MMO2-1
ความถูกต้ องในการวิเคราะห์ จีโนไทป์ ของนิวคลิโอไทด์ เดี่ยวตาแหน่ ง rs187116 ในยีน CD44 ด้ วยเทคนิค
High Resolution Melting Analysis
Accuracy of the rs187116 Single Nucleotide Polymorphism Genotyping in CD44 Gene Analyzed
by High Resolution Melting Analysis Technique
กมลพัชร์ ทรัพย์เจริ ญ (Kamonpat Sapcharoen)* วิภาวี เข็มกาเหนิด (Wipawee Kaimkamnerd)**
ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริ มศรี (Dr.Phanchana Sanguansermsri)*** ดร.เมธวี ศรี คามูล (Dr.Metawee Srikummool)***
บทคัดย่ อ
เทคนิ ค high resolution melting (HRM) analysis สามารถใช้ในการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิ ปส์ได้โดยอาศัย
หลักการการลดลงของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ที่แตกต่างกันเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่ องจากสายดี เอ็นเอที่ ตรวจสอบมี
ลาดับนิ วคลิโอไทด์ต่างกัน ในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์สนิ ปส์ของยีน CD44 ที่ตาแหน่ง rs187116G>A โดย
ใช้เทคนิ ค HRM analysis เปรี ยบเทียบกับเทคนิ ค PCR–RFLP ในตัวอย่างจานวนทั้งหมด 360 ตัวอย่าง ผลที่ได้พบว่ามี
ตัวอย่างจานวน 25 ตัวอย่าง ที่ให้ผลการตรวจสอบจีโนไทป์ แตกต่างกันคิดเป็ นร้อยละ 6.94 จากนั้นจึงนาตัวอย่างดีเอ็นเอ
ที่ ให้ผลการตรวจแตกต่างทั้ง 25 ตัวอย่างและสุ่ มตัวอย่างผลที่ ตรงกันอี ก 25 ตัวอย่าง รวม 50 ตัวอย่าง ไปวิเคราะห์
จี โนไทป์ ด้วยเทคนิ ค automated DNA sequencing ผลการศึ กษาพบว่าการวิเคราะห์จีโนไทป์ ด้วยเทคนิ ค PCR–RFLP
และ DNA sequencing ให้ผลตรงกันทั้งหมด ทาให้ทราบว่าเทคนิ ค HRM มีความถูกต้องในการวิเคราะห์สนิ ป ส์ ของ
ยีน CD44 ที่ ต าแหน่ ง rs187116 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 93.06 การศึ ก ษานี้ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ข้อ ควรระวัง ในการน าเทคนิ ค
HRM analysis มาวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของนิ วคลิ โอไทด์เดี่ ยว โดยควรคานึ งถึงชนิ ดของนิ วคลิโอไทด์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตาแหน่งจับของไพรเมอร์ ลาดับนิ วคลิโอไทด์ในสายดีเอ็นเอที่ตรวจสอบ รวมทั้งขนาดของผลผลิต
จากปฏิกริ ยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส เพื่อให้การตรวจสอบจีโนไทป์ มีประสิ ทธิภาพและถูกต้อง
ABSTRACT
High resolution melting (HRM) analysis is usually used to analyze the single nucleotide polymorphism (SNP)
genotyping. This is based on the different patterns of reduced fluorescence signals after a temperature increase which
is due to nucleotide sequences in DNA being different. In this study, 360 samples were analyzed the genotype of SNP
rs187116G>A in CD44 gene by HRM analysis, which was then compared to PCR–RFLP. The result showed that
25 of the samples mismatched to PCR–RFLP (6.94%). Then these samples and 25 other random ones, were analyzed
by automated DNA sequencing. This result showed that all genotype of PCR–RFLP samples matched DNA sequencing
and showed that the percentage of the HRM analysis accuracy for CD44, rs187116 genotyping was 93.06%. This study
demonstrates concern regarding the limitations of HRM analysis for the single nucleotide polymorphism genotyping,
including nucleotide changing, the primer binding site, the DNA sequence of amplicons, and the length of PCR products
which provides high efficiency and accuracy.
คาสาคัญ: เทคนิค High resolution melting analysis การเปลี่ยนแปลงของลาดับนิวคลิโอไทด์เดี่ยว (สนิปส์)
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บทนา
ยีน CD44 อยูบ่ นโครโมโซมคู่ที่ 11 ทาหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน CD44 ที่พบอยูบ่ นผิวเซลล์และทาหน้าที่ ใน
การติดต่อสื่ อสารระหว่างเซลล์ การยึดเกาะและการเคลื่อนที่ของเซลล์ การแสดงออกของโปรตีน CD44 นี้ สามารถใช้
เป็ นโมเลกุลเครื่ องหมายของการเป็ นเซลล์ตน้ กาเนิ ดมะเร็ งได้ (Medema, 2013) จากรายงานความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงของลาดับนิวคลิโอไทด์เดี่ยวหรื อสนิ ปส์ (single nucleotide polymorphism: SNPs) กับการเกิดมะเร็ งพบว่า
ตาแหน่ง SNP ในยีน CD44 หลายตาแหน่งสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็ งในหลายอวัยวะ ได้แก่ มะเร็ งเต้านม (Jiang et al.,
2012; Tulsyan et al., 2013) มะเร็ ง กระเพาะอาหาร (Winder et al., 2011; Bitaraf et al., 2018; Suenaga et al., 2015)
มะเร็ งกระเพาะปั สสาวะ (Verma et al., 2017) และมะเร็ งปอด (Liu et al., 2015)
ตาแหน่ ง rs187116 เป็ นสนิ ปส์ ตาแหน่ งหนึ่ งบนยีน CD44 บริ เวณลาดับเบสที่ 4883 นับจากอิ นตรอนที่ 1
โดยมี การเปลี่ ยนแปลงของเบสแบบทรานสิ ชันจากเบส G เป็ น A (intron 1 + 4883G>A) จากรายงานการวิจัยพบว่า
ตาแหน่ งดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็ งกระเพาะอาหาร (Winder et al., 2011; Bitaraf et al., 2018; Suenaga
et al., 2015) มะเร็ งกระเพาะปั สสาวะ (Verma et al., 2017) และความไวต่อการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ของผิวหนัง
ตรงบริ เวณที่ถูกฉายรังสี ในผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม (Suga et al., 2007)
ในการศึ กษาจี โนไทป์ ของสนิ ป ส์ สามารถท าได้หลายเทคนิ ค แต่ เ ทคนิ ค ที่ ไ ด้รั บการยอมรั บและมี ค วาม
น่ าเชื่ อถื อคือเทคนิ ค Polymerase chain reaction - Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR–RFLP) (Chosdol
et al., 2002; Winder et al., 2011; Zhang et al., 2005) และเทคนิ ค DNA sequencing (Fong et al., 2017; Zhang et al.,
2013) สาหรับเทคนิ ค PCR–RFLP มีความถูกต้องแม่นยาสู งแต่มีขอ้ ด้อยคือในการวิเคราะห์ตอ้ งอาศัยความจาเพาะของ
เอนไซม์ตดั จาเพาะ จึงต้องมีจุดตัดของเอนไซม์ในบริ เวณที่เกิดสนิปส์หรื อบริ เวณใกล้เคียงที่เอนไซม์จะใช้เป็ นจุดจดจา
จึงเกิดข้อจากัดในการเลือกใช้เอนไซม์และอาจไม่มีเอนไซม์ตดั จาเพาะที่จะใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตาแหน่งที่ตอ้ งการ
เทคนิ ค DNA sequencing เป็ นเทคนิคที่มีความถูกต้องแม่นยาสู งเช่นกัน ทาให้ทราบจีโนไทป์ ของสนิ ปส์และลาดับเบส
ของบริ เวรที่สนใจทั้งหมดอย่างชัดเจน แต่มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ค่อนข้างสู งไม่เหมาะสาหรับการตรวจคัดกรอง
จี โนไทป์ จึ งมีการพัฒนาเทคนิ คใหม่ที่ใช้ในการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิ ปส์ โดยลดข้อจากัดในด้านของเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือเทคนิค High resolution melting (HRM) analysis (Vossen et al., 2009)
เทคนิค HRM เป็ นเทคนิคที่มีความรวดเร็ วและมีความไวสู งสาหรับการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิปส์ โดยการ
วิเคราะห์อาศัยหลักการการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณฟลูออร์เรสเซนต์ที่เกิดจากการเข้าจับระหว่างสี ฟลูออร์เรสเซนต์กบั
ดีเอ็นเอสายคู่ที่มีลาดับนิวคลิโอไทด์แตกต่างกันเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยความแตกต่างของอุณหภูมิน้ ีสามารถตรวจวัดได้
แม้จะเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของลาดับนิ วคลิโอไทด์เพียงหนึ่ งตัวในลาดับที่ทาการวิเคราะห์ (Applied Biosystems,
2018) อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของตาแหน่งสนิ ปส์ดว้ ยเทคนิ ค HRM analysis ยังมีขอ้ จากัดอยูม่ าก ฉะนั้น
ในการศึ กษานี้ จึงสนใจศึ กษาความถูกต้องของการนาเทคนิ ค HRM analysis มาใช้วิเคราะห์ จีโนไทป์ ของตาแหน่ ง
rs187116 ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งที่ มีศกั ยภาพที่ จะใช้ประเมิ นความเสี่ ยงของของการเกิ ดโรคมะเร็ งในประชากรได้ ซึ่ งผล
การศึกษาทาให้ทราบว่าการใช้เทคนิค HRM analysis ในการตรวจคัดกรองอาจจะมีความผิดพลาดได้ซ่ ึงต้องมีการพัฒนา
ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของเทคนิค HRM ในการตรวจจีโนไทป์ ของยีน CD44 ที่ตาแหน่ง rs187116
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วิธีการวิจยั
การสกัดดีเอ็นเอและการวัดปริมาณ
ตัวอย่างเลือดทั้งหมด 360 ตัวอย่าง ถูกนามาสกัดดีเอ็นด้วยชุดสกัด AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit
(Bioneer, South Korea) จากนั้นนาไปหาปริ มาณดีเอ็นเอด้วยวิธี UV spectrophotometry โดยใช้เครื่ อง NanoDrop 2000
UV-Vis spectrophotometer (Thermo scientific, US)
การวิเคราะห์ จโี นไทป์ ด้ วยเทคนิค High resolution melting analysis
ในการวิเคราะห์จีโนไทป์ จะใช้ไพรเมอร์ ที่มีความจาเพาะต่อ rs187116 ของยีน CD44 โดยมีลาดับนิ วคลีโอ
ไทด์ ดั ง นี้ forward: 5’ CTTTCGCAAGAACCACTTCC 3’ และ reverse: 5’ AGGTGGTTGGAGATCACCTG 3’
(Winder et al., 2011) จากนั้นทาเพิ่มปริ มาณชิ้ นส่ วนดี เอ็นเอด้วยเครื่ อง LightCycler® 480 System - High Resolution
Melting and Gene Scanning ปริ มาตรในการทาปฏิกิริยา 10 µl ประกอบไปด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบความเข้มข้น 10 – 30 ng
forward primer และ reverse primer ความเข้มข้น 0.5 mM และ 2X AccuMelt™ HRM—High Resolution Melt Analysis
SuperMix และปรับปริ มาตรด้วย sterile water จากนั้นทาการเพิ่มชิ้นส่ วนดีเอ็นเอด้วยสภาวะดังนี้ initial denaturation ที่
อุณหภูมิ 95 °C 5 นาที จากนั้นทาปฏิ กิริยา 50 รอบ ดังนี้ denaturation ที่ อุณหภูมิ 95 °C 10 วินาที primer annealing ที่
อุณหภูมิ 64 °C 15 วินาที extension ที่อุณหภูมิ 72 °C 10 วินาที และวิเคราะห์ melting curve ของ PCR product ด้วยการ
อ่านค่าการเรื องแสงของฟลูออเรสเซ็นส์ที่ลดลงในช่วงอุณหภูมิ 65 ถึง 95 °C (melt phase) ด้วย ramp rate ที่ 0.5 °C และ
ค่าการตรวจวัดต่อจุด (acquisition) จานวน 25 ครั้งต่อหนึ่งอุณหภูมิ หลังจากนั้นนามาวิเคราะห์ผล HRM ด้วยโปรแกรม
Lightcycler® 480 software - Roche เพื่อจาแนกความแตกต่างของแต่ละจีโนไทป์
การวิเคราะห์ จโี นไทป์ ด้ วยเทคนิค Polymerase chain reaction - Restriction Fragment Length
Polymorphism (PCR – RFLP)
ในขั้น ตอนแรกจะทาการเพิ่ ม ปริ ม าณด้วยเทคนิ ค Polymerase chain reaction ด้วยเครื่ อ ง T100™ Thermal
Cycler (Bio - Rad, US) โดยใช้ไพรเมอร์ คู่เดียวกันกับการวิเคราะห์จีโนไทป์ ด้วยเทคนิค HRM analysis ปริ มาตรในการ
ท าปฏิ กิ ริ ยา 20 µl ประกอบไปด้ว ย ดี เ อ็ น เอต้น แบบความเข้ม ข้น 10 - 30 ng forward primer และ reverse primer
ความเข้มข้น 5 mM และ 2X Mytaq™ HS mix และปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ จากนั้นทาการเพิ่มชิ้นส่ วนดี เอ็นเอด้วย
สภาวะดังนี้ initial denaturation ที่อุณหภูมิ 95 °C 1 นาที จากนั้นทาปฏิกิริยาดังนี้ denaturation ที่อุณหภูมิ 95 °C 30 วินาที
primer annealing ที่อุณหภูมิ 64 °C 30 วินาที extension ที่อุณหภูมิ 72 °C 30 วินาที จานวน 32 รอบ และ final extension
ที่อุณหภูมิ 72 °C 5 นาที วิเคราะห์ผลผลิตดีเอ็นเอขนาด 153 คู่เบสด้วยเทคนิค agarose gel electrophoresis
นาผลผลิตดี เอ็นเอจากเทคนิ ค PCR มาทาการตกตะกอนดี เอ็นเอด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะนาไปทาปฏิ กิริ ยา
ตัดด้วยเอนไซม์ MspI (Winder et al., 2011) ปริ มาตรในการทาปฏิกิริยา 15 µl ประกอบไปด้วย ผลผลิตดีเอ็นเอ บัฟเฟอร์
10X FastDigest เอนไซม์ MspI FastDigest 0.5 ยูนิต (Thermo scientific, US) และปรับปริ มาตรด้วย sterile water จากนั้น
นาไปบ่ มที่ อุณหภูมิ 37 °C 30 นาที จากนั้นนามาวิเคราะห์ จีโนไทป์ ด้วยเทคนิ ค agarose gel electrophoresis สาหรั บ
จี โนไทป์ แบบ homozygous GG เมื่อถูกตัดด้วยเอนไซม์จะแสดงแถบของชิ้นส่ วนดีเอ็นเอ 2 แถบที่ ความยาว 60 คู่เบส
และ 93 คู่เบส จี โนไทป์ แบบ homozygous AA จะไม่ถูกตัดด้วยเอนไซม์จึงมีความยาวของชิ้นส่ วนดีเอ็นเอ 153 คู่เบส
เพียงขนาดเดียว และจีโนไทป์ แบบ heterozygous GA จะมีความยาวของชิ้นส่ วนดีเอ็นเอทั้งหมด 3 ขนาด คือ 153 คู่เบส
93 คู่เบส และ 60 คู่เบส
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การวิเคราะห์ จโี นไทป์ ด้ วยเทคนิค DNA sequencing
การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คนี้ จะทาการสุ่ มตัวอย่างดี เอ็นเอทั้งหมด 50 ตัวอย่าง นามาเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอด้วย
เทคนิ ค PCR ด้วยไพรเมอร์ และสภาวะในการทาปฏิ กิริยาเดียวกันกับเทคนิ ค PCR – RFLP ปริ มาตรในการทาปฏิกิริยา
30 µl และวิ เ คราะห์ ผ ลผลิ ต ดี เ อ็ น เอด้ว ยเทคนิ ค agarose gel electrophoresis จากนั้น จึ ง น าผลผลิ ต ดี เ อ็ น เอทั้ง หมด
ส่ งวิเคราะห์ จีโนไทป์ ด้วยเทคนิ ค DNA sequencing (Bioneer, South Korea) โดยใช้ไพรเมอร์ ที่มีลาดับนิ วคลิ โอไทด์
แบบเดียวกันกับการทา PCR ทั้งสาย forward และ reverse
ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ จโี นไทป์ ด้ วยเทคนิค HRM analysis
ผลการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิ ปส์ rs187116 ด้วยเทคนิ ค HRM analysis สามารถจาแนกรู ปแบบการลดลง
ของแสงฟลูออเรสเซนส์ท้ งั หมด 3 รู ปแบบได้แก่ จีโนไทป์ แบบ homozygous wildtype: GG (สี แดง) heterozygous: GA
(สี น้ าเงิน) และ homozygous variant: AA (สี เขียว) ดังภาพที่ 1A และช่วงอุณหภูมิที่ทาให้ดีเอ็นเอสายคู่แยกออกจากกัน
ของจีโนไทป์ แบบ homozygous wildtype (GG) คือ 87.43 ถึง 87.92 องศาเซลเซี ยส จีโนไทป์ แบบ heterozygous (GA)
คือ 84.48 ถึง 87.66 องศา-เซลเซียส และ จีโนไทป์ แบบ homozygous variant (AA) คือ 87.16 ถึง 87.43 องศาเซลเซียส
ดังภาพที่ 1B
เปรียบเทียบการวิเคราะห์ จโี นไทป์ ด้ วยเทคนิค HRM analysis และ PCR–RFLP
การวิเ คราะห์ ผลด้วยเทคนิ ค HRM analysis พบว่า มี จี โ นไทป์ แบบ homozygous GG จ านวน 149 ตัว อย่าง
จี โนไทป์ แบบ heterozygous GA จานวน 166 ตัวอย่าง และจี โนไทป์ แบบ homozygous AA จานวน 45 ตัวอย่าง และ
ผลการวิ เ คราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค PCR–RFLP มี จี โ นไทป์ แบบ homozygous GG จ านวน 141 ตัว อย่า ง จี โ นไทป์ แบบ
heterozygous GA จานวน 170 ตัวอย่าง และจี โนไทป์ แบบ homozygous AA จานวน 49 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 เมื่อนา
ผลการวิเคราะห์ จีโนไทป์ จากทั้งสองเทคนิ คมาทาการเปรี ยบเที ยบกันพบว่ามี ตวั อย่างที่ ให้ผลแตกต่างกัน จานวน
25 ตัวอย่าง
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ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิ ปส์ rs187116 ด้วยเทคนิ ค HRM analysis. (A) รู ปแบบการลดลงของแสง
ฟลู อ อเรสเซนส์ ของจี โนไทป์ แบบ homozygous wildtype: GG (สี แ ดง) heterozygous: GA (สี น้ า เงิ น) และ
homozygous variant: AA (สี เขียว) (B) ช่วงอุณหภูมิที่แต่ละจีโนไทป์ เกิดการแยกตัวของดีเอ็นเอสายคู่
เปรียบเทียบการวิเคราะห์ จีโนไทป์ ด้ วยเทคนิค DNA sequencing กับการวิเคราะห์ จีโนไทป์ ด้ วยเทคนิค HRM
analysis และ PCR–RFLP
จากผลการเปรี ยบเที ย บจี โ นไทป์ ของแต่ ล ะตัว อย่ า งเมื่ อ ถู ก วิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค HRM analysis และ
PCR–RFLP พบว่ามีจานวนทั้งหมด 25 ตัวอย่าง ที่ให้ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงกันและทาการสุ่ มตัวอย่างเพิ่มเติมจานวน
25 ตัวอย่างเพื่อนาไปวิเคราะห์จีโนไทป์ ด้วยเทคนิค DNA sequencing
ผลที่ ได้พบว่าการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค HRM analysis ให้ผลการวิเคราะห์ จีโนไทป์ แบบ homozygous GG
จานวน 26 ตัวอย่าง จีโนไทป์ แบบ heterozygous GA จานวน 11 ตัวอย่าง และจีโนไทป์ แบบ homozygous AA จานวน
13 ตัวอย่าง ในขณะที่ ผลการวิเคราะห์ของ PCR–RFLP และ DNA sequencing ให้ผลจี โนไทป์ เหมือนกันทั้งหมด คือ
homozygous GG จานวน 17 ตัวอย่าง heterozygous GA จานวน 14 ตัวอย่าง และ homozygous AA จานวน 19 ตัวอย่าง
ดังตารางที่ 2
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เทคนิ ค PCR-RFLP เป็ นเทคนิคที่มีความถูกต้องแม่นยาสู ง มักถูกนามาใช้ในการศึกษาสนิ ปส์ภายในยีนต่าง ๆ
เช่ น สนิ ป ส์ ต าแหน่ ง rs1042522G>C ของยีน TP53 (Tumor suppressor gene) (Chosdol et al., 2002) สนิ ป ส์ ต าแหน่ ง
rs7116432A>G (Bitaraf et al., 2018) และต าแหน่ ง rs187116G>A ของยี น CD44 (Winder et al., 2011; Bitaraf et al.,
2018) เป็ นต้น ในการศึกษานี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาสนิปส์ที่ตาแหน่ง rs187116 ของยีน CD44 ซึ่งเป็ นสนิปส์ที่สามารถใช้
เทคนิ ค PCR-RFLP วิเคราะห์จีโนไทป์ ได้ โดยใช้ความจาเพาะของเอนไซม์ตดั จาเพาะ MspI ที่มีจุดจดจาสาหรับการตัด
ตรงตาแหน่ ง 5’…CCGG…3’ และใช้ไพรเมอร์ ที่มีลาดับนิ วคลิโอไทด์แบบเดี ยวกันงานวิจยั ที่ ถูกรายงานก่อนหน้า
(Winder et al., 2011; Bitaraf et al., 2018)
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนจีโนไทป์ ของตัวอย่างเมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HRM และ PCR-RFLP
HRM (n), (%)

PCR – RFLP (n), (%)

Homozygous wildtype (GG)

149 (41.39)

141 (39.17)

Heterozygous (GA)

166 (46.11)

170 (47.22)

Homozygous variant (AA)

45 (12.5)

49 (13.61)

รวม

360 (100)

360 (100)

จีโนไทป์

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนผลที่ แ ตกต่ า งกัน เมื่ อ วิ เ คราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค HRM analysis PCR-RFLP และ DNA
sequencing ของแต่ละจีโนไทป์
DNA sequencing
HRM
PCR – RFLP
จีโนไทป์
(n), (%)
(n), (%)
(n), (%)
Homozygous wildtype (GG)

26 (52)

17 (34)

17 (34)

Heterozygous (GA)

11 (22)

14 (28)

14 (28)

Homozygous variant (AA)

13 (26)

19 (38)

19 (38)

รวม

50 (100)

50 (100)

50 (100)

เทคนิ ค HRM analysis เป็ นเทคนิ คที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สนิปส์ โดยพัฒนามาจากวิธีพ้ืนฐานเพื่อลดเวลาที่
ใช้วิเ คราะห์ แ ละยัง ให้ผ ลที่ ถู ก ต้อ ง ตัว อย่า งการวิเ คราะห์ ที่ น าเทคนิ ค HRM analysis มาใช้ไ ด้แ ก่ วิธี ก ารวิเ คราะห์
จีโนไทป์ ของยีน MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) ที่ตาแหน่ง rs1801133 มีความถูกต้องของการวิเคราะห์
อยู่ที่ร้อยละ 98.4 จากตัวอย่างทั้งหมด 381 ตัวอย่างและที่ ตาแหน่ ง rs1801131 มีความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 98.1 จาก
ตัวอย่างทั้งหมด 104 ตัวอย่าง (Norambuena et al., 2009) การตรวจสนิ ป rs5896 ของยีน prothrombin ที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดนิ่วไตในคนไทยภาคอีสาน มีความถูกต้องของการวิเคราะห์อยูท่ ี่ร้อยละ 100 จากตัวอย่างทั้งหมด 48 ตัวอย่าง
(ชูชยั และคณะ, 2013)
เทคนิค HRM analysis อาศัยหลักการการลดลงของระดับการเรื องแสงของสี ฟลูออเรสเซนส์ที่เกาะอยูร่ ะหว่าง
ดีเอ็นเอสายคู่และจาแนกจีโนไทป์ ด้วยช่วงของอุณหภูมิที่ทาให้ดีเอ็นเอสายคู่แยกออกจากกัน ในขั้นตอนการวิเคราะห์จะ
ทาการเพิ่มปริ มาณชิ้ นส่ วนดี เอ็นเอส่ วนที่ เกิ ดสนิ ปส์ ด้วยไพรเมอร์ ที่จาเพาะ จากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ตอน Heteroduplex
formation หรื อขั้นตอนที่ทาการแยกสายของผลผลิตดีเอ็นเอด้วยอุณหภูมิสูงและลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ดีเอ็น
เอสายเดี่ ยวกลับเข้ามาจับคู่กนั แบบสุ่ ม ในกรณี ที่ตวั อย่างมีจีโนไทป์ แบบ homozygous (GG หรื อ AA) ดี เอ็นที่ กลับมา
จับคู่กันจะมี เพียงแบบเดี ยว แต่ในกรณี ที่ตวั อย่างมี จีโนไทป์ แบบ heterozygous (GA) ดี เอ็นเอที่ กลับมาจับคู่กนั จะมี
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4 แบบ โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม homoduplex 2 แบบ และ heteroduplex 2 แบบ ดัง ภาพที่ 2 หลัง จากนั้น จะเข้า สู่ ข้ นั ตอน
denaturation โดยการเพิ่มอุณหภูมิต้ งั แต่ 60 ไปจนถึง 95 องศาเซลเซี ยส เพื่อให้สายดีเอ็นเอเกิดการแยกออกจากกัน เมื่อ
ดีเอ็นเอสายคู่เกิดการแยกจะทาให้สีฟลูออเรสเซนส์ชนิดอิ่มตัว (saturated dye) ที่เกาะอยูร่ ะหว่างดีเอ็นเอสายคู่หลุดออก
และไม่เกิดการเรื องแสง ทาให้ปริ มาณแสงฟลูออเรสเซนส์ที่ถูกตรวจจับลดจานวนลงจนกระทัง่ ไม่พบการเรื องแสงของ
สี ฟลูออเรสเซนส์ จึงทาให้ได้ช่วงของอุณหภูมิที่สามารถจาแนกจีโนไทป์ ออกเป็ น 3 ชนิดได้ (Corbett research, 2018)
ผลการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิปส์ rs187116 ของยีน CD44 ด้วยเทคนิค HRM analysis พบว่าช่วงอุณหภูมิที่
ทาให้ดีเอ็นเอสายคู่แยกออกจากกันของจี โนไทป์ แบบ homozygous GG คือ 87.43 ถึง 87.92 องศาเซลเซี ยส จี โนไทป์
แบบ heterozygous GA คือ 84.48 ถึง 87.66 องศาเซลเซี ยส และจี โนไทป์ แบบ homozygous AA คือ 87.16 ถึง 87.43
องศาเซลเซี ยส ดังภาพที่ 1B ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าจีโนไทป์ แบบ heterozygous GA จะเริ่ มมีการแยกสายของดีเอ็นเอในช่วง
อุณหภูมิที่ต่ ากว่า เนื่ องจากจีโนไทป์ นี้ ประกอบไปด้วยดี เอ็นเอที่อยู่ในรู ป heteroduplex form ตรงบริ เวณที่ เกิ ดสนิ ปส์
ส่ งผลทาให้สายดีเอ็นเอมีความเสถียรต่ากว่ารู ปแบบอื่น ๆ จากนั้นจึงเป็ นช่วงอุณหภูมิของจีโนไทป์ แบบ homozygous
AA ที่ มี ค วามเสถี ย รของดี เ อ็ น เอสู ง ขึ้ น จากพัน ธะของ A–T และสุ ด ท้า ยจะเป็ นช่ ว งอุ ณ หภู มิ ข องจี โ นไทป์ แบบ
homozygous GG ที่มีความเสถียรสูงที่สุดจากพันธะของ G–C

ภาพที่ 2 ภาพแสดงขั้นตอน Heteroduplex formation (ดัดแปลงจาก Meistertzheim et al., 2012)
เมื่ อนาผลการวิเคราะห์จีโนไทป์ ด้วยเทคนิ ค HRM analysis มาทาการเปรี ยบเที ยบกับผลการวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิ ค PCR–RFLP พบว่ามีตวั อย่างจานวน 25 ตัวอย่าง จากจานวนทั้งหมด 360 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 6.94 ที่ให้ผล
ไม่ตรงกัน จากนั้นจึ งได้นาตัวอย่างที่ ให้ผลไม่ตรงกันเหล่านี้ และทาการสุ่ มตัวอย่างเพิ่มเติมจานวน 25 ตัวอย่าง รวม
ทั้งหมด 50 ตัวอย่าง ไปทาการวิเคราะห์ ดว้ ยเทคนิ ค DNA sequencing ผลที่ ได้พบว่าตัวอย่างที่ วิเคราะห์ด้วยเทคนิ ค
PCR–RFLP ให้ผ ลตรงกับเทคนิ ค DNA sequencing ทุ ก ตัว อย่า ง จึ ง มี ต ัว อย่า งที่ วิเ คราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค HRM analysis
จานวน 25 ตัวอย่างที่ไม่ตรงกับเทคนิค DNA sequencing
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค HRM analysis ที่ให้ผลไม่ตรงกับเทคนิ ค PCR–RFLP และ DNA sequencing คือ
ตัวอย่างที่ มีจีโนไทป์ แบบ heterozygous GA และจี โนไทป์ แบบ homozygous AA แต่ถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มที่มีจีโนไทป์
แบบ homozygous GG เนื่องจากตัวอย่างเหล่านี้อาจจะใช้อุณหภูมิในการแยกดีเอ็นเอสายคู่ใกล้เคียงกับช่วงอุณหภูมิของ
จีโนไทป์ แบบ homozygous GG และจากภาพที่ 1A จะเห็นได้วา่ มีช่วงอุณหภูมิที่ซอ้ นทับกันของทั้งสามจีโนไทป์ จึงอาจ
ทาให้การวิเคราะห์ผลเกิดการผิดพลาด
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สาหรั บ การวิเ คราะห์ ด้วยเทคนิ ค HRM analysis มี จุ ด ที่ ค วรระมัด ระวัง ในการใช้ เนื่ อ งจากอาจส่ ง ผลต่ อ
การวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิ ปส์ได้ ได้แก่ ชนิ ดของนิ วคลิโอไทด์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตาแหน่ งจับของไพรเมอร์ และ
ขนาดของผลผลิตพีซีอาร์ (Applied Biosystems, 2018; Reed et al., 2007; Slomka et al., 2017; Wittwer, 2008) กล่าวคือ
ชนิ ดของนิ วคลิโอไทด์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่ งผลต่อการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HRM analysis โดยการเปลี่ยนแปลงจาก
เบส C เป็ น T (C/T) G เป็ น A (G/A) C เป็ น A (C/A) และ G เป็ น T (G/T) มักจะให้ผลการวิเคราะห์ที่ชดั เจนเนื่ องจาก
จะทาให้ช่วงของอุณหภูมิต่างกัน มากกว่า 0.5 ถึง 1 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ C เป็ น G (C/G) ช่วงของอุณหภูมิต่างกัน
ประมาณ 0.2 ถึง 0.5 องศาเซลเซี ยส และสุ ดท้ายคือ A เป็ น T (A/T) ที่ มีช่วงของอุณหภูมิต่างกันน้อยกว่า 0.2 องศาเซลเซียส (Applied Biosystems, 2018; Reed et al., 2007)
ในการออกแบบตาแหน่ งจับของไพรเมอร์ จะส่ งผลต่ อขนาดของผลผลิ ต พีซีอาร์ ความยาวของผลผลิ ต ที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค HRM analysis ควรยาวประมาณ 80 ถึง 250 คู่เบส หากความยาวของผลผลิตสั้น
เกิ นไปจะส่ งผลต่อสัญญานของสี ฟลูออเรสเซนส์ เนื่ องจากปริ มาณของสี ฟลูออเรสเซนส์ น้อยเกิ นไปที่ จะตรวจวัด
สัญญาน ในทางตรงกันข้ามหากผลผลิตมีความยาวที่มากเกินไป อาจจะทาให้มีสนิปส์ในตาแหน่งอื่นถูกนามาวิเคราะห์
ด้วยและทาให้การวิเคราะห์จีโนไทป์ คลาดเคลื่อน (Slomka et al., 2017) โดยผลผลิตพีซีอาร์ ที่ได้จากการใช้คู่ไพรเมอร์
ในการศึกษานี้มีขนาด 153 คู่เบส ซึ่งอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมสาหรับการทา HRM analysis
สรุ ปผลการวิเคราะห์จีโนไทป์ ของสนิปส์ rs187116 ของยีน CD44 ด้วยเทคนิค HRM analysis เปรี ยบเทียบกับ
การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค PCR–RFLP พบว่ามีความถูกต้องในการวิเคราะห์คิดเป็ นร้อยละ 93.06 หากต้องการวิเคราะห์
จี โนไทป์ ของสนิ ปส์ อื่น ๆ ด้วยเทคนิ ค HRM analysis อาจจะต้องคานึ งถึ งชนิ ดของนิ วคลิ โอไทด์ที่เปลี่ ยนแปลงไป
ตาแหน่งจับของไพรเมอร์ และขนาดของผลผลิตดีเอ็นเอเพื่อผลที่ถูกต้อง
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