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การจาํลองDNA (DNA replication) 

 

สมมติฐานรูปแบบการจําลองของDNA (Types of DNA replication) ประกอบด้วย 3 สมมติฐาน คือ 

1. การจําลองDNAแบบอนรัุกษ์ (Conservative replication) จะได้DNAสองโมเลกุลโดยเป็นสายเก่าทงัหมด

โมเลกุลหนงึและอีกโมเลกุลหนงึเป็นสายใหม่ทงัหมด 

2. การจําลองDNAแบบกงึอนรัุกษ์ (Semi-conservative replication) DNA ทีจําลองขนึมาทงัสองโมเลกุล  

แต่ละโมเลกุลจะประกอบด้วยสายใหม่ 1 สายและสายเก่าอีก 1 สาย ซงึปัจจบุนัเป็นสมมติฐานทีได้รับการยอมรับมากทีสดุ 

3. การจําลองDNAแบบกระจาย (Dispertion replication) เนืองจากสาย DNA จะมีการแตกออกระหว่างทีมี 

การจําลอง DNAแล้วเกิดการรวมตวักนัระหว่างชินส่วนใหม่และเก่าทําให้ได้สายใหม่ทีประกอบไปด้วยลกัษณะของสายเก่า

และสายใหม่อยู่รวมกนัอย่างกระจดักระจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจาํลอง DNA (DNA replication) 

 

การจําลองDNAเป็นความสามารถในการจําลองตัวเองของสารพนัธุกรรม (genetic material) โดยการจําลอง

เกิดแบบกงึอนุรักษ์ (semi-conservative replication) จะมีทิศทางของสายนิวคลโีอไทด์ (nucleotide) สายใหม่เป็น  

5'-->3’ เสมอ 

 

ขันตอนการจําลอง DNA (DNA replication process ) มีเอนไซม์ต่างๆทีเกียวข้องดงันี 

              1.  DNA gyrase หรือ topoisomerase ทําหน้าทีคลายปมเหนือจดุที DNA จะแยกตวัออกจากกนั เกิดเป็น 

replication fork ซงึเป็นจดุที DNA จะเริมการสงัเคราะห์ตัวเอง และยงัป้องกนัไม่ให้DNAกลายเป็น positive supercoil ที

บริเวณตรงข้ามกบั replication fork 

2. helicase ทําหน้าทีทําลายสลายพนัธะไฮโดรเจน ทียดึระหว่างคู่เบส ทําให้เกลียวของDNAคลายออก  

              3. Single-stranded DNA binding proteins (SSB) ทําหน้าทีเกาะกบั DNA สายเดียวแต่ละสาย (single 

strand) ทงัสายนํา (leading strand) และสายตาม (lagging strand) เพือป้องกนัการจบักนัเองของเบส ดงันนั SSB จะ

ช่วยคงสภาพของสายDNAให้เป็นสายเปิด 

             4.  DNA polymerase III ทําหน้าทีสร้างนิวคลโีอไทด์เพิมทีปลาย 3’ ในมีทิศทาง 5’-->3’ โดย DNAสายนํา 

(leading strand) จะสงัเคราะห์อย่างต่อเนืองโดยมีทิศทางจาก 5’-->3’ บน สาย ของDNAต้นแบบ (DNA template) ทีมี
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ทิศทางจาก 3’-->5’ สว่นDNAสายตาม (lagging strand) จะสงัเคราะห์อย่างไม่ต่อเนืองบนDNAต้นแบบทีมีทิศทางจาก 

3’-->5’  ทงัDNAสายนําและสายตามจะเกิดการจําลองตวัเองพร้อมๆกนัที replication fork ตําแหน่งเดียวกนั  

              5.  DNA ligase ทําหน้าทีเชือม nick (จดุทีพนัธะเอสเตอร์ ระหว่างปลาย 3’ –OH กบัปลาย 5’ –PO4 ถกูทําลาย) 

เข้าด้วยกนั โดยการสร้างพนัธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ระหว่างปลาย 3’ –OH กบัปลาย 5’ –PO4 ซงึทีจดุนีเองทําให้DNAที

สงัเคราะห์บนสายตามกลายเป็นDNAทีต่อเนืองเหมือนกบัDNAทีสงัเคราะห์บนสายนํา  

6. DNA polymerase I ทําหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องโดยย่อยหรือนําเบสทีต่อไม่ถูกต้องออกไป และทําหน้าที

เพิมคู่ของเบสทีปลาย 3’ ของDNAเพือเติมช่องว่าง 

 

ลักษณะของการจําลอง DNA (DNA replication) 

- ต้องการเอนไซม์DNAโพลเีมอเรส (DNA polymerase III และ DNA polymerase I) สาํหรับการเพิมความยาว

ของสายDNA โดยการเติมนิวคลโีอไทด์ทีปลาย –OH ในทิศ 5'-->3’ เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DNA สายนําและสายตาม (Leading strand and Lagging strand DNA) 

 

1. DNAสายนํา หรือ Leading strand (continuous strand) เป็น DNA สายแม่ (DNA template) ทีมีทิศทาง 

จาก 3’-->5’ โดยที DNAสายลกูทีสร้างขนึจะถกูสร้างอย่างต่อเนืองในทิศทาง 5'-->3’ 

           2. DNA สายตาม หรือ Lagging strand (discontinuous strand) เป็น DNA สายแม่ทีมีทิศทางจาก 5’-->3’ แต่

เนืองจากมีการสงัเคราะห์ในทิศทางจาก 5’-->3’ เท่านนั จงึทําให้สงัเคราะห์ polynucleotide ขนึเป็นสายสนัๆ ซงึ

ประกอบด้วยนิวคลโีอไทด์ประมาณ 1000-2000 โมเลกุล เรียกสายสนัๆ นีว่า Okasaki fragments 
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การสังเคราะห์ RNA (Transcription) 

  

การแสดงออกทางพนัธุกรรม เกิดขนึเมือรหัสทางพนัธุกรรมหรือลําดบัเบสของ DNA ถกูนําไปสงัเคราะห์โปรตีน 

โดยเกียวข้องกบั 2 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการ transcription หรือการสงัเคราะห์ RNA ชนิด mRNA ในกระบวนการนี ข้อมลูรหัสพนัธุกรรมจะ

ถกูถ่ายทอดจาก DNA ต้นแบบ ไปยงั mRNA 

2. กระบวนการ translation หรือการสงัเคราะห์โปรตีน ในกระบวนการนี ข้อมลูรหัสพนัธุกรรมทีอยู่บน mRNA จะ

ถกูแปลรหสัเป็น amino acids และ amino acids เหลา่นีจะเรียงต่อเข้าด้วยกนัเป็นโปรตีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา https://ka-perseus-images.s3.amazonaws.com 

ในกรณีของสําหรับสงิมีชีวิตประเภท prokaryotes เช่น แบคทีเรีย กระบวนการ transcription และ translation 

เกิดขนึภายใน cytoplasm แต่ในกรณีของสงิมีชีวิตประเภท eukaryotes ซงึเซลล์ของสงิมีชีวิตประเภทนีมีนิวเคลียสแยก

เป็นสดัส่วนจาก cytoplasm กระบวนการ transcription เกิดขนึภายในนิวเคลยีสของเซลล์ จากนนั mRNA จะถกูปรับแต่ง 

(RNA processing) แล้วจึงเดินทางออกจากนิวเคลียส มายงั cytoplasm โดยจะมาหยดุอยู่ที Ribosome  ซงึเป็นบริเวณที

จะเกิดการสงัเคราะห์โปรตีนในลําดบัต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา Brooker et.al. 2011 และ Stryer et.al. 2002 
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ขันตอนการเกิด Transcription 

กระบวนการเกิด Transcription แบ่งออกได้เป็น 3 ขนัตอนหลกั ดงัต่อไปนี  

 1. Initiation หรือ ขนัตอนของการเตรียมความ

พร้อม ในขนัตอนนีเอ็นไซม์ RNA polymerase ซงึเป็นเอ็นไซม์

ทีมีหน้าทีหลกัในการสงัเคราะห์ mRNA (messenger RNA) 

จะยดึเกาะ DNA ต้นแบบซงึอยู่ในรูปของสายคู่ ณ ตําแหน่งที

เรียกว่า promoter จากนนัเอ็นไซม์จะทําการคลายเกลยีว 

DNA เพียงช่วงสนัๆ เพือแยก DNA สายคู่ให้อยู่ในรูปของสาย

เดียว โดยทําลายพนัธุไฮโดรเจนระหว่างคู่เบส 

 2. Elongation หรือ ขนัตอนของการสงัเคราะห์สาย RNA ในขนัตอนนีเอ็นไซม์ RNA polymerase จะนําเอา 

ribonucleotide ซงึเป็นหน่วยย่อยของ RNA มาเชือมต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลรหัส 

พนัธุกรรมของ DNA ต้นแบบเป็นตวักําหนดชนิดของ ribonucleotide 

 3. Termination หรือ ขนัตอนของการยุติการสงัเคราะห์ RNA ในขันตอนนีเอ็นไซม์ RNA polymerase จะหยดุ

การสงัเคราะห์ RNA ณ ตําแหน่งทเีรียกว่า terminator โดยทีเอ็นไซม์ RNA polymerase และสาย mRNA จะหลดุออกจาก 

DNA ต้นแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Initiation  Elongation             Termination  

ทีมา Brooker et.al. 2011 และ Stryer et.al. 2002 

 

 กลา่วโดยสรุปได้ว่าในกระบวนการสงัเคราะห์ mRNA เอ็นไซม์ RNA polymerase มีบทบาทดังต่อไปนี 

 1. ตรวจหาตําแหน่งของ promoter หรือจุดเริมต้นในการสงัเคราะห์ภายในคู่สายของ DNA 

 2. แยก DNA ต้นแบบซงึอยู่ในรูปของสายคู่ ให้เป็นสายเดียว 

 3. สงัเคราะห์สาย mRNA โดยนําเอา ribonucleotide หน่วยย่อยทีเหมาะสม มาเข้าคู่กบั DNA ต้นแบบและ

สร้างพนัธะ phosphoester bond เชือม ribonucleotide เข้าด้วยกัน 
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 4. ปลดปลอ่ยสาย mRNA ทีสงัเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หลดุออดจาก DNA ต้นแบบสาเหตทุีเอ็นไซม์ RNA 

polymerase สามารถทําหน้าที ทีแตกต่างกนัเหลา่นีได้ เนืองจากเอ็นไซม์ RNA polymerase ประกอบขนึจากหน่วยย่อย 

หรือ subunit จํานวน 4 subunits ได้แก่ α2ββ’σ70  โดยทีแต่ละ subunit มีบทบาทต่างกนั ดงัตาราง 

 

ตาราง แสดง Subunits หรือ หน่วยย่อยของเอ็นไซม์ RNA polymerase ของเชือแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) 

Subunit จาํนวน subunit  บทบาทหน้าที 

α 2 ยดึเกาะ promoter และ terminator 

β 1 สร้างพนัธะ phosphoester bond เชือมต่อ ribonucleotide 

β′ 1 ยดึเกาะ DNA ต้นแบบ 

σ70 1 ตรวจหาตําแหน่งของ promoter และเริมต้นการสงัเคราะห์ RNA 

 

ในระหว่างทีการสงัเคราะห์ mRNA กําลงัดําเนินอยู่ จะเคลอืนทีไปตามสาย DNA ต้นแบบ โดยเคลอืนออกจาก

สว่นทีใช้เป็นต้นแบบในการสงัเคราะห์ mRNA เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ไปยงัส่วนทีอยู่ถัดมาทางด้านขวา เพือใช้ DNA บริเวณ

ดงักลา่วเป็นต้นแบบในลาํดบัต่อไป แต่ในกรณีของสิงมีชีวิตสิงมีชีวิตชนัสงู หรือสิงมีชีวิตประเภท Eukaryotes จะ 

ประกอบด้วยเอ็นไซม์ RNA polymerase 3 ชนิด ซงึอยู่ประจําตามจดุต่างๆ ภายในนิวเคลียส โดยทีเอ็นไซม์แต่ละชนิดทํา

หน้าทีสงัเคราะห์ RNA ต่างชนิดกนั ดงันี 

- เอ็นไซม์ RNA polymerase I ทําหน้าทีสงัเคราะห์ rRNA (ribosomal RNA คือ RNA ทีเป็นสว่นประกอบของ 

ribosome) ขนาด 18S, 5.8S, และ 28S 

- เอ็นไซม์ RNA polymerase II ทําหน้าทีสงัเคราะห์ pre-mRNA จากยีนต่างๆ และ snRNA (small nuclear 

RNA คือ RNA ทีปรากฏอยู่ภายในนิวเคลยีสและมีความยาวเพียงไม่กี nucleotides) 

- เอ็นไซม์ RNA polymerase III ทําหน้าทีสงัเคราะห์ tRNA (transfer RNA ซงึมีบทบาทในการสร้างโปรตีน) และ 

ribosomal RNA ขนาด 5S  

ผลลพัธ์ของกระบวนการ transcription ใน eukaryote คือ pre-mRNA หรือ RNA ทียงัไม่สมบรูณ์ RNA สาย

ดงักลา่วจะต้องผ่านขนัตอนของการปรับแต่ง (process) หลายขนัตอน ก่อนทีจะได้เป็น messenger RNA ทีพร้อมจะ

เดินทางออกจากนิวเคลยีสไปยงั cytoplasm เพือเข้าสูก่ระบวนการ translation ในลาํดบัต่อไป 

 

 

การแปลรหัส (Translation) 

  

การแปลรหัส (Translation) เป็นกระบวนการทีเกิดต่อจากการถอดรหสั (Transcription) โดยแปล รหสัข้อมูล

พนัธุกรรมซงึอยู่ในรูปของลาํดบันิวคลโีอไทด์บนสาย mRNA ไปเป็นล าดบักรดอะมิโน ในกระบวนการสงัเคราะห์ โปรตีน 

ซงึโปรตีนทีสงัเคราะห์ขนึจากกระบวนการแปลรหัสหรือกระบวนการ สงัเคราะห์โปรตีนนี จดัเป็นผลิตภัณฑ์ของยีนที

สามารถทําหน้าทีในเซลล์ได้ การแปลรหสัเป็นกระบวนการสงัเคราะห์โปรตีน (Protein synthesis) โดยการน ากรดอะมิโน

มา เชือมต่อกนัด้วยพนัธะเพปไทด์ (Peptide bond) ล าดบัของกรดอะมิโนจะถูกก าหนดโดยล าดบัเบสบน สาย mRNA 
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ของสาย mRNA โปรตีนจะถกูสงัเคราะห์ขนึ ไปยงัปลาย 3การแปลรหัสจะเริมต้นจากปลาย 5 โดยเริมจากปลายอะมิโน 

(N) ไปสนิสดุยงัปลายคาร์บอกซิล (C) 

การสงัเคราะห์โปรตีนของทงั prokaryote และ eukaryote จะเกิดขนึในไซโทพลาซมึ ดังนนัใน prokaryote การ

สงัเคราะห์โปรตีนสามารถเกิดขนึได้ในขณะทีการสงัเคราะห์ mRNA ก าลงัด าเนินอยู่ เพราะ เซลล์ prokaryote ไม่มีเยือ

หุ้มนิวเคลียส สว่นการสงัเคราะห์โปรตีนของ eukaryote จะเกิดขนึหลงัจากที mature mRNA ถกูส่งผ่านเยือหุ้มนิวเคลยีส

ออกไปยงัไซโทพลาซมึก่อนเท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีมา: Berg et al., 2012, p 896 

 รหัสพันธุกรรม (Genetic Code)  

ลาํดบัเบสบนสาย mRNA จะเป็นตวักําหนดลาํดบักรดอะมิโน สาํหรับสายพอลเิพปไทด์ ซงึลําดบั เบสทีเป็น

ตวักําาหนดชนิดของกรดอะมิโนนี เรียกว่า “รหสัพนัธุกรรม (genetic code)”โดยลาํดบัเบส 3 ตวัทีเรียงติดกนัจะเป็นตัวกํา 

หนดชนิดของกรดอะมิโน 1 ตวั จงึเรียกรหสัพนัธุกรรมว่า “รหสัชุดสาม (Triplet code หรือ Codon)” และเนืองจากว่ามีเบส

อยู่แค่ 4 ชนิด (G, A, U และ C) บนสาย mRNA เมือนํามาจดักลุ่มแบบเรียงทีละ 3 เบสจะได้รหสัชดุสามทงัหมดเป็น 

 4 3 = 64 Codons ทีมีการเรียงลาํดบัเบสต่างกนั ดงันนัรหัสพนัธุกรรมจงึมีได้ทงัหมด 64 Codons หรือ 64 รหสั ซึงใน

จํานวน 64 รหสันี มีเพียง 61 รหสัเท่านนัทีเป็นรหัสของกรดอะมิโนทงั 20 ชนิดเพราะอีก 3 รหสัทีเหลอื คือ UAA, UAG และ 

UGA จะเป็น “รหสัยุติ” (Termination codon หรือ Stop codon) ซงึไม่ได้เป็นรหัสของกรดอะมิโนชนิดใด แต่ทําหน้าทีเป็น

สญัญาณสาํหรับหยดุการสงัเคราะห์โปรตีน 
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ทีมา: http://genetics.thetech.org/sites/default/files/GC250.jpg 

 

รหสัทีเป็นสญัญาณเริมต้น (Initiation codon) สาํหรับการสงัเคราะห์สายพอลเิพปไทด์ ทงัใน prokaryote และ 

eukaryote  คือ “AUG” ซงึเป็นรหัสของกรดอะมิโน Methionine (Met) ดงันนั ใน eukaryote  สายพอลเิพปไทด์ทีเพิงถกู

สร้างขนึใหม่จะมีกรดอะมิโน Met อยู่ทีปลายอะมิโนเสมอ สว่นในแบคทีเรีย กรดอะมิโนตวัแรกจะเป็น  

N-formylmethionine (fMet) ไม่ใช่ Met เหมือนใน eukaryote ซงึรหสัพนัธุกรรม จัดได้ว่าเป็นรหัสพนัธุกรรมสากล 

(Universal code) กลา่วคือ รหสัพนัธุกรรมเดียวกนัจะสอืความหมายเป็นกรดอะมิโนชนิดเดียวกนัทงั prokaryote และ 

eukaryote 

การอ่านรหัสบนสาย mRNA จะอ่านต่อเนืองกนัไปเรือยๆ และ เรียงลาํดบัทีละ 3 เบส โดยไม่มีการเว้นวรรค 

(Commaless) หากมีการเลอืนตําแหน่งการอ่านลาํดบัเบสในรหสัชดุสามไป 1 หรือ 2 เบส จะทําให้การอ่านรหัสอืนๆ ใน

สาย mRNA เลอืนลาํดบัตามไปด้วย ซึงการอ่านรหัสเคลอืนไปจากลาํดบั เดิมนี เรียกว่า การเกิด “Frameshift” ทําให้ได้

สายพอลเิพปไทด์ ทีมีลาํดบักรดอะมิโนต่างไปจากเดิม โดยลาํดบัเบสบนสาย mRNA 1 สาย มีความเป็นไปได้ทีจะถกูอ่าน

ทีละ 3 เบสได้แตกต่างกนั 3 แบบ  

 

 ทีมา: Nelson and Cox, 2008, p. 1067 
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RNA ทีเกียวข้องกับการเกิด Translation 

- tRNA  

ในการอ่านรหัสพนัธุกรรม tRNA จะจบักบั Codon บน mRNA โดย

อาศยัการจบัคู่กนัของเบสด้วย พนัธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) ซงึเบส 3 

ตวับน tRNA ทีจบักบั Codon ของ mRNA จะเรียกว่า  Anticodon โดยเบสตวั

ที 3 และ 2 (นบัจากด้าน 5’ ) ของ Anticodon จะจบักบัเบสตัวที 1 และ 2  (นบั

จากด้าน 5’3) ของ Codon ตามหลกัการจบัคู่ของเบสแบบ  

 

 

 

ทีมา: Nelson and Cox, 2013, p. 1110 

 - rRNA 

 ไรโบโซมประกอบด้วย Ribosomal protein และ rRNA พบในไซโทพลาซมึของทงั prokaryote และ eukaryote  

โดย ใน  eukaryote  จะพบไรโบโซมทงัทีอยู่เป็นอิสระ และทีเกาะติดอยู่กบั Endoplasmic reticulum (ER) ซงึ ER ทีมีไรโบ

โซมเกาะติดอยู่ เรียกว่า “Rough Endoplasmic Reticulum (RER)” ไรโบ โซมของ prokaryote มีขนาด 70S ซงึ

ประกอบด้วยหน่วยย่อย 50S และ 30S สว่นไรโบโซมของ eukaryote  มีขนาด 80S ประกอบด้วยหน่วยย่อย 60S และ 40S 

โดยแต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วยโปรตีน และ rRNA แตกต่างกนัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา: http://3.bp.blogspot.com 

 

 ตําแหน่งบนไรโบโซมของ E. coli ที tRNA สามารถจบัได้ มีอยู่ 

3 บริเวณ คือ ตําแหน่ง P (Peptidyl site; P site) ตําแหน่ง A (Aminoacyl 

site; A site) และตําแหน่ง E (Exit site; E site) โดยตําแหน่ง P เป็น 

บริเวณทีจบัของ tRNA ซงึมีสาย peptide เกาะอยู่ (Peptidyl tRNA) 

ตําแหน่ง A เป็นบริเวณทีจบัของ tRNA ซงึมีกรดอะมิโนตวัเดียวเกาะอยู่ 

(Aminoacyl tRNA) สว่นตําแหน่ง E เป็นบริเวณที tRNA ซงึไม่มีกรด 

ทีมา: http://slideplayer.com                                 อะมิโนเกาะอยู่แล้ว (Uncharged tRNA) หลดุออกไปจากไรโบโซม  

http://slideplayer.com/
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ขันตอนการเกิด Translation 

 ขนัตอนการสงัเคราะห์โปรตีนทงั prokaryote และ eukaryote มี อยู่ 3 ขนัตอนใหญ่ๆ คือ (1) ขนัตอนเริมต้น 

(Initiation step) (2) ขนัตอนการเพิมความยาวของสายเพปไทด์ (Elongation step) และ (3) ขนัตอนยติุการสงัเคราะห์

โปรตีน (Termination step) 

 1. ขันตอนเริมต้น (Initiation step)  

ใน prokaryote กรดอะมิโนตวัแรกทีปลาย N คือ N-formylmethionine (fMet) ซงึส่วนใหญ่จะ ถกูกําจดัออกจาก

สายเพปไทด์ในขนัตอนการดัดแปลงโมเลกลุหลงัการแปลรหสั (Post translational modification) สว่นในยแูคริโอตจะไม่มี

เอนไซม์ในการเปลียน Met ให้เป็น fMet ดงันนักรดอะมิโนตวัแรกทีปลาย N ของสายพอลเิพปไทด์ใน eukaryote จะเป็น 

Met เสมอ ไม่ใช่ fMet เหมือนใน prokaryote ในขนันีจะเริมจากหน่วยย่อย 30S ของไรโบโซมจะจบักบั mRNA โดยในการ

จบักบั หน่วยย่อย 30S ของไรโบโซม mRNA จะจดัวางให้ตําแหน่งของ Codon เริมต้น (AUG) อยู่ตรงตําแหน่ง P site ของ

ไรโบโซมพอดี แล้วหน่วยย่อย 50S ของไรโบโซมจะเข้ารวมกบั 30S โมเลกลุเชิงซ้อนทีเกิดขนึใหม่ในขนัตอนนีเรียกว่า “70S 

Initiation Complex” ซงึประกอบด้วยไรโบโซมขนาด 70S จบัอยู่กับ mRNA และมี tRNA  ทีมีกรดอะมิโนมาจบักบั mRNA 

ตรงตําแหน่ง P site ของไรโบโซม สว่นตําแหน่ง A site จะว่างเพือให้ tRNA ตวัใหม่ทีมีกรดอะมิ โนเกาะอยู่ เข้ามาจบักบั 

Codon ที 2 ของ mRNA ต่อไป  

 2. ขันตอนการเพิมความยาวของสายเพปไทด์ (Elongation step) 

tRNA ตวัถดัไปจะเข้าจบักบั mRNA ทีตําแหน่ง A site ของ ไรโบโซมเกิดการสร้างพนัธะเพปไทด์ (Peptide 

bond) ระหว่างกรดอะมิโนตวัแรกกบัตัวที 2  ทีจบัอยู่ทีปลาย 3’ ของ tRNA ทีตําแหน่ง P site และ A site โดยการย้าย 

fMet จาก tRNA ที ตําแหน่ง P site ไปต่อกบักรดอะมิโนตวัที 2 ซงึจบัอยู่กบั tRNA ทีตําแหน่ง A site แล้วเกิดพนัธะเพป

ไทด์ระหว่าง หมู่คาร์บอกซิล (-COOH) ของ fMet กบัหมู่อะมิโน (-NH2) ของกรดอะมิโนตวัทีสอง  ในขนัตอนนีไรโบโซมจะ

เคลอืนทีไปทางด้านปลาย 3’ ของสาย mRNA เป็นระยะทาง 1 codon ทําให้ tRNA ทีจบักบั codon ที 2 ของ mRNA 

เปลยีนตําแหน่งจาก A site ไปเป็น P site ของไรโบโซม และ tRNA อิสระซงึจบัที codon AUG ของ mRNA จะหลดุออก

จากไรโบโซมทีตําแหน่ง E site สว่นตําแหน่ง A site ของไรโบโซมจะว่างลง เพือพร้อมรับ tRNA ตวัถดัไป ขนัตอนการสร้าง

สายเพปไทด์ให้ยาวออกซงึประกอบด้วย 3 ขนัตอนย่อยดงักลา่ว จะ เกิดขนึซ้าๆ ไปเรือยๆ ตามการเคลอืนตัวของไรโบโซม

ไปบนสาย mRNA ทีละ 1 Codon จนกว่าไรโบโซม จะเคลอืนตวัไปถงึรหัสยติุ (stop codon) บนสาย mRNA 

 3. ขันตอนยุติการสังเคราะห์โปรตีน (Termination step) 

เมือตําแหน่ง A site ของไรโบโซมเคลอืนมาถงึรหัสยติุ (Codon UAA หรือ UAG หรือ UGA) บนสาย mRNA 

รหสัยติุจะทําให้เอนไซม์ “Peptidyltransferase” ย้ายสายพอลเิพปไทด์จาก tRNA ที ตําแหน่ง P site ของไรโบโซมไปจบั

กบัโมเลกลุของนําในเซลล์แทนการย้ายไปเพือสร้างพนัธะเพปไทด์กบักรดอะมิโนตัวใหม่ทีตําแหน่ง A site เนืองจากไม่มี 

tRNA นํากรดอะมิโนตวัใหม่เข้ามาทีตําแหน่ง A site ทําให้สายพอลเิพปไทด์หลดุออกจาก tRNA และเป็นอิสระจากไรโบ

โซม จากนนัหน่วยย่อยของไร โบโซมก็จะแยกตัวออกจากกนั ซงึองค์ประกอบเหลา่นีจะถูกนํากลบัไปใช้ในการสงัเคราะห์

พอลเิพปไทด์ ใหม่ได้อีก 
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 การสงัเคราะห์สายพอลเิพปไทด์ จะเกิดขนึทีไรโบโซม โดยใช้ไรโบโซม 1 โมเลกุลต่อการสร้างสาย พอลเิพปไทด์ 1 

สาย แต่อย่างไรก็ตามมกัพบว่า mRNA 1 สายจะมีไรโบโซมเกาะอยู่ 10-100 โมเลกลุ เรียกกลุม่ของไรโบโซมทีเกาะอยู่บน 

mRNA นีว่า “Polysome” หรือ “Polyribosome” โดยไรโบโซมทีอยู่ใกล้ปลาย 5’  ของ mRNA มากทีสดุจะมีสายพอลเิพป

ไทด์สนัทีสดุ ส่วนไรโบโซมทีอยู่ใกล้ปลาย 3’ ของ mRNA มากทีสดุจะมีสายพอลเิพปไทด์ยาวทีสดุติดอยู่ทังนีเพราะการ 

อ่านรหสับนสาย mRNA เริมอ่านจากปลาย 5’ ไปยงัปลาย 3’ นนัเอง 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา: Nelson and Cox, 2000, p. 1052; Nelson and Cox, 2008, p. 1096 

(ก) การสงัเคราะห์ Polypeptide ไรโบโซมเคลอืนทีจากด้านปลาย 5’ ของสาย mRNA ไปยงัปลาย 3’   

(ข) แสดง “Polysome หรือ Polyribosome”  


