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ข้ อมูลเกีย* วกับ SARS-CoV2
• (ขวามือ) ภาพแสดงแผนภูมิต้นไม้ พนั ธุกรรม (phylogenetic tree) ที>สร้ างจากลําดับนิวคลีโอไทด์
(whole genome) ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV2)
• สีแดง คือ ไวรัสโคโรนาที>พบในตัวนิ>ม (pangolin-CoV)
• สีชมพู คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (SARS-CoV2) จากประเทศจีน
• สีเขียว คือ ไวรัสโคโรนาที>พบในค้ างคาว (bat-derived CoV) ซึง> มาความคล้ ายคลึงกับ ไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ (SARS-CoV2) อยู่ 96%
• จากภาพแผนภูมิต้นไม้ พนั ธุกรรมแสดงให้ เห็นว่าไวรัสโคโรนาที>พบในค้ างคาวและตัวนิ>มมีความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมใกล้ เคียงกัน
Ø จึงสันนิษฐานได้ วา่ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (SARS-CoV2) น่าจะมีต้นกําเนิดมาจากค้ างคาว (Zhou,
P. et al., 2020. Nature 579 270-273)
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• ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV2) สามารถติดสูส่ ตั ว์ผา่ นทางตัวรับที>มีความคล้ ายคลึง กับมนุษย์ ดังนันเมื
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