผลบวก จะมีผลตรงกันข้าม คือ เพิม
ความสามารถในการมีบุตร หรื อ ทําให้มีชีวิตอยูร่ อดจนกระทัง มีบุตรได้ (increased
reproductive or biological fitness) พบในโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบางโรค
ซึ งพบว่าผูท้ ีมีอลั ลีลทีมีการกลายพันธุ์ 1 อัลลีลร่ วมกับอัลลีลทีปกติ (heterozygote) หรื อ
เป็ นพาหะ มีความสามารถหรื อให้กาํ เนิดบุตรได้มากกว่าผูท้ ีไม่เป็ นโรคหรื อมีอลั ลีลทีปก
ติ (unaffected homozygote) เรี ยกภาวะนีJวา่ heterozygote advantage ตัวอย่างทีเห็นได้
ชัดเจน ก็คือ โรคโลหิ ตจางทีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุ กรรมทีชือว่า sickle cell
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4.

anemia26 เป็ นโรคพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม โดยทีผทู ้ ีเป็ นโรค (affected
homozygote) มีโลหิ ตจางทีรุนแรง เกิดจากการทีมีเม็ดเลือดแดงมีรูปร่ างทีผิดปกติ คือ มี
รู ปร่ างเป็ นเคียว (sickle cell) ส่ งผลให้เม็ดเลือดแดงมีคุณสมบัติและการทําหน้าทีที
ผิดปกติ ในขณะทีผทู ้ ีมีอลั ลีลทีมีการกลายพันธุ์ 1 อัลลีลร่ วมกับอัลลีลทีปกติ
(heterozygote) หรื อพาหะมีภาวะโลหิ ตจางทีไม่รุนแรงหรื อไม่แสดงอาการ แต่มีความ
ต้านทานต่อการติดเชืJอหรื อมีความสามารถในการกําจัดเชืJ อเมือได้รับเชืJอ plasmodium
falciparum ทีทาํ ให้เกิดมาลาเรี ยทีมีอาการรุ นแรงได้ เนื องจากผูท้ ีเป็ น heterozygote มี
เม็ดเลือดแดงจํานวนหนึงทีมีรูปร่ างเป็ นเคียว ซึ งเมือเชืJอ plasmodium falciparum เข้าไป
ในเม็ดเลือดแดงซึ งมีคุณสมบัติทีไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญของเชืJ อ ทําให้เชืJ อไม่สามารถ
อยูไ่ ด้และถูกทําลายในทีสุด ดังนัJน ในบริ เวณหรื อสถานทีทีมาลาเรี ยเป็ นโรคประจําถิน
(endemic) ผูท้ ีเป็ นพาหะของโรคโลหิ ตจาง sickle cell จะได้เปรี ยบหรื อมีความต้านทาน
ต่อเชืJ อมากกว่าผูท้ ีมียนี ปกติ (unaffected homozygote) หรื อกล่าวอีกแบบหนึงได้วา่ ผูท้ ีมี
ยีนปกติ เมือได้รับเชืJอ plasmodium falciparum จะมีโอกาสทีมีอาการรุ นแรงถึงเสี ยชีวิต
ได้สูงกว่า สําหรับผูท้ ีเป็ นโรค (affected homozygote) มีอาการโลหิ ตจางทีรุนแรงอยูแ่ ล้ว
ดังนัJน ในประชากรกลุ่มนีJ จะมีแนวโน้มของสัดส่ วนของผูท้ ีเป็ นพาหะ (heterozygote)
เพิมขึJนเมือเทียบกับสัดส่ วนของผูท้ ีมียนี ทีปกติและผูท้ ีเป็ นโรค
ประชากรมีขนาดเล็ก (Small population size)
ในประชากรทีมีขนาดเล็ก การเปลียนแปลงของอัลลีลทีเกิดขึJนโดยบังเอิญ อาจจะถูก
ถ่ายทอดไปยังรุ่ นต่อไปด้วยสัดส่ วนทีสูงจากปั จจัยส่ งเสริ มบางอย่าง เช่น ความสามารถ
ในการอยูร่ อดทีเพิมขึJน ทําให้เกิดการเปลียนแปลงของความถีของอัลลีลจากรุ่ นหนึงไปสู่
อีกรุ่ นหนึง เรี ยกปรากฏการณ์ดงั กล่าวนีJวา่ genetic drift ซึ งจะมีผลต่อการกระจายของจี
โนไทป์ ได้ถา้ เกิดในประชากรทีมีขนาดเล็ก ในขณะที ถ้าเกิดในประชากรขนาดใหญ่
ผลกระทบมีนอ้ ยมาก ดังแสดงในรู ปที 15
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รู ปที' 15 แสดงผลของการเกิด genetic drift ในประชากรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
(ดัดแปลงจาก Turnpenny PD, Ellard, S. Emery's elements of medical genetics. 12th ed.
Philadelphia. Elsevier. 2005; 126.)
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5.

Gene flow (migration)
การทีมีการนําเอาอัลลีลใหม่เข้าไปในประชากรใดประชากรหนึงซึ งเป็ นผล
เนืองมาจากการอพยพ (migration) และต่อมามีการจับคู่ระหว่างกันทําให้มีการรวมกันของอัล
ลีลใหม่กบั อัลลีลทีมีอยูเ่ ดิมในประชากรนัJนๆ ซึ งนําไปสู่ การเปลียนแปลงของความถีของอัล
ลีลทีเกียวข้อง การแพร่ ของอัลลีลไปอย่างช้าๆ ข้ามพืJนทีหรื อในเชืJอชาติทีต่างกัน เรี ยกว่า
gene flow ตัวอย่างทีพบ เช่น การกระจายและสัดส่ วนของผูท้ ีมีหมู่เลือด B ทัว โลก ซึ ง
แรกเริ ม พบผูท้ ีมีหมู่เลือด B มากในประเทศแถบเอเชีย ในปั จจุบนั พบผูท้ ีมีหมู่เลือด B มาก
ขึJนในประเทศแถบตะวันตก
การพิสูจน์ภาวะสมดุล Hardy-Weinberg ในประชากร
การคํานวณว่าจีโนไทป์ หรื อยีนทีสนใจในประชากรอยูใ่ นภาวะสมดุล Hardy-Weinberg
หรื อไม่ สามารถกระทําได้ ยกตัวอย่างเช่น ยีนทีสนใจมี 2 อัลลีล คือ A และ a จีโนไทป์ ทีพบ
ประกอบด้วย AA, Aa/aA และ aa ในประชากรทีศึกษาแบบสุ่ มซึ งมี 1000 คน การกระจายของจีโนไทป์
เป็ นดังนีJ
AA มี 800 คน
Aa/aA มี 185 คน
aa มี 15 คน
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถคํานวณหาค่า p (ความถีของอัลลีล A) และค่า q (ความถีของอัลลีล
a) ดังนีJ จํานวนอัลลีลทีศึกษาในประชากร 1000 คน เท่ากับ 1000x2 = 2000 (เนืองจากโครโมโซมอยู่
เป็ นคู่, diploid) ดังนัJน
AA มี 800 คน และ Aa/aA มี 185 คน มี allele A เท่ากับ 800x2 + 185 = 1785 ดังนัJน ค่า p = 0.8925
(1785/2000)
aa มี 15 คน และ Aa/aA มี 185 คน มี allele a เท่ากับ 15x2 + 185 = 215 ดังนัJน ค่า q = 0.1075
(215/2000) หรื อ หาค่า q ได้จาก 1-p = 1-0.8925 = 0.1075
ถ้าประชากรอยูใ่ นภาวะสมดุล Hardy-Weinberg จากความถีของอัลลีลทีคาํ นวณได้ สามารถนํามา
คํานวณหาความถีของจีโนไทป์ และนําไปสู่ การคํานวณหาจํานวนผูท้ ีมีจีโนไทป์ ทีคาดหวัง (expected)
ซึ งนํามาเปรี ยบเทียบกับจีโนไทป์ ทีพบจริ งในประชากรได้ ดังนีJ
จีโนไทป์
จํานวนทีพ' บ (Observed)
จํานวนทีค' าดหวัง (Expected)
AA
800
796.5 (p2x 1000)
Aa/aA
185
192 (2pq x 1000)
Aa
15
11.5 (q2x 1000)
จะเห็นได้วา่ จํานวนทีพบและจํานวนทีคาดหวังใกล้เคียงกัน และจากการวิเคราะห์ทางสถิติโดย
ใช้ การทดสอบไคร์ สแควร์ (χ2) พบว่า จํานวนทีพบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับค่าที
คาดหวังถ้าประชากรอยูใ่ นภาวะสมดุล
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อีกตัวอย่างหนึง ยีนทีสนใจมี 2 อัลลีล คือ D และ d จีโนไทป์ ทีพบ ประกอบด้วย DD, Dd/dD
และ dd ในประชากรทีศึกษาแบบสุ่ มซึ งมี 1000 คน การกระจายของจีโนไทป์ ทีพบ เป็ นดังนีJ
DD มี 430 คน
Dd/dD มี 540 คน
dd มี 30 คน
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถคํานวณหาค่า p (ความถีของอัลลีล D) และค่า q (ความถีของอัลลีล
d) ดังนีJ จํานวนอัลลีลทีศึกษาในประชากร 1000 คน เท่ากับ 1000x2 = 2000 ดังนัJน DD มี 430 คน และ
Dd/dD มี 540 คน มี allele D เท่ากับ 430x2 + 540 = 1400 ดังนัJน ค่า p = 0.7 (1400/2000)
dd มี 30 คน และ Dd/dD มี 540 คน มี allele d เท่ากับ 30x2 + 540 = 600 ดังนัJน ค่า q = 0.3 (600/2000)
หรื อ หาค่า q ได้จาก 1-p = 1-0.7 = 0.3
ถ้าประชากรอยูใ่ นภาวะสมดุล Hardy-Weinberg จากความถีของอัลลีลทีคาํ นวณได้ สามารถนํามา
คํานวณหาความถีของจีโนไทป์ และนําไปสู่ การคํานวณหาจํานวนผูท้ ีมีจีโนไทป์ ทีคาดหวัง (expected)
ซึ งนํามาเปรี ยบเทียบกับจีโนไทป์ ทีพบจริ งในประชากรได้ ดังนีJ
จีโนไทป์
DD
Dd/dD
Dd

จํานวนทีพ' บ (Observed)
จํานวนทีค' าดหวัง (Expected)
430
490 (p2x 1000)
540
420 (2pq x 1000)
30
90 (q2x 1000)
จะเห็นได้วา่ จํานวนทีพบและจํานวนทีคาดหวังมีความแตกต่างกัน โดยทีจาํ นวนทีเป็ น Dd/dD
มีสัดส่ วนทีสูงในจีโนไทป์ ทีพบ (observed) ในประชากรเมือเทียบกับจีโนไทป์ ทีคาดหวัง (expected) ถ้า
ประชากรอยูใ่ นภาวะสมดุล Hardy-Weinberg การทีพบว่ามีการเบียงเบนไปจากภาวะสมดุล อาจจะ
นําไปสู่ การค้นหาปั จจัยทีมีผลกระทบ เช่น ในตัวอย่างนีJ ปั จจัยทีเป็ นไปได้ทีทาํ ให้ผทู ้ ีมีจีโนไทป์ Dd/dD
มีสัดส่ วนเพิมขึJน ได้แก่ heterozygote advantage ตามทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
หลักของ Hardy-Weinberg ยังสามารถนําไปใช้ในการคํานวณหา ความถีของพาหะ (carrier
frequency) ในโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม และประเมินความเสี ยงในการเกิดโรค
ในครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น โรคทางพันธุ กรรมทีถ่ายทอดในลักษณะด้อยโรคหนึง มีอุบตั ิการณ์การ
เกิดโรค เท่ากับ 1 ใน 2,500 ซึ งก็คือความถีของผูท้ ีเป็ นโรค (affected homozygotes) คือ q2 จากข้อมูล
ดังกล่าว สามารถคํานวณหาความถีของผูท้ ีเป็ นพาหะได้ ดังนีJ
ความถีของยีนด้อยบนออโตโซม ในกรณี นJ ี คือ q ซึ งเท่ากับ รากทีสองของความถีของผูท้ ีเป็ น
โรค เท่ากับ √1/2,500 หรื อ √0.0004 = 0.02 หรื อ 1 ใน 50 เนืองจาก p+q = 1 ดังนัJน p = 0.98 หรื อ
49/50 ดังนัJน ความถีของผูท้ ีเป็ นพาหะซึ งก็คือ 2pq เท่ากับ 2x49/50x1/50 = 0.04 หรื อ 1 ใน 25
ดังนัJน ในกรณี ของโรคทางพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซมทีพบได้นอ้ ย ค่า p จะ
ใกล้เคียง 1 ความถีของผูท้ ีเป็ นพาหะจะประมาณ 2q หรื อ 2x√อุบตั ิการณ์การเกิดโรค
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การทีทราบอุบตั ิการณ์การเกิดโรคพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม ทําให้สามารถ
นํามาคํานวณหาความถีของยีนด้อยนัJนๆ บนออโตโซมและความถีของผูท้ ีเป็ นพาหะ ซึ งมีประโยชน์
อย่างมากในการให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุ กรรม เช่น ในตัวอย่างดังต่อไปนีJ

I

II
1

2

3

4

III
1

จากพงศาวลี สามารถบอกโอกาสของบุคคลทีตาํ แหน่ง II-2 ทีจะเป็ นพาหะของโรคพันธุ กรรม
ทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม ซึ งเท่ากับ 2 ใน 3 ดังในตาราง
เซลล์ สืบพันธุ์
A
a
AA
Aa
A
aA
aa
a
เนืองจาก II-2 ไม่เป็ นโรคและมีนอ้ ง 2 คนเป็ นโรคพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม
ดังนัJน พ่อและแม่เป็ นพาหะของโรค (Aa) ดังกล่าว จากตารางพบว่า II-2 อาจจะมีจีโนไทป์ AA, Aa หรื อ
aA ก็ได้ ดังนัJนโอกาสที II-2 จะเป็ นพาหะซึ งก็คือ Aa หรื อ aA จึงเท่ากับ 2 ใน 3
นอกจากนีJ ยังสามารถนํามาใช้ในการคํานวณหาโอกาสที II-1 และ II-2 จะมีบุตรเป็ นโรค ถ้าทราบ
อุบตั ิการณ์การเกิดโรคในประชากรนัJน ดังนีJ โอกาสทีจะมีบุตรเป็ นโรคพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบน
ออโตโซม เท่ากับ โอกาสที II-1 เป็ นพาหะของโรค x โอกาสที II-2 เป็ นพาหะของโรค x ¼ (โอกาสที
จะเป็ นโรคในกรณี ของโรคทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม)
โอกาสที II-1 เป็ นพาหะของโรค ก็คือ 2pq ตามทีได้กล่าวข้างต้น โอกาสที II-2 เป็ นพาหะของโรค คือ 2
ใน 3 ดังนัJน โอกาสทีจะมีบุตรเป็ นโรคพันธุ กรรมทีเกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม เท่ากับ 2/3x2pqx1/4
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ดังนัJน ถ้าทราบอุบตั ิการณ์การเกิดโรค สามารถนํามาใช้ในการคํานวณเพือหาโอกาสทีจะมีบุตร
เป็ นโรคได้ ดังแสดงในตารางที 8

?
ตารางที' 8 แสดงความถีของผูท้ ีเป็ นพาหะของโรคทีได้จากการคํานวณโดยใช้อุบตั ิการณ์การเกิดโรคที
เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซมในประชากรและโอกาสทีจะมีบุตรเป็ นโรคโดยคํานวณจากโอกาสทีพอ่
และแม่เป็ นพาหะของโรค
อุบัติการณ์ การเกิดโรค (q2)
โอกาสทีจ' ะเป็ นพาหะ (2pq) 2/3x2pqx1/4
1 ใน 2,500
1 ใน 25
1 ใน 150
1 ใน 10,000
1 ใน 50
1 ใน 300
1 ใน 200,000
1 ใน 220
1 ใน 1,320
ความรู ้ทางพันธุ ศาสตร์ ประชากร ทําให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการกระจายของยีน การ
ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึงไปสู่ คนรุ่ นต่อๆ ไป รวมทัJงปั จจัยทีมีผลกระทบต่อโครงสร้างของยีนใน
ประชากร ซึ งมีความสําคัญต่อการศึกษาวิวฒั นาการของมนุษย์ นอกจากนีJ การประยุกต์ความรู ้ทางพันธุ
ศาสตร์ ประชากรมาใช้ในทางการแพทย์ เริ มมีบทบาทมากขึJนเรื อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นการให้คาํ ปรึ กษาทาง
พันธุ กรรม การคํานวณหาความถีของยีนทีทาํ ให้เกิดโรค เพือสามารถบอกโอกาสเสี ยงทีจะเป็ นโรคหรื อ
มีบุตรทีเป็ นโรคได้ หลักการและวิธีการทางพันธุ ศาสตร์ ประชากร ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ค้นหายีนทีอาจจะเกียวข้องกับการเกิดโรคทีพบได้บ่อยและเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขทีสาํ คัญของโลก ไม่
ว่าจะเป็ นโรคติดเชืJอ โรคมะเร็ ง โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคทางจิตเวช และโรคทางระบบ
ประสาทบางอย่าง โรคเหล่านีJมีสาเหตุมาจากทัJงปั จจัยทางพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม หรื อทีเรี ยกว่าพหุ
ปั จจัย การค้นหากลไกของการเกิดโรคเหล่านีJ เพือนําไปสู่ การรักษาทีมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึJนใน
อนาคต จําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจในหลักการของวิชาพันธุ ศาสตร์ ประชากร
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