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มานพ พิทักษ์ภากร

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมชัย บวรกิตติ

สำานักวิทยาศาสตร์ ราขบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย

ศัพท์เวชพันธุศาสตร์ อักษร P

มานพ พิทักษ์ภากร
สมชัย บวรกิตติ

P อักษรย่อภาษาฝรั่งเศส เปอติต แปลว่าเล็ก 

(๑) แขนข้างสัน้ของไมโครโซม (๒) ความถีข่องประชากร 

อัลลีลที่พบมากกว่า ๒ อัลลีลของหน่วยพันธุกรรมโลคัส

เดียวกัน (๓) โปรตีน เช่น p53 หมายถึงโปรตีนขนาด 

๕๓ กิโลดาลตัน

P1-derived artificial chromosome (PAC) 

โฆรโมโซมประดิษฐ์จากจโีนม P1 ของไวรสัเฟจ ใช้ส�าหรับ

ส�าเนาท่อนดีเอนเอขนาด ๑๐๐-๓๐๐ กิโลเบสใน

แบคทีเรีย เอสเชอริเฆีย โคไล

p53 หน่วยพันธุกรรมระงับเนื้องอก ควบคุมวัฏจักร

เซลล์และป้องกันจีโนมของเซลล์ไม่ให้รับความเสียหาย  

การกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมนี้ท�าให้เซลล์กลาย

เป็นเซลล์มะเร็ง

painting probe ล�าดับเบสดีเอนเอหรืออาร์เอนเอ

กัมมันตรังสีที่ใช้ตรวจหาล�าดับเบสโดยการท�าลูกผสม

paired box ล�าดบัเบสในดเีอนเอทีส่งวนด�ารงไว้ใน

ช่วงวิวัฒนาการและก�าหนดกรดอะมิโน ๑๒๘ กรดที่

เรียกว่า paired domain ซึ่งเป็นส่วนจับกับดีเอนเอ  

หน่วยพนัธกุรรมทีม่ ีpaired box เรยีกว่า PAX  ค�า paired 

box มาจากหน่วยพันธกุรรม paired ของ Drosophila ซึง่

เป็นหน่วยพันธุกรรมที่พบ paired box เป็นครั้งแรก 

palindrome พาลินโดรม น. ล�าดับเบสของดีเอนเอ

อ่านจาก ๕’ ไป ๓’ ในดีเอนเอสายหนึ่งเหมือนกับใน

อีกสายหนึ่งท่ีเป็นคู่สม ต�าแหน่งที่ตัดของ restriction 

endonuclease มักเป็นพาลินโดรม

panmixis, panmixia คมม. random mating 

paracentric inversion การผกผนัรอบเซนโทรเมยีร์ 

น. ความผดิปรกติของโครงสร้างโฆรโมโซมทีเ่กดิจากส่วน

หนึง่ของโฆรโมโซมกลบัหัวกลบัหางและรวมเซนโทนเมียร์ 

แล้วเชื่อมเข้าในต�าแหน่งเดิมที่แตกหัก 

paralog พาราล๊อก น. หน่วยพันธุกรรมที่มีล�าดับ

เบสเหมือนหรือคล้ายกัน แต่อยู ่ต่างกลุ ่ม (cluster) 

ตัวอย่างเช่น HOXA-13 กับ XOXD-13

parent-of-origin study การศึกษาพ่อแม่ต้นตอ น. 

การวิเคราะห์โฆรโมโซมหรือส่วนดีเอนเอจ�าเพาะ ที่ได้รับ

มาจากพ่อหรือแม่ของบุคคลนั้น ใช ้วินิจฉัยโรคที่ 
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imprinting หรือ uniparental disomy อาจเป็นกลวิธาน

การเกิดโรค

parental imprinting การประทับพิมพ์จากพ่อแม่ 

น. ลักษณะปรากฏของลูกเกิดจากได้รับหน่วยพันธุกรรม

กลายพันธุ์จากพ่อหรือแม่

pattern of inheritance กระสวนการสืบทอด

พนัธกุรรม น. การสบืทอดลกัษณะหรอืความผดิปรกตทิาง

พันธุกรรมจากชั่วคนหนึ่งไปอีกชั่วคนหนึ่ง ดังตัวอย่าง 

autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked 

dominant, X-linked recessive, multifactorial, 

mitochondrial inheritance

PAX หน่วยพันธุกรรมที่มี paired box ท�าหน้าที่

สร้างปัจจัยส�าเนาที่ควบคุมพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

ดู paired box ประกอบ

PCR อักษรย่อของ polymerase chain reaction

pedigree พงศาวลี น. แผนล�าดับเครือญาติ แสดง

ประวตัคิรอบครวัหรอืวงศ์วาน และแบบแผนการถ่ายทอด

ลักษณะปรากฏ หรือโรคในครอบครัว เขียนโดยใช้

สัญลักษณ์ที่ก�าหนดเป็นมาตรฐาน

penetrance ภาวะบุกรุก น. (๑) การที่หน่วย

พันธุกรรมหรือลักษณะปรากฏโรคแสดงออกในผู้ที่มี

อัลลีลกลายพันธุ์ (๒) สัดส่วนของผู้ที่มีลักษณะปรากฏ

ของการป่วยเทยีบกบัผูม้หีน่วยพันธกุรรมปรกต ิ ถ้าได้ค่า

เท่ากบั ๑ (ร้อยละ ๑๐๐) ถอืว่าหน่วยพันธกุรรมน้ันมีภาวะ

บุกรุกสมบูรณ์ ถ้าน้อยกว่า ๑ ถือว่าหน่วยพันธุกรรมนั้น

มีภาวะบุกรกุไม่สมบรูณ์หรอืพร่อง ค่านีอ้าจเปลีย่นแปลง

ตามช่วงอายขุองประชากร บางโรคมค่ีาภาวะบกุรกุสงูขึน้

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ค�าภาวะบุกรุกใช้กับโรค 

autosomal dominant  ผู้ที่มีหน่วยพันธุกรรมผิด

ปรกติแต่ไม่แสดงลักษณะเรียกว่า nonpenetrant case 

และลักษณะที่ไม่แสดงออกเรียกว่า nonpenetrant trait

peptide เพปไทด์ น. กรดอะมิโน ๒ กรดหรือ

มากกว่าจับกันด้วยพันธะเพปไทด์  

percutaneous umbilical blood sampling 

การเกบ็ตวัอย่างเลอืดสายสะดอืผ่านผวิหนัง น. ดทูี ่ fetal 

blood sampling ประกอบ

pericentric inversion การผกผนัรอบศนูย์กลาง น. 

การกลับหัวกลับหางที่แขนของโฆรโมโซมโดยไม่รวม 

เซนโทนเมียร์ 

P F G E  อั ก ษ ร ย ่ อ ข อ ง  p u l s e - fi e l d  g e l 

electrophoresis

phage ฝาจ น. ไวรัสที่เข้าไปในแบคทีเรียและ

ท�าลายแบคทีเรียได้เรียกว่า แบคทีริโอฝาจ 

 pharmacogenetics พันธุศาสตร์เภสัชกรรม น. 

วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาหน่วยพันธุกรรมท่ีควบคุมการ

แปรรปูอณ ู(เมแทบอลสิม)และการออกฤทธิข์องยา และ

การศกึษาความผนัแปรการตอบสนองของร่างกายต่อยา

อันเป็นผลจากพันธุกรรม

pharmacogenomics สารสนเทศพันธุศาสตร์

เภสชักรรม น. วิชาทีว่่าด้วยการน�าความรูแ้ละเทคนคิจาก

การศกึษาจโีนมมนษุย์ มาประยกุต์ทางเภสชักรรมในการ

พัฒนายา การเลือกใช้และวิธีใช้ยา และการหลีกเลี่ยง

ป้องกันปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของยา

phase of cell cycle วัฏภาคของวัฏจักรเซลล์ น. 

ช่วงรอบกิจกรรมของเซลล์

phase of linked alleles วัฏภาคของอัลลีลพันธะ 

น. ความสัมพันธ์ระหว่างอัลลีล ๒ โลคัสที่พันธะกัน 

บนโฆรโมโซมเดียวกัน หรือต่างโฆรโมโซมของโฆโมโซม

คู่เหมือน

phenocopy ส�าเนาลักษณะ น. ลักษณะทีไ่ม่ได้เกดิ

จากปัจจัยพันธุกรรม แต่เหมือนหรือคล้ายมากกับ

ลักษณะที่เกิดจากปัจจัยพันธุกรรม

phenotype ลกัษณะปรากฏ น. ลกัษณะทางชวีเคมี  

ลักษณะกายภาพ  ลักษณะทางสรีรวิทยา  ลักษณะโรค 

อันเป็นผลจากหน่วยพันธุกรรมหรือจากปฏิสัมพันธ์ของ

หน่วยพันธุกรรมกับส่ิงแวดล้อม  มีความหมายตรงข้าม

กับรูปแบบพันธุกรรม (จีโนทัยป์)

Philadelphia chromosome (Ph1)
 
โฆรโมโซม 

ฟิลาเดลเฟีย น. โฆรโมโซม ๒๒ ที่มีโครงสร้างผิดปรกติ

เนื่องจากมี reciprocal translocation ระหว่างส่วน

ปลายของแขนยาวของโฆรโมโซม ๒๒ (22q) กับส่วน

ปลายของแขนยาวของโฆรโมโซม ๙ (9q) พบในเซลล์

ไขกระดูกผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์เรื้อรัง
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physical map แผนทีก่ายภาพ น. แผนท่ีโฆรโมโซม

แสดงต�าแหน่งโลคัสหน่วยพันธุกรรม หรือล�าดับเบสใน

ดีเอนเอ ที่เรียงตามความยาวโฆรโมโซม มีระยะห่างทาง

กายภาพ (เปรียบเทียบกับแผนที่พันธุกรรม)

physical mapping การสร้างแผนที่กายภาพ น. 

การก�าหนดล�าดับและระยะห่างเป็นคู่เบสระหว่างโลคัส

ของหน่วยพันธุกรรมหรือล�าดับเบสในดีเอนเอ ที่เรียงอยู่

บนโฆรโมโซม โดยอาศัยเทคนคิทางกลัลพันธศุาสตร์ และ

อณูพันธุศาสตร ์ (เปรียบเทียบกับการสร ้างแผนที่

พันธุกรรม)

plasmid พลาสมดิ น. โมเลกลุดเีอนเอในแบคทเีรีย

ที่อยู ่นอกโฆรโมโซม ลักษณะเป็นวงกลมช้ินเล็กๆ 

สามารถถอดแบบดีเอนเอได้เองโดยไม่ขึ้นกับจีโนมของ

แบคทีเรีย ใช้เป็นพาหะส�าหรับการส�าเนาร่างโมเลกุล

pleiotropy (pleiotropism) สมบัติของหน่วย

พันธุกรรมที่แสดงลักษณะปรากฏมากกว่า ๑ แบบ น. 

ลักษณะปรากฏมักไม่สัมพันธ์กัน เป็นผลมาจากหน่วย

พันธุกรรมเดียวหรือคู่เดียว

pluripotency  พหุศักยภาพ น. ศักยภาพที่เซลล์จะ

พฒันาไปเป็นเซลล์เต็มวยัมากกว่าหนึง่ชนิด ขึน้กบัปัจจยั

แวดล้อม  

PND อักษรย่อของ prenatal diagnosis

point mutation การกลายพันธุ ์ เล็กน้อย น. 

(๑) การมีเบสเดียวมาแทนที่ หรือมาสอดแทรก หรือขาด

หายไป (๒) การกลายพันธุ์ที่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ที่ โฆรโมโซมน ้อยมากไม ่สามารถตรวจพบด ้วย

กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา  

polarity สภาพมีขั้ว (pole) หรือทิศทาง

polyadenylation  การเติมล�าดับเบสแอดีนีน

จ�านวนมาก น.  การเติมแอดินีน ๑๐๐-๒๐๐ เบส เข้าที่

ปลาย ๓’ ของ mRNA เพื่อให้เกิดเสถียรภาพไม่ถูกย่อย

โดย nuclease และช่วยในการล�าเลียง mRNA ออกจาก

นิวเคลียส

polygenic หลายหน่วยพันธุกรรม ว. รวมลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่ก�าหนดโดยฤทธิ์ของอัลลีลที่หลายโลคัส 

แต่ละอัลลีลมีฤทธิ์อ่อนแต่เสริมฤทธิ์กัน

polymerase  พอลีย์เมอเรส น. เอนซัยม์ที่เร่ง

ปฏิกิริยาสังเคราะห์กรดนิวคลีอิคบนแม่แบบ

polymerase chain reaction ปฏกิริิยาลกูโซ่พอลย์ี

เมอเรส น.  เทคนิคเพิ่มจ�านวนล�าดับเบสในดีเอนเอ โดย

อาศยัไพรเมอร์ ๒ ชนดิทีข่นาบส่วนดเีอนเอทีต้่องการเพิม่

จ�านวน และอาศยั DNA polymerase  ข้ันตอนของ PCR 

คือ (๑) ท�าให้ดีเอนเอในตัวอย่างตรวจเป็นสายเดี่ยว  

(๒) ไพรเมอร์จับกับล�าดับเบสที่จ�าเพาะในดีเอนเอ

แม่แบบแต่ละสาย และ (๓) การต่อสายดเีอนเอจากสาย

ไพรเมอร์ให้ยาวออกไป จากปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดซ�้าๆ 

หลายๆ รอบ จะได้ดีเอนเอที่ต้องการจ�านวนมาก

polymorphism  ภาวะพหสุณัฐาน น. การมรีปูแปร

ของสิ่งใดอยู่ ๒ ชนิดหรือมากกว่า โดยแต่ละรูปแปรมี

ความถี่ในประชากรมาก เช่นมากกว่าร้อยละ ๑  ค�าศัพท์

นีใ้ช้กบัความแปรผนัตามธรรมชาตขิองอลัลลี ล�าดบัเบส

ในดีเอนเอ ล�าดับกรดอะมิโนในโปรตีน  โครงสร้างโฆรโม

โซม และลักษณะปรากฏ ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์

ส�าหรับการวิเคราะห์พันธะภาพ

polunucleotide พอลีย์นิวคลีโอไทด์ น. นิวคลีโอ

ไทด์หลายโมเลกุลที่เชื่อมต่อกัน

polypeptide พอลีย์เพ็ปไทด์ น. โปรตีนหรือส่วน

ของโปรตีน ซึ่งประกอบด้วยสายของกรดอะมิโนท่ีเชื่อม

ต่อกนัด้วยพนัธะเพป็ไทด์ ระหว่างหมูอ่ะมโินของกรดหนึง่

กับหมุ่คาร์บอนิย์ลของอีกกรดหนึ่ง 

polyploidy พอลีย์พลออิดีย์ น. ภาวะที่จ�านวนโฆร

โมโซมในหนึ่งเซลล์หารด้วยจ�านวนแฮพลอยด์ (n)ได้

ลงตัว และได้ค่ามากกว่าจ�านวนดิพลอยด์ (2n) ตัวอย่าง

เช่น ไตรพลออิดีย์ (3n) ซ่ึงในมนุษย์เท่ากับ ๖๙ โฆรโม

โซม และเตตระพลออดิย์ี (4n)  ซ่ึงเท่ากบั ๙๒ โฆรโมโซม

polyribosome (polysome) พอลีย์ไรโบโซม น. 

กลุม่ไรโบโซมทีจ่บักับ mRNA สายเดยีวกนัในช่วงการแปล 

poly (A) tail หางหลากแอดีนนี น. ล�าดบัเบสแอดนินี 

๑๐๐-๒๐๐ เบสที่ปลาย ๓’ ของ อาร์เอนเอตัวน�าสาร

population genetics พนัธศุาสตร์ประชากร น. วชิา

ที่ว่าด้วยการศึกษาความแปรผันและการกระจายของ

หน่วยพันธุกรรมในประชากร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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population risk ความเสีย่งของประชากร น. คมม. 

background risk

positional candidate gene หน่วยพันธุกรรม

แคนดเิดตต�าแหน่ง น. หน่วยพันธกุรรมทีน่่าจะเป็นหรอืมี

โอกาสเป็นสาเหตุของโรค เนื่องจากพบในต�าแหน่งเดียว

กบัทีว่เิคราะห์ในครอบครวัผูป่้วย  ต้องการท�าส�าเนาพนัธุ์

(โคลนิง่ก์) ตามด้วยการวิเคราะห์การกลายพันธุจึ์งจะบอก

ได้ว่าเป็นหน่วยพันธุกรรมสาเหตุหรือไม่ 

position cloning การท�าส�าเนารปูตามต�าแหน่ง น. 

การท�าโคลนิ่งก์และระบุรูปพรรณหน่วยพันธุกรรมที่เป็น

สาเหตุโรค โดยอาศัยความรู้ว่าหน่วยพันธุกรรมนั้นอยู่ที่

ต�าแหน่งใดในจีโนม ความรู้เกี่ยวกับต�าแหน่งของหน่วย

พนัธกุรรมได้จากการวเิคราะห์พันธะ แผนทีก่ายภาพ และ

สารสนเทศ

postgenome genomics พันธุสารสนเทศศาสตร์

หลังจีโนม น. การศึกษาการแสดงออกของหน่วย

พนัธกุรรมจ�านวนมากหรอืท้ังหมดในจโีนม รวมท้ังหน้าท่ี

ผลิตโปรตีนในกระบวนการชีวเคมีของร่างกาย

posttranslational modification การดัดแปลง

ปรบัปรงุหลงัการแปล น. การดัดแปลงทางเคมขีองพอลีย์

เพปไทด์ที่สังเคราะห์แล้ว ก่อนจะท�าหน้าที่ โดยฮัยดร๊อก

ซีย์เลชั่น กลัยโคซีย์เลชั่น  หรือการแยกเอาส่วนหนึ่งของ

พอลีย์เพปไทด์ออกไป

postzygotic หลังไข่ผสม ว. ใช้กับเหตุการณ์หรือ

ความผิดปรกติทางพันธกุรรมท่ีเกดิขึน้หลงัจากไข่ผสมเช้ือ

แล้ว เช่นการเกดิการกลายพันธุข์องหน่วยพันธกุรรม  หรอื

ความผดิปรกตขิองโฆรโมโซม ซึง่บ่อยครัง้ท�าให้เกดิภาวะ

โมเสศนิยม

 predictive testing  การทดสอบพยากรณ์ น. การ

ท�าการทดสอบเพ่ือท�านายความเสี่ยงโรคพันธุกรรมใน

ผู ้ไม่มีอาการ เช่นผู ้ที่มีประวัติโรคในครอบครัว การ

ทดสอบกระท�าได้ ๒ แบบ: (๑) predispositional testing 

การทดสอบพบการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้โอกาสเป็นโรคใน

อนาคต แต่ไม่แน่นอนเสมอไป (๒) presymptomatic 

testing การทดสอบพบอาการการกลายพันธุ์บ่งช้ีว่าจะ

เป็นโรคนั้นๆ ในภายภาคหน้าแน่นอน 

predisposing gene หน่วยพันธุกรรมเพ่ิมความ

โน้มเอยีงต่อการเกิดโรคทีจ่�าเพาะ น. คมม. predisposing 

mutation การกลายพันธุ์ุท่ีแสดงความโน้มเอียงต่อการ

เกดิโรคทีจ่�าเพาะ น. แต่ไม่แน่นอนเสมอไป จงึมกัเรียกว่า 

หน่วยพันธุกรรมไวรับ (susceptibility gene)

predispositional testing การทดสอบโอกาสเป็น

โรคในอนาคต น.  ดู predictive testing

preimplantation genetic diagnosis (PGD) การ

วินิจฉัยพันธุกรรมก่อนไข่ฝังตัว น. การวินิจฉัยความผิด

ปรกตทิางพนัธกุรรมของตวัอ่อนปฏสินธใินหลอดทดลอง 

โดยตรวจเซลล์ตัวหนึ่งที่แยกออกมาจากตัวอ่อนระยะ

หลายเซลล์ ถ้าไม่พบการกลายพันธุ์ ก็ถ่ายโอนเข้าไปฝัง

ตัวในมดลูก

premutation ภาวะก่อนการกลายพนัธ์ุ น. การตรวจ

พบหน่วยพันธุกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบที่

ไม่เสถียร ง่ายต่อการกลายพันธุ์สมบูรณ์ เช่นมีหน่วย

พันธุกรรมที่มีจ�านวนชุดซ�้าของล�าดับเบล ๓ เบสเพิ่มขึ้น

ปานกลาง ท�าให้มคีวามเสีย่งต่อการมชีดุซ�า้เพิม่ข้ึนอกีใน

ช่วงไมโอสิส เปลี่ยนเป็นการกลายพันธุ์สมบูรณ์ มีผลให้

ลูกเป็นโรคได้  ดูที่ trinucleotide repeat expansion 

ประกอบ  

prenatal diagnosis (PND) การวินิจฉัยทารกใน

ครรภ์ น. การตรวจเพือ่วนิจิฉยัโรคในตวัอ่อนหรือในทารก

ในครรภ์ว่าเป็นโรคหรือไม่ ได้แก่การตัดชิ้นเนื้อรกเพื่อ

ตรวจ การเจาะดูดน�้าคร�่า การเจาะเลือดสายสะดือผ่าน

ผิวหนงั  การตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถีสู่ง  การส่องกล้อง

ตรวจทารกในครรภ์

prenatal screening การตรวจกรองก่อนเกิด น. 

การตรวจหญิงตั้งครรภ์เพื่อหาทารกเสี่ยงโรคพันธุกรรม

แต่ก�าเนิด โดย (๑) ตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์วัดระดับตัว

ก�าหนดชวีเคม ีเพือ่ประเมนิความเสีย่งความผดิปรกตขิอง

โฆรโมโซมและความพิการของหลอดประสาท (๒) ตรวจ

ทารกในครรภ์ด้วยเทคนิคเหนือเสียง เพ่ือหาความพิการ

แต่ก�าเนิดของร่างกาย และลักษณะที่ชี้แนะว่าอาจมี

ความผิดปรกติทางพันธุกรรม ถ้าผลการตรวจผิดปรกติ 

ต ้องตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคก ่อนคลอดต่อไป  
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ดู maternal serum screening, fetal ultrasound 

examination และ prenatal diagnosis ประกอบ

prenatal testing  ดู prenatal diagnosis

presymptomatic testing ดู predictive testing

primary constriction ส่วนคอดปฐม น. ส่วนคอด

ใกล้กลางโฆรโมโซมส่วนที่โฆรมาติดยึดติดกัน มีใย

รูปกระสวยมาเกาะติดดึงโฆรมาติดให้แยกออกจากกัน

ในช่วงไมโอสิสและไมโตสิส

primary transcript ส�าเนาปฐม น. อาร์เอนเอท่ี

ถอดรหัสมาจากดีเอนเอ ท�าหน้าที่เป็นแม่แบบส�าหรับ

สังเคราะห์โปรตีน ก่อนการตัดชื่อมอินทรอน-เอ๊กซอน 

primer ไพรเมอร์ (ตัวปฐม) น. สายนิวคลีโอไทด์

ขนาดสั้น (oligonucleotide) ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็น

ตัวเริ่มการสังเคราะห์ดีเอนเอในปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีย์

เมอเรส โดยทัว่ไปไพรเมอร์มขีนาดประมาณ ๑๕-๒๕ เบส 

ไพรเมอร์จะก่อลกูผสมจ�าเพาะกบัล�าดับเบสเป้าหมายใน

ดีเอนเอสายเดี่ยวแม่แบบ เพื่อให้ดีเอนเอพอลีย์เมอเรส

เริม่ต้นการสงัเคราะห์สายดีเอนเอทีเ่ป็นคูส่ม โดยการเตมิ

เบสเข้าที่ปลายไพเมอร์ 

privacy สิทธิส่วนบุคคล น. ในทางพันธุศาสตร์

หมายถึงสิทธิของบุคคลที่จ�ากัดการเข ้าถึงข ้อมูล

พันธุกรรมของตนเอง

private mutation การกลายพันธุ์ส่วนบุคคล น. 

การกลายพันธุ ์ท่ีไม่เหมือนใคร หายากพบเฉพาะใน

ครอบครัวเดียว หรือในประชากรเดียว

proband คมม. index case หมายถึงผู้ป่วยโรค

พันธุกรรมที่เป็นเหตุให้ครอบครัวของผู้เป็นโรคได้รับการ

ดูแลทางการแพทย์และการศึกษาแบบครอบครัว อาจ

เรียกว่า propositus  (เพศชาย) proposita (เพศหญิง)  

probe ตัวตรวจสอบ น. กรดนิวคลีอิคสายเดี่ยว 

(ดีเอนเอ หรืออาร์เอนเอ) ที่มีล�าดับเบสจ�าเพาะติดฉลาก

ด้วยสารกัมมันตรังสี หรือสารเรืองแสง ส�าหรับท�าเป็น

ลูกผสมกับล�าดับเบสในดีเอนเอหรืออาร์เอนเอ ที่มีเบส

เป็นคู่สม เพื่อตรวจสอบติดตามดีเอนเอ หรืออาร์เอนเอที่

สนใจศกึษา หรอืหมายถงึแอนติบอดีย์ติดฉลากเพือ่ตรวจ

หาโปรตีนผลผลิตของหน่วยพันธุกรรม 

processing การปรับแต่ง น. การปรับแต่งอาร์เอนเอ 

ในกระบวนการช่วงการท�าส�าเนาเพือ่ปรับแต่งหรือเปลีย่น

แปลงอาร์เอนเอ (ส�าเนาปฐม) ให้เป็นอาร์เอนเอเต็มวัย 

(ส�าเนาเต็มวัย) ซึ่งมีล�าดับขั้นตอนดังนี้ เริ่มการใส่หมวก 

ทีป่ลาย ๕’ ของอาร์เอนเอ แล้วเตมิหางพอลย์ี เอ ทีป่ลาย 

๕’ ของอาร์เอนเอ (พอลีย์อเดนีย์เลช่ัน) และการตัด

อนิทรอนออก แล้วเช่ือมเอ๊กซอนเข้าด้วยกนั (intron-exon 

splicing) 

prokaryote โปรฅารีย์โอต น. สิง่มชีวิีตชัน้ต�า่ทีเ่ซลล์

ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส เช่นแบคทีเรีย

promotor ตัวส่งเสริม น. ล�าดับเบสทาง ๕’ ของ

หน่วยพันธุกรรมที่เป็นต�าแหน่งจับของอาร์เอนเอพอลีย์

เมอเรสเพื่อเริ่มการท�าส�าเนา

pronucleus นิวเคลียสก่อนปฏิสนธิ น. นิวเคลียส

ของไข่หรือของตวัอสจุก่ิอนการรวมตวั เม่ือเข้ารวมตวักัน

แล้ว โฆรโมโซมจะรวมกันอยู่ในนิวเคลียสเดียวในเซลล์

ผสม (ซัยโกต) มีจ�านวนชุดของโฆรโมโซมเป็นดิพลอยด์ 

proofreading การพิสูจน์ผล น. กลวิธานที่อาศัย

เอนซัยม์เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ข้อผิดพลาดในช่วง

การถอดแบบดีเอนเอ

proposita, propositus ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมที่เป็น

กรณีศึกษา  คมม. index case, proband 

protein โปรตนี น. โมเลกลุขนาดใหญ่ประกอบด้วย

สายกรดอะมิโน (พอลีย์เพปไทด์) ๑ สายหรือมากกว่า  

ล�าดับกรดอะมิโนเป็นแบบจ�าเพาะซึ่งก�าหนดโดยล�าดับ

เบสในหน่วยพนัธกุรรมทีค่วบคมุการสงัเคราะห์โปรตนีนัน้  

แต่ละโปรตนีมหีน้าทีจ่�าเพาะซึง่ก�าหนดโดยล�าดบัเบสใน

หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนนั้น  

หน้าที่จ�าเพาะ เช่นเป็นโปรตีนโครงสร้าง เอนซัยม์ 

ฮอร์โมน แอนติบอดีย์ 

protein kinase โปรตนีไฅเนส น. เอนซัยม์ทีเ่ตมิหมู่

ฟอสเฟตเข้าที่กรดอะมิโนในโปรตีน (serine, threonine, 

tyrosine) 

protein truncation test (PTT) การทดสอบการทอน

ขนาดโปรตนี น. การตรวจกรองหาโปรตนีทีม่ขีนาดสัน้ลง 

(truncated) อนัเป็นผลจากการกลายพนัธุท์ีท่�าให้โคดอน

สิน้สดุก่อนก�าหนด เช่น frameshift, nonsense mutation 
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และการแปลอาร์เอนเอน�าสารเป็นโปรตีนยุติเร็วกว่า

ปรกต ิการตรวจใช้ไพรเมอร์พเิศษสร้าง cDNA ข้ึนมา และ

แปลให้ได้ผลผลิตโปรตีนของหน่วยพันธุกรรมนั้น หลัง

จากนัน้ท�าการตรวจโดยอเีลคทรอฟอรสีสิวุน้ ว่ามโีปรตนี

ที่ตัดสั้นลงหรือไม่ 

proteomics โปรทีโอมิคส์ น. วิชาที่ว่าด้วยการ

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนทั้งหมดที่มีอยู่ใน

เซลล์หรอืเน้ือเยือ่ (โปรทโีอม) ซึง่ก�าหนดโดยรหสัในจโีนม 

ท�านองเดียวกับจีโนมิคส์ 

proto-oncogene หน่วยพันธกุรรมก่อนก่อมะเรง็ น. 

หน่วยพันธุกรรมปรกติที่มีหน้าที่ควบคุมการเติบโตและ

เพิ่มจ�านวนเซลล์ก่อนกลายพันธุ์เป็นหน่วยพันธุกรรมก่อ

มะเร็ง มีล�าดับเบสเหมือนหรือคล้ายมากกับหน่วย

พนัธกุรรมก่อมะเรง็ของไวรสั  หน่วยพันธกุรรมนีเ้มือ่กลาย

พันธุ์จะมีฤทธิ์ก่อมะเร็ง 

pseudoautosomal  ว. เกีย่วข้องกบัหน่วยพนัธกุรรม 

ที่มีอยู่ทั้งบนโฆรโมโซม เอ๊กซ และโฆรโมโซม วาย

pseudoautosomal region น. ส่วนปลายสุดของ

แขนข้างสั้นของโฆรโมโซม เอ๊กซ และโฆรโมโซมวาย ซึ่ง

เป็นส่วนท่ีมีหน่วยพันธุกรรมและล�าดับเบสในดีเอนเอ

เหมือนหรือคล้ายกันมาก และเกิดการไขว้ทับกันในช่วง

ไมโอสิสของเพศชาย ลักษณะท่ีก�าหนดโดยหน่วย

พันธุกรรมส่วนน้ีถ่ายทอดเช่นเดียวกันกับลักษณะออโต

โสมัล แม้ว่าโลคัสของหน่วยพันธุกรรมอยู่บนโฆรโมโซม

เพศ

pseudodominant  เด่นเทียม ว. ใช้กับแบบแผน

การถ่ายทอดโรคพันธุกรรมทีมีผู้ป่วยโรคออโตโสมัลด้อย 

ใน ๒ ชั่วคนหรือมากกว่า ท�าให้ดูคล้ายออโตโสมัลเด่น 

ทัง้นีเ้กดิจาก (๑) หน่วยพันธกุรรมทีเ่ป็นสาเหตุของโรคพบ

ได้บ่อยในประชากร และมีความถี่เฮเทอโรซัยโกตสูงใน

ประชากร (๒) ผู้ป่วยเกิดจากพ่อและแม่ที่สัมพันธ์กัน

ฉันญาติ ซึ่งคนหนึ่งเป็นโฮโมซัยโกต อีกคนเป็นเฮเทอ

โรซัยโกต

pseudogene หน่วยพันธุกรรมเทียม น. ล�าดับเบส

ในดีเอนเอเหมือนหรือคล้ายกันมากกับหน่วยพันธุกรรม

ปรกติที่จ�าเพาะและท�าหน้าที่ได้ แต่มีการเปลี่ยนแปลง

ท�าให้ไม่มีฤทธิ์สร้างโปรตีน เช่นไม่มีอินทรอน หรือล�าดับ

เบสที่ท�าหน้าที่ควบคุมหรือเป็นรหัส หรือมีล�าดับเบสซ�้า

ซ้อน หน่วยพันธุกรรมเหล่านี้พบได้ทั่วไปในจีโนม เชื่อว่า

เคยเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ท�าหน้าที่ได้ แต่มีการกลาย

พันธุ์สะสมจ�านวนมากระหว่างวิวัฒนาการ คงเหลือเป็น

หน่วยพันธุกรรมเทียม

pseudomosaic  โมเสอคิเทยีม ว. เกีย่วกบัสายพนัธุ์

ของเซลล์ที่มีโฆรโมโซมผิดปรกติ พบในเซลล์เพาะเลี้ยง

เพ่ือการวินิจฉัยโรคก่อนคลอด ไม่ใช่ความผิดปรกติของ

ตัวอ่อน

PTT อักษรย่อของ protein truncation test

PUBS อักษรย่อของ percutaneous umbilical 

blood sampling 

pulse-field gel electrophoresis (PFGE) เทคนิค

การวิเคราะห์ดีเอนเอโดยวิธีอีเลคทรอฟอเรสิส เพื่อแยก

ท่อนดีเอนเอขนาดใหญ่ถึง ๒ Mb โดยใช้เอนซัยม์ 

restriction endonuclease ที่มีต�าแหน่งตัดจ�าเพาะห่าง

กันมากๆ 

Punnett square ตารางปุนเนทท์ น. ตารางแสดง

รูปลักษณ์หน่วยพันธุกรรมแบบต่างๆ ของไข่ผสมท่ีอาจ

เกิดข้ึนได้จากปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ในคู่แต่งงานคู่

หนึ่ง ตั้งชื่อตาม R C Punnett ผู้คิดค้น   

purine พวิรีน น. เบสท่ีมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ 

มโีครงสร้างเป็นวงแหวนคู ่เบสกลุม่นีไ้ด้แก่ อะเดนนี และ 

กวานีน

pyrimidine พัยริมีดีน น. เบสที่มีไนโตรเจนเป็น

ส่วนประกอบ มีโครงสร้างวงแหวนเดี่ยว เบสในกลุ่มนี้

ได้แก่ ศัยโทซีน ธัยมีน และยูราศิล 


