
เราสามารถเอาหมายเลข M15077.1 หรือ copy ลําดบันิวคลโีอไทด์ (DNA) ในรูป 

FASTA (เริ่มจากเครื่องหมาย >) ก็ได้ มา paste ลงในช่องของ ORF FinderFASTA (เรมจากเครองหมาย >) กได มา paste ลงในชองของ ORF Finder
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ลองใช้วิธีใส ่accession number ดูครับ ก็เอา M15077.1 ใสล่งไป

สําหรับ Search Parameters ต่าง ๆ ปล่อยไว้ตามค่า default ทีโ่ปรแกรมกําหนดมาให้สาหรบ Search Parameters ตาง ๆ ปลอยไวตามคา default ทโปรแกรมกาหนดมาให

ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับ 
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From To ใช้กรณีเราต้องการให้ค้นหา ORF เฉพาะช่วงนิวคลโีอไทด์ที่ตอ้งการเพียง

บางส่วน เช่นจากนิวคลโีอไทด์ที่ 150 ถึง 1120 เป็นต้นบางสวน เชนจากนวคลโอไทดท 150 ถง 1120 เปนตน

Minimal ORF length ตั้งไว้ 75 หมายความว่า ถ้าเจอ ORF แต่สั้นนิดเดียวไม่ถึง 75 

นิวคลโีอไทด์ ก็ไม่น่าใช่โปรตีน เพราะสัน้เกินไปนวคลโอไทด กไมนาใชโปรตน เพราะสนเกนไป

Genetic code เป็นรหัสพันธุกรรมจาก DNA RNA เปน็โปรตีน ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจ

ใช้รหัสทีแ่ตกต่างจากมาตรฐาน ก็เลือกได้ แต่ปกตจิะใช้ Standardใชรหสทแตกตางจากมาตรฐาน กเลอกได แตปกตจะใช Standard

ORF start codon ใช้ ATG onlyORF start codon ใช ATG only

ซึ่งเป็นแบบที่พบในสิ่งมีชีวิตทั่ว ๆ ไป

กด Submit ได้เลยครับ

33



พบ ORF ทั้งหมด 19 ORF โดย ORF ทีย่าวทีส่ดุคือ ORF 3 ตั้งต้นจากนิวคลโีอไทด์ที ่

763 จบที่ 1092 รวม 330 นิวคลีโอไทด์ คิดเป็นกรดอะมิโน (amino acid aa) 109763 จบท 1092 รวม 330 นวคลโอไทด คดเปนกรดอะมโน (amino acid = aa) 109 

อะมิโน (=330/3 =110 แต ่codon สุดท้ายเป็น stop codon ไม่นับเปน็กรดอะมิโน)
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โปรแกรม ORF Finder นอกจากจะค้นหา ORF ให้เราแล้ว ยังแปลรหัสจาก DNA เป็น

โปรตีนให้เราด้วย ตามทีเ่ห็นในกรอบ (MNISQPTVV RYVV) จะเห็นกรดอะมิโนตัวแรกโปรตนใหเราดวย ตามทเหนในกรอบ (MNISQPTVV…RYVV) จะเหนกรดอะมโนตวแรก

คือ M หรือ methionine ซึ่งเปน็ start codon ในตัวด้วย (ATG หรือ AUG ใน RNA)

35



เพื่อพสิจูน์ว่า ลาํดับกรดอะมิโน ที่ได้จาก ORF3 นี้ เปน็โปรตีน Luciferase ของหิ่งห้อย

จริง ๆ หรือไม่ ก็ทําได้โดยการนําลําดบักรดอะมิโนนี้ ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมลโปรตีนจรง ๆ หรอไม กทาไดโดยการนาลาดบกรดอะมโนน ไปเปรยบเทยบกบฐานขอมูลโปรตน 

โดยใช้โปรแกรม BLAST ทีเ่ราเรียนมาแล้ว โดยกดปุ่ม BLAST ซ้ายล่างได้เลย
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กดปุ่ม BLAST แล้ว โปรแกรมก็จะดึงลําดับกรดอะมิโนมาลงในโปรแกรม BLAST 

ในรป FASTA ให้เลย (สงัเกตจากมเีครื่องหมาย > )ในรูป FASTA ใหเลย (สงเกตจากมเครองหมาย > )

เราก็กดปุ่ม BLAST สีน้ําเงินล่างซ้ายอีกที
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ผลการใช้ BLAST เทียบกรดอะมิโนที่ได้จากการแปลรหัส DNA จากยีน กับกรดอะมิโน

ในฐานข้อมลโปรตีน ได้เป็นแบบนี้ เรียงลําดับตามความเหมือนกันจากมากไปหาน้อยในฐานขอมูลโปรตน ไดเปนแบบน เรยงลาดบตามความเหมอนกนจากมากไปหานอย

ลองคลิกดูข้อมูลบนสุดครับ
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ข้อมูลบนสุด บอกว่า ตรงกันกับโปรตีนที่ชื่อเต็ม Full ว่า 

Luciferin 4 monooxygenaseLuciferin 4-monooxygenase

ชื่อสั้น ๆ Short ว่า Luciferase

โดยมาจากสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Photinus pyralis (หิ่งห้อยชนิดหนึ่ง)โดยมาจากสงมชวต ชอวทยาศาสตรวา Photinus pyralis (หงหอยชนดหนง)
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ทบทวนความรู้กันอีกท ีหิ่งห้อยเปล่งแสงได้ เพราะผลิตสาร Luciferin แล้วเติมออกซิเจน

เข้าไป โดยใช้พลังงานจาก ATP และเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ Luciferase และปล่อยเขาไป โดยใชพลงงานจาก ATP และเรงปฏกรยาโดยเอนไซม Luciferase และปลอย

พลังงานออกมาในรูปแสงสว่าง

Luciferin เป็นสารอินทรีย์มีโครงสร้างตามในภาพ ส่วน Luciferase เปน็เอนไซม์ซึ่งเป็นLuciferin เปนสารอนทรยมโครงสรางตามในภาพ สวน Luciferase เปนเอนไซมซงเปน

โปรตีนนั่นเอง
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หากนิสติสนใจว่านักวิทยาศาสตร์ทีค่้นพบยีน Luciferase ครั้งแรกในป ี1987 นั้นเขาทํา

อย่างไร ก็อ่านได้ในวารสาร Molecular and Cellular Biology ครับอยางไร กอานไดในวารสาร Molecular and Cellular Biology ครบ

จะเอาลิงก์ PDF ใส่ไว้ให้ในหน้าเว็บรายวิชาครับ
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