
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

េសចក្តីេផ្តើម 

 

េសៀវេភេនះ (PDF) ្រគន់ែតជំនួយដល់ករសិក    មុខវទិយ  

ជីវវទីយថន ក់ទី១២បុ៉េ ្ណ ះ មិនមនជសំនួរ្រចង្រកងអ្វីេទ  

េពលគឺេសៀវេភេនះ សរេសររេបៀបជលកខណៈពនយល់
េ យរកឧទហរណ៏ងយៗ េដើមបីឲអនក នងយយល់ 
េហើយPDFេនះគឺសរេសរ្រសប មកមមវធីិថមី ។ 

 

ល់ករសរេសរកនុងឯក រេនះ គឺមនឯក រេយង
្រតឹម្រតវូ េ យយកឯក រជេគលសំខន់គឺេសៀវេភ 

ពុមពជីវវទិយទី ១២ េបះពុមពឆន ំ២០១១ រមួជមួយករ
ពនយល់របស់េ ក្រគអូនក្រគជីូវវទិយថន ក់ទី១២ែដលខញុំ
បនេរៀន ្រពមទំងឯក រេយងដៃទេទៀតជេ្រចើន។ 

 

បុ៉ែន្ត ពិតជមនកំហុសេជៀសមិនផុត េបើេទះខញុំខិតខំ 

ពិនិតយម្តងជពីរដងក៏េ យ ពីេ្រពះ ខញុំេទើបសរេសរជ
េលើកដំបូង េហើយ្រតូវបងខំេដើមបឲីបនេលឿនសំ ប់បន
មុនករ្របលងេលើកទី២ ឆន ំសិក ២០១៣/២០១៤ េនះ !  

 
 
 
 
 
 



ចំ ប់ រមមណ៏ 

 
 

េបើេទះជ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី  បនសេងខបេម
េរៀន៤មុខវជិជ ដ៏ល្អ យជមួយសំនួរខ្លះ េដើមបីជករ
ងយ្រសួលដល់សិស កនុងេ្រត មករ្របលងេលើកទី២ ក៏
េ យ ក៏ខញុំគិតថ េសៀវេភេនះេនែត ចជៃដគូរដ៏ល្អ 
កនុងករេមើលេមេរៀនសេងខបរបស់្រកសួង េ្រពះ មន
ករពនយល់ចំនុចពិបកៗ ចំេពះសិស  ។ 

 

េហើយសងឈឹម នឹង ចជួយអនកែដលចង់េចះនិងយល់
េមេរៀនជីវវទិយេនះ ! 

 

ល់ករ  កំែណែ្របថមីៗ ឬ កំហុស ៃនេសៀវេភេនះ នឹង
មនេគហទំព័រ biology4kh.blogspot.com 

  
 
 
 
 
 
 

៤ កញញ  ២០១៤ 

ទួនប៉ល់ វណ្ណ នីន 

 
 
 
 
 
 



 

  
 



  

ជាទូទៅការរស់ទៅរបស់ទ ើងទាំងអស់គ្នា  អាចទកើតទ ើងទៅរចួក៏អាស្ស័ ទោ សារមាន
ប្បព័នធ១ចាំនួនចូលរមួគ្នា ប្បតិបតិតការ កាុងទ ោះមាន 
 
_ប្បព័នធប្បសាទ (ឲមានទាំ ក់ទាំនងនឹងមជ្ឈោា នទប្ៅ និងសាំរបសាំរលួសររីោះ) 
_សររីាងគវញិ្ញា ណ (ឲមានញាណ ) 
_ប្បព័នធអង់ដូប្រីន(បទ ច្ញអរម ូនទដើមបឲីសារពាងគកា មានលាំនឹង) 
_ប្បព័នធទប្គ្នងឆ្អឹង-សាច់ដុាំ( ាំឲមានចល ) 
 

របូផគុាំទគ្នលប្បព័នធដាំទណើ រការរបស់ប្បព័នធប្បសាទសតវឆ្អឹងកងរឺ 

 

_មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ 

_សរសសប្បសាទវញិ្ញា ណ ាំ ទៅ ខួរកាលឬខួរឆ្អឹងខាង(មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ) 

_សរសសប្បសាទចលករ  ាំពីខួរកាល  ទៅ សាច់ដុាំឆ្ាូត សាច់ដុាំរលីង ប្កទពញ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

សររីាងគវ ិ្ ាណទាំងប្រាំ              ខួរកាលឬខួរឆ្អឹងខាង 

(សែសបក ប្តទចៀក ប្ចមុោះ អណ្តត ត សែ្ាក                            (ទទួលពត៏មាន នឹងវភិារ សាំរបសាំរលួ 

ទទួលពត៏មានរឺ រ ាំទញាច )                                            រចួប ច្ូ នទៅ) 
 
 

 

 
 

 

                សាច់ដុាំឆ្ាូត                សាច់ដុាំរលីង           ប្កទពញ 

                         ( ាំឲមានការកន្រ្ ត ក់សាច់ដុាំ                           (ការសាំរបសាំរលួនិងកន្រ្ ត ក់                      ( ាំឲមានការផលិត 

                          ជាប់ឆ្អឹងទេតុឲទ ើងមានចល )                    សាច់ដុាំរលីង)                                          អរម ូន) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ឧទេរណ៏ តួអងគ រឺ សកមមភាពក ា្ ទពជ្យ ទសាភា 
 

 

 
 

                                                                              ពត៏មាន 

 

 

 
 

 

សររីាងគវ ិ្ ាណទាំងប្រាំ                             ខួរកាលឬខួរឆ្អឹងខាង
[រលកសូរ(សាំទលង)របស់ទបកខជ្ន រនទៅទភាោ ច                                          [ពត៏មានទ ោះ(រលកសូរ) ប្តូវរនខួរកាល
ទៅប្កោសប្តទចៀករបស់ក ា្ ទពជ្យទសាភា                                               បកស្សា ថា សែដលជាប្បទ្ទ  
បទងើកតជាពត៏មានប ច្ូ នទៅខួរកាល ]                                                        សាំទលងដ៏គ្នត់ទពញចិតត]                                           
                                                                                                            
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                 ពត៏មាន 

 

 

                                                                             សាច់ដុាំឆ្ាូត                                                               
                                           ការបកស្សា ថាទពញចិតតនឹងសាំទលងទនោះ ាំឲមានការប ជ្ ទៅកន្រ្ ត ក់សាច់ដុាំ រឺសាច់ដុាំសដ  
                                           ចុចទៅទលើប ូតុង !      
                                 
***    របូភាពពី Youtube សន Channel TheVoiceCambodia និង HangMeas 
ទគ្នលបាំណងរឺប្គ្នន់សែតជាឧទេរណ៏ងា  ល់ សុាំអ្័ ទទសទបើសិនប ោះពាល់ 

 
 

 

 



  

ជាការពិតមនុសសពិតជាមានប ា្ខពសស់ជាងសតវដសទសែមន ក៏ប ុសែនត 
សររីាងគវញិ្ញា ណរបស់មនុសសមានលកខណោះមិនទសមើពពួកសតវទ ោះទ ើ  

ដូចជា សតវកណតុ រ ដាំរ ីអាចសាត ប់រន លឺរនលអជាងទ ើង ..ល..។ 

 

 
 

 

 
                             ខួរកាល    កណតុ រ    ឆ្មម រ           មនុសស 

 

 

                             ប្បព័នធប្បសាទមនុសសសែចកជា២ រឺ  
 

 

 

                 មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ                   បរមិណឌ លប្បសាទ 

 

មុននឺង ល់ពីពាកយ មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ និង បរមិណឌ លប្បសាទ ទ ោះទ ើងប្តូវដឹង ធាតុ
ផសាំរបស់ប្បព័នធប្បសាទសិន 

 

ណឺរ  នូ: 

ណឺរ  នូជាទកាសិកាឯកទទស សែដលមាន ទីដឹក ាំប ជ្ូ នពត៏មានប្បសាទទៅសែចកចា 
ពាសទពញសារពាងគកា  ទប្កាមទាំរង់ជាចរនតអរិគសនីទលបឿនអាចដល់១២០សែម តកាុង១វ ិ
ទី។ 
 
ទោ សារណឺរ  នូជាទកាសិកាប្បសាទ ទ ោះទពលវាផតុាំគ្នា ជាទប្ចើនបទងើកតរនជាជាលិកា
ប្បសាទ រចួជាសររីាងគ(ខួរធាំឬខួរតូច..ល..) រចួសររីាងគទាំងទ ោះផតុាំរនជាប្បព័នធប្បសាទ ។ 
 
 
រ ាំលឹក 
 
ទកាសិកា        ជាលិកា             សររីាងគ             ប្បព័នធ           សារពាងគកា  
 

 



  

មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ  រឺជាពពួកណឺរ  នូសែដលទៅចាំអ័កសកណ្តត លរបស់មនុសស 
សែដលមាន ខួរកាល និង ខួរឆ្អឹងខាង ! 
បរមិណឌ លប្បសាទ    រឺជាពពួកណឺរ  នូសែដលសែបកទចញពីអ័កសកណ្តត លរបស់មនុសសទៅ
សងខាង ទដើរតួជា សរសសប្បសាទ ! 
ឬក៏ងា ចាាំរឺ មជ្ឈមណឌ ល មានន័ ថា កសែនលងប្បមូលផតុាំទៅកណ្តត ល  
រ ឺឯបរ ិវញិមានន័ ថា ជុ្ាំវញិ រ ឺទៅសងខាងៗ ទ ោះ ទ ើងទមើលរបូខាងទប្កាម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បកទៅកាន់ណឺរ  នូវញិ រឺវាមាន ៣សែផាករឺ  

ផទុកធាតុទកាសិកា និង ជាកសែនលងសាំទោរថាមពល 

ជាសរសសឆ្មម រៗ សែបកពីតួទកាសិកា និង ជាកសែនលងទទួលនូវចរនតអាាំង្លុច(ពត៏
មានប្បសាទ) សែដលទប្កាមទាំរង់ជាសារធាតុរិមី ឬ  
ទៅថា ណ ូ រ  បូ ច្ូ នសារ ( មិនសែមន ណ ូ រ  នូប ច្ូ នសារទទ ) 

អាក់សូន ជាពនល សែដលសែបកបនតទចញពីតួទកាសិកា មាន  ទីប ច្ូ ន 
អាាំង្លុចប្បសាទពីតួទកាសិកាទៅណឺរ  នូដសទទទៀត 
 
 
 
 
 



  

 
ប្បទ្ទរបស់ណឺរ  នូទររនសែចកជា២ រឺ  
តាមតួ ទី រឺ តាមការប ច្ូ នអាាំង្លុចពីណ្តទៅណ្ត រ ឺវភីារ សែដលទិសទៅប ច្ូ នពត៏មាន 
ទបើ ាំទៅខួរកាលទរទៅ ណឺរ  នូវញិ្ញា ណ ាំ ទបើទទួលពត៏មានពីខួរកាលទៅសាច់ដុាំឬ
ប្កទពញទ ោះរឺ ណឺរ  នូចលករ 
តាមដង់ប្រីត រឺ តាមចាំនួនសែដលពនល ដង់ប្រីតសែដលសែបកទចញពីតួទកាសិកា រឺ 
ចាំនួនផលូវសែដលសែដលទចញបនតដាំបូងពីតួទកាសិកា ! 
 
                                       ប្បទ្ទណឺរ  នូតាម 
                     
                       ពនល ដង់ប្រីត                  តួ ទី 
 
 
ពេុប ូល   ទទវប ូល   ឯកប ូល                 ភាជ ប់        ចលករ    វញិ្ញា ណ ាំ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ចលនការ ាំអាាំង្លុចពីណីរ  នូ១ទៅ១ 
 
_ដាំបូងសររីាងគវញិ្ញា ណទទួលរ ាំទញាចបទងកើតជាអាាំង្លុច(ទប្កាមទាំរង់ជាចរនតអរគិសនី Millivolt 
ឯកសារ ខលោះោក់ Microvolt ) ាំពី ដង់ប្រីតទៅកាន់ តួទកាសិកា  



  

_កាុងតួទកាសិកា វាបទងកើតជា ទមកានិច១ រចួប ច្ូ នទៅកាន់អាក់សូនរេូតដល់ចុងអាក់សូន 
_កាុងចុងអាក់សូនទ ោះមានផទុកថង់សារធាតុរិមីជាទប្ចើន សែដលជា ណឺរ  បូ ច្ូ នសារ 
_ទពលសែដលអាាំង្លុចទៅដល់ចុងអាក់សូនវាទធើវឲថង់សារធាតុរិមីផទុោះសែបកទចញណឺរ  បូ ច្ូ
នសារ ឆ្លងកាត់តាំបន់សីុណ្តប់ទៅកាន់ភាជ ប់នឹងធមូល សន ដង់ប្រីតណឺរ  នូ១ទទៀត 
 
អវីជា សីុណ្តប់ ? 
សីុជាលាំេតូច១រវាង ចុងអាក់សូនណឺរ  នូទី១ និង ដង់ប្រីតណឺរ  នូទី២ ! 

 រឺទប្បៀបដូចជា 
លាំេរវាងរតឆ្មា ាំង និង ចងអូររនធបទ ច្ញទគគ សអ ច្ ឹង 
រឺ រនធទគគ សបទញ្ញច ញ ទ្លើងទគគ ស(ចាត់ទុកជាណឺរ  បូ ច្ូ នសារ) ទៅរតឆ្មា ាំង រចួរតឆ្មា ាំង
ទប្បៀបដូចដង់ប្រីត រឺបាំសែលង ាំជាកាំទៅពី ាំទៅពាសទពញសផទឆ្មា ាំង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រួរដឹង 
ទបើសិនជាទៅលាំេសីុណ្តប់មានការរាាំងសទោះមិនឲណឺរ  បូ ច្ូ នសារឆ្លងកាត់រនទ ោះ 
អាចឲមានការរត់បង់ការដឹងញ្ញា ណខលោះ និង ពិរកកាុងការទប្បើសាច់ដុាំ 
 
 



  

 

មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ 

ដូចរននិោ ខាងទលើរឺ មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ របូផគុាំរឺទៅចាំអ័កសកណ្តត លមនុសស ! 
សាកទមើលរបូខាងសាត ាំ ទតើអីវខលោះជា មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ 
 
 
 
 
 
 
 
រឺ មាន ខួរកាល និង ខួរឆ្អឹងខាង ! 
សែដលខួរកាល សែចកជា ៣ទទៀតរឺ  
                     ខួរធាំ សាំខាន់មានប្បសែេល៨០%សនជាលិកាប្បសាទ និង ទដើរតួសាំខាន់កាុង
ការបកស្សា ពត៏មានទផសងៗ ទេើ សែចកជា២អរឍទគ្នល និង ៤សែផាក (អរឍទគ្នលទឆ្វង  
បញ្ញជ សារពាងគកា ខាងសាត ាំ ទេើ អរឍទគ្នលសាត ាំបញ្ញជ សារពាងគកា ខាងទឆ្វង ទេតុទនោះ
ក៏ទោ សារវាសែខវងគ្នា ទៅខួរក ច្ ឹងក) 
វាក៏មាន តាឡាមុស សែដលជាកសែនលងទទួលពត៏មានដាំបូង និង ទប្កាមវាជាអីុប ូតាឡាមុស 
សែដលជាកសែនលង ប្រប់ប្រងទវទ រមមណ៏១ចាំនួន 
                     ខួរតូច មាន ទីប្តួតពិនិតយចល ឆ្នទៈ និងអចល ឆ្នទៈ១ចាំនួន 
                     ខួរក ច្ ឹងក មាន ទីប្តួតពិនិតយអចល ឆ្នទៈ។ 
ទោ សារសែតប្បព័នធប្បសាទសាំខាន់ទ ោះ វាក៏ប្តូវរនការពារោ ងលអ១សែដរ 
រឺ ឆ្អឹងកាល ទស្សាមខួរ៣ស្សទប់ និង ទឹកខួរ ! 
 
 
 
 
 



  

 
ខួរឆ្អឹងខាង រឺ ពពួកណឺរ  នូបនតចុោះពី ខួរក ច្ ឹងក ប្បសែវងប្បសែេល ៤២-៤៥cm 
ទេើ វាក៏ប្តតួពិនិតយចល ទរ  ផលិចខលោះផងសែដរ 
 
លាំ ាំ ទរផលិចរឺ  
(របូភាពទៅកាុងខាា ត់ខួរឆ្អឹងខាង)                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ស្សទដៀងគ្នា ទៅនឹងខួរកាលសែដរ រឺ វាការពារទោ  ឆ្អឹងកងខាង ទស្សាមខួរ៣ស្សទប់ និង 
ទឹកខួរ ! 
 
 ទីរបស់ មជ្ឈមណឌ លប្បសាទ រឺ ទទួលពត៏មានសែដលប ច្ូ នមកពីបរមិណឌ លប្បសាទ 
រចួបកស្សា  និង ប ជ្ ពត៏មានទ ោះទៅបរមិណឌ លប្បសាទវញិ 
 
 
 



  

បរមិណឌ លប្បសាទ 
និោ ខលីរឺ ដកខួរកាល និង ខួរឆ្អឹងខាងទចញ និង ទដើរតួជាសរសសប្បសាទ 
សែចកជា  សរសសប្បសាទលលាដ៏កាល ១២រូ  
            សរសសប្បសាទឆ្អឹងខាង            ៣១រូ 
 
ទេើ វាមានពីរប្បព័នធប្របប្រងទទៀតរឺ សូមាទិច និង សវ័ ប្បវតតិ!! 
សែដលប្បព័នធ សវ័ ប្បវតតិសែចកជា ២ទទៀតរឺ សាាំរ ទិច និង រ រា សាាំរ ទិច 
ប្បព័នធសាាំរ ទិចរឺបទងើកន និង ទោោះស្សា ទពលមានភាពតានតឹង  
ប្បព័នធរ រា សាាំរ ទិច រឺ បងអក់ និង វលិទៅរកសាា នភាពទដើម !! 
 
ឧទេរណ៏ ទពលសែដលទ ើងជួ្បទេតុការណ៏ ១សែដល្័ ខាល ចដូចជា ខាល ទដញតាមទ ើង 
ទពលទ ោះប្បព័នធសាាំរ ទិច ទធវើឲទបោះដូងទលាតញាប់ខាល ាំងជាងរាល់ដង ទដើមបីសែចកចា 
ឈាមទៅប្រប់កសែនលង ឲមានសមតាភាពប្រប់ប្គ្នន់ កាុងការទោោះស្សា (រត់ទរញឲទលឿន រ ឺ
វា ប្បគរខាល ទ ោះវញិ)  
ប ទ ប់ពីរត់ទរញរនសាំទរចទ ោះ វាជា ទីប្បព័នធរ រា សាាំរ ទិច រឺ វាសាំរបសាំរលួឲទៅដូច
ទដើម មុនទពលជួ្បសតវខាល ទ ោះអ ច្ ឹង ! ដូចទនោះទទើបទ ើងមានអារមមណ៏ថាេត់១សែ្លតទទើប
ដូចទដើម ទពលមកពីរត់ទលឿន ឬ តានតឹង ៕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

សររីាង្គវញិ្ញា ណ គឺ គ្គប់ផ្នែកទាំង្អស់ផ្ែលអាចទទួលែឹង្ញ្ញា ណ
បាន ! ែូចយ ើង្រាល់គ្នែ ែឹង្ គឺមនុសសធមមតាមានញ្ញា ណចាំនួន ៥ 
_ចកខុវញិ្ញា ណ 
_យោតវញិ្ញា ណ 
_ជីវ្ហា វញិ្ញា ណ 
_ឃានវញិ្ញា ណ 
_កា វញិ្ញា ណ 
 
១.ចកខុវញិ្ញា ណ 
នាទីរបស់ផ្្ែក គឺ គ្បមូលន្ុាំកាាំរសមីពនលីពីមជឈដ្ឋា នយគ្ៅ យ ើ បយង្កើត
ជារបូភាពបញ្ចូ នយៅខួរកាល ! 
 
ខួរកាលជាអែកបកស្រោ  និង្ 
សាំយោគរបូភាព ? 
ោកបិទផ្្ែកោ្ាំមាខ ង្ រចួយមើលរបូអីវ១ 
បនាា ប់មកយបើកវញិ យ ើ ចាប់ 
អារមមណ៏របូភាពយៅកណ្្តលែូចខុសមុនបន្ិច ។ 



                       គ្គ្នប់ផ្្ែកមានភាែ ស៣ស្រសទប់ 
 
 
យកលរ  ទិូច                              កូរ  អីុូត                             យរទីន 
គ្កាស់រងឹ្ នឹង្ សវិត                                      សាំបូរសរសសឈាម                                មានយកាសិការួសនឹង្ 
នាទីការពារផ្នែកខាង្កែុង្                              នាទីទប់កុាំឲពនីលផ្លល តយចញវញិ                 នាទីបយង្កើតជាអាាំង្្លុច 
 
 

_យកលរ  ទិូច:  នាទីការពារ គឺ ការពាររកានិង្ន្ល់របូរាង្ផ្សវ៊ែរសនផ្្ែក 
និោ ងា  ល់យគ្បៀបែូច សាំបកផ្ែលជាប់ទូរស័ពាផ្លា ល់ គឺវ្ហរកា
ទាំរង់្និង្របូរាង្ និង្ការពារយគ្គឿង្កែុង្ទូរស័ពាែូចជា ថ្ម សីុម ..ល..។ 
 
_កូរ  អីុូត: នាទីទប់កុាំឲពនីលផ្លល តយចញវញិ គឺ យដ្ឋ ស្រសទប់យនេះមាន
គ្កយ  (យតាែ ត) យទើបវ្ហអាចទប់កាាំរសមីពនលីកុាំឲផ្លល តយចញ និោ ងា 
 ល់ ជាទូយៅ របស់ពណ៏គ្កយ  អាចរកាកាំយៅបាន ូរជាង្របស់ 
ពណ៏ស ែូចជា យពលផ្ែលយ ើង្យចញយែើរយគ្កាមកាំយៅសថ្ៃ ូរ យ ើ 
យសលៀកយខាពណ៏យមម  ពាក់អាវពណ៏ស បនាា ប់មកចូលកែុង្មលប់ រចួោា ប
កាំយៅយខាយៅ្ ជាង្អាវរបស់អែក។ 
 
_យរទីន: នាទីបយង្កើតជាអាាំង្្លុច គឺ យដ្ឋ ោរវ្ហមាន យកាសិការសួ
នឹង្ពនលី មានន័ ថា យពលផ្ែលមានពនលឺយៅប េះយកាសិកាយកាននិង្
ែាំបង្ វ្ហបានបយង្កើតជាពត៏មាននាាំយៅឲខួរកាលបកស្រោ ជារបូភាព
អវី ! 



យៅយពលបិទផ្្ែក យ ើង្នឹង្មិនយ ើញរបូអវី យោេះយ ើ  យនេះមកពី
គ្នម នកាាំរសមីចូលយៅយភាៃ ចយកាសិការសនឹង្ពនលឺ ែូចគ្នែ យទេះមិនបិទ
ផ្្ែកក៏យដ្ឋ ឲផ្តយៅកផ្នលង្ផ្ែលង្ងឹ្តសប់ អែកចាស់ជាមិនអាច
យ ើញនិង្វភិាគបានថា ជាវតថុអវី១យ ើ  (ចាំយពាេះមនុសសប ុយណ្តណ េះ 
យគ្ពាេះយកាសិកាគាំយ ើញពណ៏របស់មនុសសយខា  យបើយគ្បៀបយធៀបនឹង្
សតវ១ចាំនួន 
ែូចជា សតវផ្្ក ផ្ែលអាចយមើលយ ើញលអ យពល ប់) 
 
_យកាសិការសួនឹង្ពនលឺរបស់យរទីន មាន២ផ្បប គឺ យកាន និង្ ែាំបង្! 
យកាន រសួ នឹង្ ពនលឺខាល ាំង្ យទើបអាចផ្ញកពណ៏ខុសគ្នែ និង្គាំយ ើញបាន
លាំអិត មានន័ ថា គ្តូវការពនលឺសមលមមឬយគ្ចើន យទើបអាចែឹង្ថាជា
របស់អីវ មានពណ៏ខលេះ !  
ែាំបង្ រសួ នឹង្ ពនលឺយខា  ផ្តអាចផ្ញកបានផ្តពណ៏សយមម  
មានន័ ថា យទេះយពល ប់ក៏យដ្ឋ  ក៏យកាសិកាយនេះអាចរសួនិង្
បយង្កើតជាពត៏មានបានផ្ែរ ផ្តគាំយ ើញរបូភាពយនាេះ គឺ ស និង្ យមម  
យគ្ៅពីយនេះ យៅយលើយរទីន ក៏មាន នូវ្ហ(ោែ មយលឿង្) ជាចាំនុចមាន 
យកាសិកាយកានសុទធ និង្ ចាំនុចខាវ ក់(ផ្ែលជាកផ្នលង្គ្បសពវរវ្ហង្
សរសសឈាមនិង្សរសសគ្បោទ) 
គួរែឺង្ 
ករណីមៃូបផ្ែលយកើតភាគយគ្ចើនសពវសថ្ៃ  
មិនផ្មនមកពីយរទីនមានបញ្ញា យទ គឺពី  
ករយន និង្ផ្កវផ្្ែកបានរកីយបា ង្ ផ្ែល 
យធវើឲចយនាល េះគ្បផ្វង្យរទីននិង្ករយនផ្កវផ្្ែកឆ្ងៃ    
យ ើ ចាំនុចគ្បសពវកាំណុាំ មិនបានយៅមិនែល់យរទីន  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ចលនការនាាំពនលឺយៅបកស្រោ យៅខួរកាល 
_ែាំបូង្កាាំរសមីពនលឺចូលកែុង្កែុង្ផ្្ែក យដ្ឋ គ្តូវបានគ្បមូលយៅន្ុាំ
គ្បសពវគ្នែ យដ្ឋ ផ្កវផ្្ែក ! 
_កាាំរសមីពនលឺបានយៅប េះនឹង្ស្រសទប់យរទីន រចួបានបាំផ្បកជាតិ 
ពណ៏រ  ែូូបសីុន យៅជា គ្បយតអីុន (អុបសីុន) និង្  ស្រសលា វតីាមីន 
A(retinol) ! 
_ការបាំផ្បកយនេះបានបយង្ើកតជាអាាំង្្លុចគ្បោទ និង្ បញ្ចូ នយៅខួរ
កាលតាមយកាសិកាយទវប ូល និង្ យកាសិកាព ុប ូល រចួបន្តាម
សរសសគ្បោទអុបទិច យៅឲខួរកាលបកស្រោ   
 
 
   
 
 
 
 



យ ើ ផ្នែកផ្ែលតាំរវូបរមិាណពនលឺគឺ គ្បស្រសីផ្្ែក  
យពលពនលឺខាល ាំង្វ្ហទញរនធគ្បស្រសីឲរមួតូច កុាំឲបរមិាណពនលឺយលើសតាំរវូការ 
យពលពនលឺយខា វ្ហទញរនធគ្បស្រសីឲរកីធាំ យគ្ពាេះបរមិាណពនលឺមិនគ្គប់គ្គន់ 
យ ើ វ្ហទាំង្អស់យនេះសិថតយៅយគ្កាមការបញ្ជ សនគ្បព័នវសវ័ គ្បវត្ិ សនគ្បព័នធគ្បោទ 

 
 
២.យោតវញិ្ញា ណ 
ពាកយថាយោតវញិ្ញា ណ ចាស់ជាយ ើង្ទាំង្អស់គ្នែ គិតថា គឺគ្តយចៀក
សាំរាប់ផ្តោ្ប់១មុខ ប ុផ្ន្គ្តយចៀក ក៏ ជាផ្នែកសាំខាន់កែុង្ការតាំផ្ 
រកាលាំនឹង្នង្ផ្ែរ 
 
                              គ្តយចៀកផ្ចកជា៣ 
 
គ្តយចៀកយគ្ៅ             គ្តយចៀកកណ្្តល             គ្តយចៀកកែុង្ 
នាទីសាំខាន់គឺ សឹលកគ្តយចៀក                         មានគ្កដ្ឋសគ្តយចៀកនិង្្អឹង្តូចៗ៣                       មានបាំពង់្រាង្គូទខយង្ឲលបឺ 
គ្បមូលសូរសាំយលង្                                     បង្អួចរាង្ពង្គ្កយពើ ទាំង្អស់យែើរតួកែុង្ការ                បាំពង់្ពាក់កណ្្តករង្វង់្រកាលាំនឹង្ 
បញ្ជុ នបន្យៅគ្តយចៀកកណ្្តល                    បយង្ើកតជាអាាំង្្លុច បញ្ចូ នឲខួរកាលបកផ្គ្ប              យគ្ពាេះវ្ហទាំង្២មាន យកាសិកាយរាមញ័រ 
 
 
 

គួរែឹង្ 
្អឹង្មនុសសយពញវ ័មានចាំនួន ២០៦ យ ើ ្អឹង្ផ្ែលតូចជាង្យគ គឺ 

្អឹង្តូចទី៣(Stape)របស់គ្តយចៀកកណ្្តល ផ្ែលជាប់នឹង្បង្អួ រាង្ពង្គ្កយពើ 
 

 

ែាំយណើ រការបយង្កើតជាអាាំង្្លុច 
_សលឹកគ្តយចៀកយគ្ៅគ្បមូលន្ុាំរលកសូរ រចួបន្យៅបាំពង់្គ្កដ្ឋស
គ្តយចៀក 



_យដ្ឋ យៅ្លង្កាត់គ្កដ្ឋសគ្តយចៀក  
នាាំឲវ្ហញ័រ យៅប េះ្អឹង្តូចៗ៣ ផ្ែល្អឹង្តូចទី៣ យៅែាំបាំពង់្រាង្
ពង្គ្កយពើឲញ័រយទៀត 
_លាំញ័រសនភាែ សយស្ើង្យនេះ យធវើឲធាតុរាវយៅកែុង្បាំពង់្រាង្គូទខយង្ 
ញ័រ 
យដ្ឋ ធាតុរាវយនេះ យៅយលើ យរាមញ័រសនយកាសិកាធមួលកែុង្បាំពង់្យនេះ 
_ែូចយនេះយពលផ្ែល វ្ហញ័រ(ធាតុរាវ) វ្ហក៏យធវើឲយរាមញ័រសនយកាសិកា 
ធមួលញ័របយង្កើតបានជា អាាំង្្លុចគ្បោទបានផ្ែរ ! 
អាាំង្្លុចយនេះ នាាំយៅខួរកាលតាមសរសសគ្បោទយោតវញិ្ញា ណ ។ 
 
តាំផ្ រកាលាំនឹង្ 
ការតាំផ្ រកាលាំនឹង្អាស្រស័ នឹង្បាំពង់្ពាក់កណ្្តលរាង្រង្វង់្និង្ខួរ
តូច ។ 
ឧទ រណ៏: ែូចជាយពលផ្ែលយ ើង្បង្វិលខលួនយគ្ចើនជុាំ យ ើ ឈប់
វញិប ុផ្ន្យ ើង្យៅផ្តមានអារមមណ៏ថាមិនបាត់ធីញយធាង្ ការផ្ែលនាាំ
ឲមានការធីញយធាង្យនេះគឺ មកពី ោរធាតុរាវ និង្ យរាមញ័រកែុង្បាំពង់្ 
ពាក់កណ្្តលរង្វង់្យៅមានចលនា បយង្កើតជាអាាំង្្លុចបញ្ចូ នយៅខួរ
កាល ! 

យបើសិនជាយ ើង្ គ្ក ុកទឹកកែុង្ែប១ រចួយ ើ 
ទុកយចាលយគ្កា មក១សនាុេះយទើបយ ើង្យ ើញទឺកយនាេះនឺង្យៅសៃប់
វញិ យ ើ ករណីោរធាតុរាវនិង្យរាមញ័រមានចលនាគឺែូចគ្នែ  គ្គ្នន់
ផ្តយពលមានមានលាំញ័រ គឺវ្ហយៅផ្តបយង្កើតអាាំង្្លុចពីទិសយៅចលនា
យៅគ្បាប់ខួរតូចនិង្ខួរធាំឲបញ្ញជ ោច់ែុាំ កនិង្កាល ! 
ែូចយនេះគឺគ្តយចៀកកែុង្មាននាទី បយង្កើតអាាំង្្លុច និង្ រកាលាំនឹង្។ 



៣.ជីវ្ហា វញិ្ញា ណ 
ជីវ្ហា វញិ្ញា ណ គឺ ជាញ្ញា ណសាំរាប់ែឹង្រសជាតិអាហារ ក៏ប ុផ្ន្ និោ 
យៅ គឺ ែឹង្រសជាតិោរធាតុគិមី យគ្ពាេះអាហារទាំង្អស់សុទធផ្តបង្កពី 
ម ូយលគុលគិមី ផ្ែលភាគយគ្ចើនគឺ គ្បូទីត(ោច់) ។ 
 
ទីតាាំង្ែឹង្រសជាតិមូលដ្ឋា នសាំខាន់៤ 
 
 
 
 
 
 
 
_កផ្នលង្ផ្ែលអាចឲយ ើង្ែឹង្រសជាតិមានយៅអណ្្តត ខលេះៗយទៀត 
យៅយែើមក សនាគ្កអូមមាត់ និង្ គ្កយលើត ! 
ប ុផ្ន្យ ើង្មិនអាចែឹង្រសជាតិអាហារយ ើ  មិនសិនវ្ហមិនទន់ជាសូ
លុ សយុង្ គឺថា យពលផ្ែលយ ើង្យលបអាហារចូលមាត់ កែុង្យនាេះ
គ្កយពញទឹកមាត់បាន បយញ្ចញទឹកមកយធវើឲអាហារកាល  ជាសូលុ 
សយុង្ យទើបោរធាតុគិមីជាសូលុ សយុង្យនេះ បានគ្ជាបែល់ពនលកជីវ្ហា
វញិ្ញា ណជាអែកបយង្កើតជាអាាំង្្លុច យៅឲខួរកាលជាអែកបកស្រោ ! 
 
  
 
 



៤.ឃានវញិ្ញា ណ 
យគផ្ចកស្រសទប់យសើមសនគ្ចមុេះជា៣គឺ ស្រសទប់យកាសិកាគ្ទគ្ទង់្ 
                                                    ស្រសទប់យកាសិកាមូលដ្ឋា ន 
                                                    ស្រសទប់យកាសិកាឃានវញិ្ញា ណ 
 
ផ្ែលស្រសទប់យកាសិកាឃានវញិ្ញា ណជាអែកយែើរតួកែុង្ការបយង្កើតជាព
ត៏មានគ្បោទ ! 
យែើមបីងា  ល់គឺ យ ើង្ផ្ចក យកាសិកាឃានវញិ្ញា ណជា៣ផ្នែក 
យ ើ យគ្បៀបយធៀបែូចផ្ខលង្បយងាា េះ១ ! 
 
_ែាំបូង្ោរធាតុគិមីបានយៅប េះនឹង្ែង់្គ្រីតសនយកាសិកាធមួលផ្ែល
ល យចញពីស្រសទប់យសមស ផ្ែលបានយធវើឲមានការបយង្កើតជាអាាំង្្លុច 
បញ្ចូ នយៅតួយកាសិកា រចួ អាក់សូន រ ូតែល់កាំពកឃានវញិ្ញា ណ 
ផ្ែលបានគ្បមូលន្ុាំអាាំង្្លុចបញ្ចូ នយៅខួរកាលឲបកស្រោ  ! 
 
សែមនុសសកាន់ផ្ខសផ្ខលង្                    អាំពូល(កាំពក) ឃានវញិ្ញា ណ         
មានតួខលួន                                                         តួយកាសិកា 
 
គ្ពុ ៗ                                                             ែង់្គ្រីត 
 
 
ផ្ខសផ្ខលង្                                                            អាក់សូន 
 
គ្គ្នន់ផ្តស្រសយែៀង្ប ុផ្ន្ជាឧទ រណ៏ងា   



_យបើសិនយ ើង្កាន់ផ្ខលង្១បយងាា េះ យនាេះ យពលផ្ែលមានខយល់ខាល ាំង្ 
គ្ពុ ផ្ខលង្និង្បក់យវរយៅវញិយៅមក ផ្ែលបញ្ញជ ក់ថាមានខយល់ 
(ែង់្គ្រីតទទួលអាាំង្្លុច) 
_យ ើ ការបក់របស់ែង់្គ្រីតអាចប េះនឹង្គ្ពុ គ្នែ វ្ហ ឬ តួផ្ខលង្ ផ្ែល
អាចយធវើឲមាន លាំញ័រែល់ផ្ខសផ្ខលង្ 
យ ើ លាំញ័រផ្ខសផ្ខលង្យនេះមានមកយធវើឲកា វញិ្ញា ណមនុសសែឹង្ថា
មានខយល់។ ែូចបាននិោ ខាង្យលើគ្គ្នន់ផ្តស្រសយែៀង្ យគ្ពាេះយ ើង្
អាចែឹង្ថាមានខយល់ឬមិនមានមិនចាាំបាច់ពឹង្ផ្ខសផ្ខលង្យនាេះយទគឺ 
អាចែឹង្យដ្ឋ  កា វញិ្ញា ណ ចកខុវញិ្ញា ណ(យមើលសលឹកយឈើ..) និង្ 
យោតវញិ្ញា ណ(សាំយលង្ទង្កិចសលឹកយឈើ…)។ 
 
គួរែឹង្  
យពលផ្ែលផ្្លោ  វ្ហបណ្្តលឲស្រសទប់យសមសខាប់ ជាយ តុយធវើឲែង់្គ្រីតមិនសូវទទួល
បានរ ាំយោច ែូចគ្នែ ផ្ែរយពលផ្្លោ  អណ្្តតក៏រាង្សៃួតយធវើឲមិនសូវែឹង្រសជាតិ យ ើ 
កផ្នលង្ផ្ែលបកស្រោ រសជាតិនិង្កលិនក៏យៅជិតគ្នែ ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
យដ្ឋ ឃានវញិ្ញា ណនិង្ជីវ្ហា វញិ្ញា ណយៅជិតគ្នែ  យ ើ យទើបវ្ហទាំង្២
យែើរតួ អាចឲយ ើង្ែឹង្រសជាតិអាហារកាន់ផ្តឆ្ងៃ ញ់ ប ុផ្ន្យបើសិនជាយគ
សួរថា ធមួលវញិ្ញា ណណ្តខលេះចូលរមួចាប់ ករសជាតិនិង្កលិន គឺ គ្តូវ
យ្លើ  ពនលកឃានវញិ្ញា ណ និង្ ពនលកជីវ្ហា វញិ្ញា ណ ! 
 
៥.កា វញិ្ញា ណ 
គឺ និោ ពីផ្សបក ! ផ្ែលផ្ចកជា ២ គឺ យអពីផ្រម និង្ ផ្រម 
យែើមបីងា ចាាំ កុាំឲគ្ចលាំគ្នែ ស្រសទប់ណ្តយៅយលើ យនាេះ 
យ ើង្គួរយចេះ ពាកយ យអពី និង្ ផ្រម  
យអពី មានន័ ថា យៅខាង្យលើ 
ផ្រម មានន័ ថា ផ្សបក  
 
ែូចយនេះ គឺ យអពីផ្រម ជាស្រសទប់យលើ និង្ ផ្រមស្រសទប់កែុង្ ! 
 
គួរែឹង្ 
ឯកោរខលេះដ្ឋក់មាន៣ស្រសទប់ គឺ យអពីផ្រម ផ្រម និង្ អីុប ូផ្រម 
ែូចគ្នែ  គឺ អីុប ូ មានន័ ថា ខាង្យគ្កាម !  
 
នាទីរបស់ផ្សបក 
យបើសិនជាយគយចញសាំនួរគ្បលង្យ ើ មិនចាាំគ្គប់ឃាល ទាំង្អស់សូមសរយសរ 
ផ្តកផ្នលង្ផ្ែលសរយសរែុតបានយ ើ  
 
ការពារោរពាង្គកា ពីកត្ារបូនិង្គិមីពីមជឈដ្ឋា នយគ្ៅ 
បងាក រការយគ្ជៀតយមយរាគ យៅកែុង្ោរពាង្គកា  



បងាក រការបាត់បង់្ជាតិទឹក(សតវយលើយគ្នក) បងាក រការចូលចាំណីយៅកែុង្ោរពាង្គ
កា (សតវកែុង្ទឹក) 
ការពារពីកាាំរសមសីវ ័អ៊ែុលគ្តា (ការពារយកាសិកា) 
ជាកផ្នលង្បណូ្រឧសមន័  
បយញ្ចញកាកសាំនល់យមតាប ូលីស និង្ ជាតិខាល ញ់ 
ស្រសូបោរធាតុ១ចាំនួន (ែូចជាឪសថ្) 
និង្ទទួលរ ាំយោចយនសង្ៗពីបាំផ្របាំរលួសីតុណា ភាព និង្ ចលនាប េះទង្កិចជាយែើម 
  
 
 
 
 
                                                                
                                                                                                                              សក់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



យៅផ្សបកមាន គ្កយពញ២ផ្បបគឺ គ្កយពញយញើស និង្ គ្កយពញយសបូម 
ជាទូយៅមនុសសមាែ ក់បយញ្ចញយញើសគ្បមាណ ជា ៥០០ យៅ៦០០មីលីលីគ្ត ផ្ត
ចាំយពាេះមនុសសយធវើការយគ្បើកាំលាាំង្យនាេះ អាចែល់ ១៥០០មីលីលីគ្ត ផ្ែលធាតុនសាំ
យញើសមាន ទឹក អាំបិលខនិជ អ៊ែុ យរ   និង្ ោរធាតុ១ចាំនូនយទៀត ! 
 
គ្កយពញយសបូម នសាំពីលា ខាល ញ់ និង្ កាំយទចយកាសិកាយៅ 
ឬសយរាម ។ 
 
 
 
 
________________________________________________ 

 



 

 

 

 

ពាក្យថាប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្ រឺ មាន្ន័្យថា សក្ម្មភាពចូលរមួ្រវាង 
ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ និ្ង ប្ក្ពពញចំរ ុះ ! 
ចំណំ ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្មិ្ន្សថិតពៅ ក្ន ងប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្ពេ ។ 

 
និ្យម្ន័្យប្ក្ពពញ រឺ ជាសររីាងគដដលពក្ើតពីពោសិោពអពីពតលយូម្ 
វាមាន្នាេីរព ច្ ញអរម្ ូន្ ឬ សារធាត ពសេងៗដូចជា រសរលំាយ
អាហារ ! 
 
ដដលប្ក្ពពញដចក្ជា២រឺប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ និ្ង ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្ 
ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្រព ច្ ញ អរម្ ូន្ និ្ង ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្ភារពប្ចើន្
រព ច្ ញរសរលំាយអាហារ ។ 
 
ពដើម្បីងាយចំ រឺ ប្ក្ពពញទំង២រឺព ៀរនឹ្ងចរន្តឈាម្ 
ពាក្យថា អង់ដូ មាន្ន័្យថា ចូលក្ន ង ឬ ពៅក្ន ង 
ពាក្យថា អិចសូ មាន្ន័្យថា ពចញពប្ៅ ឬ ពៅពប្ៅ 
                                                  
                                                   



ដូចពន្ុះ រឺ ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្រព ច្ ញ អរម្ ូន្ចូលចរន្តឈាម្ ព ើយ
ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្រព ច្ ញសារធាត (រសរលំាយអាហារ សំន្ល់) 
ពប្ៅចរន្តឈាម្ តាម្រំពង់នំា ! 
 
ព ើយប្ក្ពពញដដលរព ច្ ញអរម្ ូន្ចូលចរន្តឈាម្សង រព ច្ ញសារ
ធាត  ពប្ៅចរន្តឈាម្សង មាន្ពឈាម ុះប្ក្ពពញចំរ ុះ ! 
 
ដូចពន្ុះ ពយើងកំ្ន្ត់និ្យម្ន័្យបាន្ 
_ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ ជាប្ក្ពពញដដលរព ច្ ញ អរម្ ូន្ចូលចរន្តឈាម្
ផ្ទា ល់ ព ើយគ្មម ន្រំពង់នំា ។ 
_ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្ ជាប្ក្ពពញដដលរព ច្ ញ សារធាត ពប្ៅចរន្ត
ឈាម្ ឬពៅក្ន ងលំ សររី តាម្រំពង់នំា ។  
 
អវីជាអរម្ ូន្ ? 
អរម្ ូន្ជាសារធាត សលិតពោយប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ ដដលមាន្អំពពើពៅ
ពលើពោសិោពគ្មលពៅ ! 
ពាក្យថា អរម្ ូន្ ម្ក្ពីភាសាប្កិ្ចមាន្ន័្យថា ព វើឲរជីំររជួំល(ពភាោ ច) 
ដដលអរម្ ូន្ពន្ុះចូលក្ន ងចរន្តតាម្សរសសរតូរ ! 
 
រួរដឹង 
សរសសរតូរ ជាក្ដន្ែងភាា រ់គ្មន រវាង សរសសឈាម្ពចញពីពរុះដូង(អាក្ដេ) និ្ង សរសសឈាម្
ចូលពរុះដូង(ដ  ន្) ដដលជាក្ដន្ែងរណ្តូ រសារធាត ចិ ច្ ឹម្(O2 អរម្ ូន្..)  រឺ អាក្ដេនំា អ ក្ស ី
ដសន្ ពៅឲពោសិោជ ំ ញិសរសសរតូរពនាុះ ព ើយដ  ន្េេួលោក្សំន្ល់ 

  



 
 
 
 
 
 
_សក្ម្មភាពអរម្ ូន្ រឺ ពៅភាា រ់ មួលសន្ពោសិោពគ្មលពៅ 
ដដលអាច រពងកើន្ពលបឿន្ រន្ថយពលបឿន្ និ្ង រ្ឈរ់សក្ម្មភាព! 
_ពោសិោពគ្មលពៅ ជាពោសិោដដល អរម្ ូន្មាន្អំពពើពៅពលើ 
ដតវាជាពោសិោយថាប្រពេេ មាន្ន័្យថា អរម្ ូន្១ ប្តូ នឹ្ង មួល១
ប្រពេេររស់វា(ពោសិោពគ្មលពៅ) ! 

រឺ ពប្រៀរ អរម្ ូន្ ជា កូ្ន្ពសារ ព ើយ ពោសិោ
ពគ្មលពៅ ជា ពម្ពសារ ដដលមាន្ រន្ធសំរារ់ចក់្ពសារ ចត់េ ក្ជា   
 មួលអរម្ ូន្ ព ើយមាន្លក្ខណ្ុះយថាប្រពេេ រឺ ពប្ពាុះមាន្ដតកូ្ន្
ពសារវារ  ពណណ ុះដដលអាចចក់្ពម្ពសារបាន្( និ្យាយេូពៅ មិ្ន្
និ្យាយក្រណី្ ពប្រើ  ីិពសេងៗពដើម្បីព វើឲពម្ពសារពរើក្ព ើយ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ប្រពេេអរម្ ូន្ដចក្ជា២ រឺ  
          _អរម្ ូន្រ ីរេីត ជាម្ ូពលរ ល ំៗ មិ្ន្អាចឆ្ែងោត់ភាន សពោសិ
ោបាន្ព ើយ 
          _អរម្ ូន្ពសតរ  អូ ីត ជាម្ ូពលរ លលីពីត ពក្ើតពីកូ្ព ពសតរ  លូ 
ព ើយអាចឆ្ែងោត់ភាន សពោសិោបាន្ 
 
រួរដឹង  
ភាន សពោសិោពក្ើតពី ៣ពៅ៤ស្សទរ់ រឺ មាន្ សូសវ័រលីពីត(២ស្សទរ់ ពលើ 
និ្ង ពប្ោម្ ) រែីកូ្ប្រពតអ ីន្ និ្ង ស្សទរ់រនាា រ់រន្េំ រែីកូ្ោលិច(ស្សទរ់េី៤ អាចពៅថា 
អា ពប្ៅឬអា រងា ខ្ែុះមាន្ខ្ែុះអត់) ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



សក្ម្មភាពអរម្ ូន្រ ិរេិតពៅពោសិោពគ្មលពៅ 
_ដំរូងអរម្ ូន្ពន្ុះ ពចញពីប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ តាម្ចរន្តឈាម្ដូច
ពយើងបាន្ដឹងខាងពលើ រចួវាក៏្បាន្ពៅភាា រ់នឹ្ងពគ្មលពៅពប្ពាុះវាមិ្ន្
អាចប្ជារតាម្ ភាន សពោសិោដដលជាលីពីតបាន្ព ើយ ! 
 
_ដតពៅភាន សពោសិោមាន្ មួល ដូចពន្ុះ អរម្ ូន្បាន្ពៅភាា រ់(យថា
ប្រពេេ) រចួរពងកើតជាស ញ្ពៅប្បារ់ អង់ស ីម្១ពេៀត ពោយសារោរ
ោស់ស ញ្ពន្ុះ នំាឲពរពៅវាថា អនក្នំាសារេី១ ( ពប្ពាុះរពងកើតសារ
ស ញ្ម្ ន្ពរ) 
_អង់ស ីម្១ពេៀត ពនាុះ រឺ អាពដនី្លស ីោែ ស 
_សក្ម្មភាពអង់ស ីម្ពន្ុះរឺ រំដលង អាពដណូ្សីន្ប្េីសូសាវ ត(ATP) ឲ
ពៅជា អាពដណូ្សីន្ ដត(AMPc) ោរេេួលស ញ្ពន្ុះ ម្ ូពលរ លពន្ុះ 
ពៅថា អនក្នំាសារេី២ រនាា រ់ម្ក្ cAMP ចូលពៅក្ន ងស ីតូបាែ ស
ពោសិោោស់ឲមាន្សក្ម្មភាព  
 
**អាចសរពសរសពងខរប្តឹម្ចំន្ ចដដលបាន្រូសពណ៏្ក្រណី្មាន្ជាសំនួ្រ 

 
 
 
 
 
 
 
 



សក្ម្មភាពអរម្ ូន្ពសតរ  អូ ីតពៅពោសិោពគ្មលពៅ 
_ពោយវាពក្ើតពីលីពីតពេើរអាចឆ្ែងោត់ភាន សបាន្យា ងស្សួល ពៅ 
ភាា រ់នឹ្ង  មួលពសរដីដលអដណ្ត តក្ន ងស ីតូបាែ ស រចួបាន្ចូលពៅក្ន ង
សណ្យ ូ ដដលោស់ឲមាន្ោរសំពយារប្រូពតអ ីន្ពសេងៗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ោរប្តួតពិនិ្តយប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្ 
_មាន្ោរប្តួតពិនិ្តយប្ត រ់អ ជិាមាន្ និ្ង ោរប្តួតពិនិ្តយប្ត រ់
 ជិាមាន្ ដតពសៀ ពៅប្ក្សួងមិ្ន្បាន្ោក់្តំណ្រប្ត រ់ ជិាមាន្ពប្ពាុះ
មិ្ន្សំខាន់្ រឺពោយសារ ក្ន ងខ្ែួន្ម្ន្ សេ តំណ្រប្ត រ់អ ជិាមាន្
មាន្នាេីរក្ាត លយភាពក្ន ងខ្ែួន្ជាពប្ចើន្ ! 
 
តំណ្រប្ត រ់អ ជិាមាន្ ជា កំ្ពណ្ើ ន្សន្សារធាត ១ដដលរងអក់្ឲមាន្
ដំពណ្ើ រោរដឹក្នំាឲមាន្កំ្ពណ្ើ ន្ពនាុះ ។ 
ឧទ រណ៏្ 
_ពពលដដលពយើងញ ំអាហាររែ យស ីតចូលវារំដរក្ជា រែ យកូ្ស 
ោលណកំ្ពន្ើន្ពន្ុះពប្ចើន្ពលើសតំរ ូោរ វាបាន្ពភាោ ចលំដពងឲសលិត
អំាងស  យលីន្ 
_ព ើយអំាងស  យលីន្បាន្ពៅពភាោ ចពោសិោពគ្មលពៅ(ព្ែើម្ សាច់
ដ ំ ជាលិោខាែ ញ់) ឲចរ់េ ក្រែ យកូ្ស រំដលងជា រែីកូ្ដសន្(សកររំរ ង
េ ក្ ថាម្ពល) ! 
_ោលណរែ យកូ្សក្ន ងឈាម្មាន្លក្ខណ្ៈ សម្លមម្ព ើយ វាបាន្
ពភាោ ចឲលំដពងឈរ់សលិតអំាងស  យលីន្ពេៀត ! 
 
ដូចពន្ុះតំណ្រប្ត រ់អ ជិាមាន្ខាងពលើ រឺ ពៅពពលដដលមាន្ោរ
ពភាោ ចឲលំដពងឈរ់សលិតអំាងស  យលីន្ មាន្ន័្យថា  
អំាងស  យលីន្កំ្ព ងដតោន់្ពលឿន្ ស្សារ់ដត មាន្ោរពភាោ ចឲឈរ់ 
សលិត ដដលឲឈាន្ពៅរក្ចំន្ ចអ ជិាមាន្សន្ ម្ ូពលរ លពន្ុះ ញិ(ពី 
១០ម្ ូពលរ ល ពៅ ៤ ៣ ០…ល.) ពប្ពាុះកំ្រតិរែ យកូ្សលមម្ក្ន ងឈាម្
(ពោយសារពោសិោពគ្មលពៅបាន្ចរ់រំដលងជាថាម្ពលរំរ ង) 



រួរដឹង 
តំណ្រប្ត រ់ ជិាមាន្ អាចចត់េ ក្មិ្ន្បាន្ចូលរមួ្តំដ រក្ាលំនឹ្ងក្ន ងខ្ែួន្ពេ ព ើយក៏្កំ្រ
ក្ន ងោរព វើឲរ រគលមាន្លំនឹ្ងលអដដរ 
តំណ្រប្ត រ់ ជិាមាន្ រឺប្គ្មន់្ដតព វើឲកំ្ពណ្ើ ន្សន្សារធាត ពនាុះោន់្ពប្ចើន្ ដដលព វើឲមាន្
ភាពពលអៀងសន្លំនឹ្ង ! 
 
ឧទ រណ៏្ 
_ពៅពពលដដលសរសសឈាម្ោច់រដ ក្ ព វើឲឈាម្ ូរ រនាា រ់ម្ក្ កំ្ណ្ក្ឈាម្ក៏្ពក្ើត
មាន្ពោយផ្ទែ ដក្តបាន្ពៅរិេតំរន់្ពនាុះ រ  ដន្តវាមិ្ន្ប្ររ់ប្គ្មន់្ តំណ្រប្ត រ់ ជិាមាន្ក៏្មាន្ 
រឺ ផ្ទែ ដក្តបាន្រព ច្ញសារធាត រិមី្ពដើម្បទីក់្ទញផ្ទែ ដក្តដសេពេៀតម្ក្ឲរិេសាន ម្រដ ក្
ពនាុះ តំណ្រប្ត រ់ ជិាមាន្ រឺពពលដដលវាទក់្ទញផ្ទែ ដក្តដសេម្ក្រ ូតដល់រិេជិត
សាន ម្ពនាុះ ។ 
ផ្ទែ ដក្តប្ក្ុម្ពដើម្ទក់្ទញ +ផ្ទែ ដក្តដសេ = រិេសាន ម្មិ្ន្ជិត 
ផ្ទែ ដក្តប្ក្ុម្ពដើម្ទក់្ទញ +ផ្ទែ ដក្តដសេ = រិេសាន ម្មិ្ន្ជិត ,ទក់្ទញ +ផ្ទែ ដក្តដសេ+ផ្ទែ
ដក្តដសេ +ផ្ទែ ដក្តដសេ+ផ្ទែ ដក្តដសេ+ផ្ទែ ដក្តដសេ =រិេជិត 
ពយើងអាចឲនិ្យម្ន័្យបាន្ថា តំណ្រប្ត រ់ ជិាមាន្ រឺជា កំ្ពណ្ើ ន្សន្សារធាត ១ដដលេ្
ពោចរពងកើន្ឲមាន្ដំពណ្ើ រោរដឹក្នាំឲមាន្កំ្ពណ្ើ ន្ពនាុះោន់្ដតពប្ចើន្រដន្ថម្។ 

ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្សំខាន់្ៗររស់ម្ន្ សេ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ប្ក្ពពញពសនី្ល(ពប្ៅពម្ពរៀន្) វាជាកូ្ន្ប្ក្ពពញតូច១ ដដលមាន្លក្ខណ្ុះសា ំោ ំ វាបាន្រព ច្ ញ ជាតិពម្ឡាតូ

នី្ន្ ដដលមាន្ឥេធិពលពៅោរពរង ! 



_អ ីរ ូតាឡាម្ សមាន្ ពោសិោណឺ្រ  នូ្រព ច្ ញ ដដលអាក់្សូន្លាត
សន្ធឹងក្ន ងអ ីរ ូេីសពប្ោយ ! 
 
_អ ីរ ូេីស ជាប្ក្ពពញពៅពប្ោម្ អ ីរ ូតាឡាម្ ស ដចក្ជា២ដសនក្រឺ 
អ ីរ ូេីសម្ ខ្ និ្ង អ ីរ ូេីសពប្ោយ ។ 
 
_អ ីរ ូេីសពប្ោយ វាគ្មម ន្សលិតអរម្ ូន្ពេដតវាសត ក្អរម្ ូន្ដដលសលិត
ពីពោសិោណឺ្រ  នូ្រព ច្ ញររស់អ ីរ ូតាឡាម្ ស(សណ្យ ូវាមាន្២អាច
ពៅបាន្ paraventricularនិ្ងSupra-optic) ដដលមាន្អរម្ ូន្២ រឺ 
អង់េីឌីអ  យពរ  េិច(ADH) និ្ង អ ក្ស ីតូស ីន្ ! 
ពនាែ ត់ពាក្យ អង់េីឌីអ  យពរ  េិច  
                អង់េី ពសមើនឹ្ង ពាក្យថា ប្រឆំង  
                ឌីអ  យពរ  េិច ពសមើនឹ្ង ពាក្យ េឹក្ពនាម្(េឹក្មូ្តយ) 
ដួចពន្ុះ អរម្ ូន្អង់េីឌីអ  យពរ  េិច រឺមាន្នាេី ប្រឆំងនឹ្ងតំរងពនាម្
ដដលរពងកើតេឹក្ពនាម្ពោយឲតំរងពនាម្សប្ម្ូរេឹក្ពចញ ។ 
ពៅពពលដដលឈាម្ខារ់ មាន្ោរពភាោ ចពៅអ ីរ ូេីសពប្ោយ 
ឲរព ច្ញ ADH វាបាន្ព វើឲរំពង់ពណ្ប្រុង(រំពង់ពប្ចុះេឹក្ពនាម្ក្ន ង
តំរងពនាម្) រព ច្ ញេឹក្ប្ជារចូលសរសសឈាម្ ជាព ត នំាឲឈាម្
ពៅរក្សភាពកំ្រតិមួ្យ។ 
 
សំនូ្ម្ពរ ពាក្យថាតំពរៀងពនាម្ មិ្ន្ដម្ន្ជាប្ក្ពលៀន្ពេ 
ប្ក្ពលៀន្ចងអូរ១ពៅម្ត ំជិតពៅែ  ឯតំពរៀងពនាម្ ពៅដសនក្ពប្ោយពពាុះ(retroperitoineal) 
ររូភាពសាក្សពដដលពរដក្ពពាុះព ៀន្ សួត សររីុះពសេងៗ  
ពចញេ ក្ដតតំរងពនាម្!! ប្ក្ពលៀន្ជាភាសានិ្យាយប្រជាជាន្ដត 
ពរើពយើងដឹងព ើយ រួរជួយដក្តំរ ូសង ! 



អ ក្ស ីតូស ីន្ ជាអរម្ ូន្ដដលមាន្នាេីសំខាន់្ 
                                       ចំពពាុះស្រសតី  
 
 
ពភាោ ចសាច់ដ ំរលីងររស់សបូន្                                        ពភាោ ចឲពោសិោជ ំ ញិ 
ឲក្ន្រន្តក់្ពពលសំរាលកូ្ន្                                        ប្ក្ពពញេឹក្ពោុះរព ច្ញេឹក្ពោុះពពលកូ្ន្ពៅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
អ ីរ ូេីសម្ ខ្ មាន្អរម្ ូន្៦ ដដល៣ មាន្អំពពើផ្ទា ល់ពៅពលើពោសិោ
ពគ្មលពៅ ឬ ឯ៣ពេៀតមាន្អំពពើមិ្ន្ផ្ទា ល់ពេរឺពៅពលើប្ក្ពពញដសេ
សិន្ ពេើរប្ក្ពពញទំងពនាុះមាន្អំពពើរន្តពៅពលើពោសិោពគ្មលពៅ ! 
_អំពពើផ្ទា ល់មាន្ន័្យថា អរម្ ូន្ដដលរព ច្ញបាន្ពៅភាា រ់នឹ្ង មួល
ពោសិោពគ្មលពៅ ឲមាន្សក្ម្មភាពដតម្តង ! 
_អំពពើមិ្ន្ផ្ទា ល់ន័្យថា អរម្ ូន្ទំងពន្ុះមិ្ន្អាចព វើឲពោសិោពគ្មល
ពៅររស់ខ្ែួន្ដឹង(ប្តូ បាន្ពភាោ ច)ពេ ល ុះប្តាអរម្ ូន្ទំងពន្ុះពៅពភាោ ច
ប្ក្ពពញដសេឲជួញពភាោ ចពេើរពោសិោពគ្មលពៅមាន្សក្ម្មភាព! 



 
                               អរម្ ូន្មាន្អំពពើផ្ទា ល់  
  
 
លូតលាស់                  ប្រូឡាក់្េីន្               ពម្ឡាណូ្សាីម្ យ ង់ 
មាន្ឥេធិពលព ើវពក្ើន្                               ឲប្ក្ពពញេឹក្ពោុះលូតលាស់                ពភាោ ចពោសិោពម្ឡាណូ្ស ីតឲ 
ពម្តារ ូលីសប្រុពតអ ីន្ រែ យស ីត               និ្ងសលិតេឹក្ពោុះ និ្ងពម្តារ ូលីស       សំពយារជាតិពណ៏្ពម្ឡានី្ន្ 
លីពីតជាព ត ឲមាន្ោរលូតកំ្ពស់          ខាែ ញ់និ្ងរែ យស ីត                                 
 
 
 

                               អរម្ ូន្មាន្អំពពើមិ្ន្ផ្ទា ល់ 
 
 
េីពរ  អូសាីម្ យលីន្              អាពប្ដណូ្ក្រេីប្តូរ           កូ្ណដូសាីម្ យលីន្       
មិ្ន្ផ្ទា ល់រឺ អរម្ ូន្ពន្ុះពៅពភាា ច                មិ្ន្ផ្ទា ល់រឺ អរម្ ូន្ពន្ុះពៅពភាោ ច                ពភាោ ចសររីាងគពេេ ឲរព វ្ញអរម្ ូន្                                                
ប្ក្ពពញេីរ  អូ ីតឲសលិតេីរ   ក្ស ីន្               ប្ក្ពពញពលើតំរងពនាម្ឲសលិត                  ពេេ  
                                                            អរម្ ូន្ក្រេីសូល    
 
 
 
 
 
 
                                                                                            អូដ ស្រសតី សលិតអឺស្រសតូដសន្        ពងសាវ សរ រស  
                                                                                            និ្ង ប្រូពសពសតរ  នូ្                    អង់ប្ដូដសន្ ពតសតូពសតរ  នូ្ 
                                                                                            ចូលរមួ្ និ្យត័តក្ម្ម ដតរដូ           កំ្ន្ក្ដសែមាតូសូអ ីត 
                                                                                            និ្ង លក្ខណ្ុះពេេរនាា រ់         និ្ង លក្ខណ្ុះពេេរនាា រ់  
 

 
_ប្ក្ពពញេីរ  អូ ីត សលិតអរម្ ូន្េីរ   ក្ស ីន្ និ្ង អរម្ ូន្ោល់ស ីតូនី្ន្ 
អរម្ ូន្េីរ   ក្ស ីន្ មាន្នាេី ពម្តារ ូលីសប្រូពតអ ីន្ រែ យស ីត លីពីត ។  



អរម្ ូន្ោល់ស ីតូនី្ន្ មាន្នាេី កំ្រតិអ ីយ  ងោល់សយូម្ក្ន ងឈាម្ 
ពពលពក្ើន្ព ើង ឲពៅសត ក្ក្ន ងឆ្អឹង(សា យពីអរម្ ូន្បា រា េីរ  អូ ីត) 
ប្ក្ពពញបា រា េីរ  អូ ីត សលិតអរម្ ូន្បា រា េីរ  អូ ីត(ខ្ែុះពៅបា រា -តប្ក្ម្ ូន្ 
Parathormone) 
មាន្នាេី កំ្រតិអ ីយ  ងោល់សយូម្ក្ន ងឈាម្ ពពល្យច ុះ ពោយដក្ពី
ឆ្អឹង(មាន្តំរងពនាម្ ពពាុះព ៀន្ ំពេៀត) ចូលចរន្តឈាម្ឲមាន្លំនឹ្ង ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ប្ក្ពពញខួ្រពលើតំរងពនាម្ សលិត អរម្ ូន្ពអពីពណ្ប្ពីន្ និ្ង អរម្ ូន្
ណូ្ពអពីពណ្ប្ពីន្ ! 
អរម្ ូន្ពអពីពណ្ប្ពីន្ព វើឲពរុះដូងលូតោរ់និ្ងកំ្ពណ្ើ ន្សំពា ឈាម្ 
សំរារ់ពពលអាសន្ន ពដើម្បីពរញខ្ែួន្ ! 
ព ើយអរម្ ូន្ណូ្ពអពីពណ្ប្ពីន្មាន្អំពពើសា យអរម្ ូន្ពអពីពណ្ប្ពីន្ 
 



 
 
_ប្ក្ពពញក្រតិចពលើតំរងពនាម្ សលិតអរម្ ូន្ក្រេីសូល និ្ង អរម្ ូន្អា
ល់ដូពសតរ  នូ្ ! 
អរម្ ូន្ក្រេីសូល ជំរ ញអ ីប្ដូលីសប្រូពតអ ីន្សាច់ដ ំឲពៅជាអាស ីតអា
មី្ពន្ចូលក្ន ងឈាម្ ពម្តារ ូលីសអាស ីតខាែ ញ់ រែ យស ីត និ្ង រពងកើន្
កំ្រតិរែ យកូ្ស 
អរម្ ូន្អាល់ដូពសតរ  នូ្ មាន្នាេី តំរ ូអ ីយ  ងសូដយូម្ រ ូតាសយូម្ក្ន
ងឈាម្ 
 
_លំដពង ជា ប្ក្ពពញចំរ ុះ ដដលរណ្ត ំ ពោសិោទំងប្ក្ពពញអិចសូប្រី
ន្ 
និ្ង ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ ពនាុះ ពរឲពឈាម ុះ អ ី ូ ង់ពសរ  ង់ 
ពន្ែតពាក្យ អ ី ូ ង់ពសរ  ង់(Ilots de langerhan)  
     Ilots  មាន្ន័្យថា ប្រជ ំពោុះតូចឬដ ំរំន្រពោសិោពប្ចើន្ 
     De    ជារ ណ្នាម្ក្ម្មសិេធ  
     Langerhan  ជាពឈាម ុះអនក្ប្បាជញដដលរក្ព ើញរំន្រពោសិោពន្ុះ  
 
 
_ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ រឺ ពោសិោពរតា(β) រព ច្ ញ អំាងស  យលីន្
(រន្ថយកំ្រតិរែ យកូ្សក្ន ងឈាម្) ពោសិោអាល់ហាា (α) រព ច្ ញ រែ យ
ោក្ ង(រពងកើតកំ្រតិរែ យកូ្សក្ន ងឈាម្) 
 
 



រពរៀរដដលខ្ញ ំចំ ថាពោសិោណសលិតអរម្ ូន្អីវពនាុះរឺ 
ចំប្តង់ថាពោសិោពរតា( β ) ពោយពៅពពលសរពសរស ញ្ពរតា(β) 
ស្សពដៀងស ញ្អំាងពតប្ោល∫  ដូចពន្ុះ អំាងស  យលីន្មាន្ពាក្យ
អំាងដូចគ្មន ពេើរងាយចំថា ពរតា( β )អំាងស  យលីន្ ! 
 
 
 
ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្ រឺ រព ច្ ញរសរលំាយអាហារ ។ 
 
_ប្ក្ពពញេីម្ ស វាសលិត អរម្ ូន្ េីម្ ូស ីន្ដដលមាន្នាេី ពភាញ ចឲឡាំ
សូស ីតដំរូង លូតលាស់ ជា ឡំាសូស ីតេ ំ មាន្នាេីោរពារ ក្ន ងប្រព័ន្ធ
េឹក្រសង  
 
_ប្ក្ពុះ រព ច្ ញអរម្ ូន្ ោស្រសាីន្ នាេីពភាញ ចឲមាន្លំ ូររសប្ក្ពុះ 
ពពាុះព ៀន្ រព ច្ ញអរម្ ូន្ ពសពប្ក្េីន្ នាេីពភាញ ចឲមាន្លំ ូររសលំ
ពពង 
 
 
__________________________________________________ 



 

 
 
យ ើងពិតជាដឹងថា ប្រូយតអ ៊ីនមានសារសំខាន់សំរារ់ជ៊ីវតិ 
យ ើ  យេយរៀនយនេះ គឺ យរៀនព៊ីភាគតូចៗដដលផ្សំរយងកើតជាប្រូយតអ ៊ីន។ 
យ េះ គឺ អាស ៊ីតអាេ៊ីយន  
 
និ េន័  អាស ៊ីតអាេ៊ីយន គឺ ជាធាត រងក(េ៉ែូណូដេ៉ែរ) ររស់ប្រូយតអ ៊ីន។ 
កាលណា េ៉ែូណូដេ៉ែរជាយប្ចើនផ្សំគ្នា  យ េះវារយងកើតបាន ជា រ៉ែូល៊ីដេ៉ែរ 
មានន័ ថា ប្រូយតអ ៊ីនេិនអាចយ ើតមានយ ើ យរើគ្នា នអាស ៊ីតអាេ៊ីយន 
 
ទំរង់អាស ៊ីតអាេ៊ីយន 
អាស ៊ីតអាេ៊ីយនផ្សំព៊ីធាត គិេ៊ី ការូន(C) អ ៊ីប្ដូដសន(H) អ  ស ៊ីដសន(O) 
និង អាសូត(N) 
ដដលមានររូេនតយសទើរលាត R-CH-COOH 
                                          NH2  
 
យរើយគឲសរយសរររូេនតយពលយៅ pH=7 (ជាអ ៊ី ៉ែ ង) គឺ សរយសរ 
                                           R-CH-COO ¯   
                                               NH3 



 

 
 
 
 
_អាស ៊ីតអាេ៊ីយនមាន ២០ប្រយេទ(យោ េិនគិត Sélénocystéine) 
ដដលអាស ៊ីតអាេ៊ីយន ទំង២០ប្រយេទខ សដតប្តង់ រា៉ែឌ៊ីកាល់ រ៉ែ យណាណ េះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_អាស ៊ីតអាេ៊ីយនមាន ២ដររគឺ អាស ៊ីតអាេ៊ីយនសតង់ោ និង អាស ៊ីតអា
េ៊ីយនេិនសតង់ោ ។ 

_សតង់ោ មានន័ ថា យៅ ំរតិ១គ ណភាពឬរយចេ យទសដដលអាច
ទទួល  បាន ឬ  ំរតិទូយៅលអ  
_េិនសតង់ោ មានន័ ថា យៅ ំរតិ១ដដលទរឬខ សតំរវូការ 
 
អាស ៊ីតអាេ៊ីយនសតង់ោ ឬ អាស ៊ីតអាេ៊ីយនេិនសតង់ោ គឺ  
   ប្រូយតអ ៊ីនជាយគ្នល 
_អាស ៊ីតអាេ៊ីយនសតង់ោ គឺ ជា អាស ៊ីតអាេ៊ីយនទំងឡា  ដដលបាន
ជារ់ជាជំយរ ើសធាត រងក រយងកើតជាប្រូយតអ ៊ីន( ា ងប្រូយតអ ៊ីនគឺមានវា) 
_អាស ៊ីតអាេ៊ីយនេិនសតង់ោ គឺ ជា ជាអាស ៊ីតអាេ៊ីយនទំងឡា  ដដល
េិនមាន ា ងប្រូយតអ ៊ីន ។ 
 
និ េន័  
_អាស ៊ីតអាេ៊ីយនសតង់ោ គឺ ជា អាស ៊ីតអាេ៊ីយនទំង២០ប្រយេទដដល
ជាធាត រងកររស់ប្រូយតអ ៊ីន ដដលមានតារាងប្ េយសយនទិចសំរារ់
 ំណត់ 
_អាស ៊ីតអាេ៊ីយនេិនសតង់ោ គឺ ជា ជាអាស ៊ីតអាេ៊ីយនទំងឡា ណា
ដដលេិនដេនជាធាត រងកររស់ប្រូយតអ ៊ីន ដតមាន ទ៊ីចំបាច់ ា ងយេតា
រូល៊ីស  
 
 
 



 
អវ៊ីជា យេតារូល៊ីស ? 
យេតារូល៊ីស ជាសំណ ំ ប្រតិ េា ា ងសារពាងគកា យ ើង 
ដដលេ ព៊ី ២ប្រយេទប្រតិ េា គឺ កាតារ៉ែូល៊ីស(ប្រតិ េារំដរ ) និង 
អាណារ៉ែូល៊ីស(ប្រតិ េាសំយោគ)  
 
 
 
 
 
 
 
អាស ៊ីតអាេ៊ីយន យដើរតួជា បាសផ្ង និង អាស ៊ីតផ្ង ? 
ពិត យប្ពាេះ ររូេនតអាស ៊ីតអាេ៊ីយន ផ្សំព៊ី រណត ំ ការ  ស ៊ីល(ជាអាស ៊ីត -
COOH) និង រណត ំ អាេ៊ីន(ជាបាស -NH2) ។ 
 
យ ើ អាស ៊ីតអាេ៊ីយនភាា រ់គ្នា រយងកើតជាប្រូយតអ ៊ីនបាន ៏អាស្ស័ 
យោ មានការចងអាស ៊ីតអាេ៊ីយនទំងយ េះជារ់គ្នា សិនដដរ ដដល
ចំណងយ េះ យៅថាចំណងរ ិរទ៊ីត  
 
និ េន័  ចំណងរ ិរទ៊ីត ជាចំណងរវាងរណត ំ ការ  ស ៊ីលននអាស ៊ី
តអាេ៊ីយនទ៊ី១ និង រណត ំ អាេ៊ីនននអាស ៊ីតអាេ៊ីយនទ៊ី២ យោ ផ្តត ច់១េ៉ែូ
យលគ លទឹ  !                                  



 
                                                 ចំណងរ ិរទ៊ីត 
 
 
 
 
_កាលណាអាស ៊ីតអាេ៊ីយន ២ ភាា រ់គ្នា  យគយៅ ឌ៊ីរ ិរទ៊ីត 
៣ ភាា រ់គ្នា  យៅប្ទ៊ីរ ិរទ៊ីត ! 
ឬឯ ពា យ រ ិរទ៊ីត មានន័ ថា អាស ៊ីតអាេ៊ីយន២យៅ១០ភាា រ់គ្នា  ! 
 
យ ើ អាស ៊ីតអាេ៊ីយនជាសារធាត ចំនូលទឹ យប្ពាេះរលា  ា ងទឹ និង
ប្ជារតាេភាា សយកាសិកាបាន ! 
 
_អាស ៊ីតអាេ៊ីយនជាអា  ំនត់ទំរង់និង ទ៊ីប្រូយតអ ៊ីន យប្ពាេះ តំណ
លំោរ់អាស ៊ីតអាេ៊ីយន ា ងេ៉ែូយលគ លប្រូយតអ ៊ីន ជាអា  ំនត់ទំរង់ប្រូយត
អ ៊ីន យ ើ តំរង់ប្រូយតអ ៊ីន ជាអា  ំនត់ ទ៊ីប្រូយតអ ៊ីន ។ 
 
តំណលំោរ់អាស ៊ីតអាេ៊ីយន គឺ យគគិតព៊ី ចំនួន ប្រយេទ និង ទ៊ីតំាង
អាស ៊ីតអាេ៊ីយន កាលណាចំនួន ប្រយេទ និង ទ៊ីតំាងររស់ 
អាស ៊ីតអាេ៊ីយនយនេះ ដប្រប្រួលគឺប្រយេទប្រូយតអ ៊ីន ៏ដប្រប្រួលតាេនឹដដរ 
  
 
 
 



ឧទ រណ៏ 
_ដំរូងប្រូយតអ ៊ីន A មានអាស ៊ីតអាេ៊ីយនចំនួន ៥ ដតប្គ្នន់ដតដែេអាស ៊ី
តអាេ៊ីយន១យទៀត វា ៏កាល  ជាប្រយតអ ៊ីនប្រយេទ B វញិ ដដលមាន ទ៊ី
ខ សព៊ីប្រូយតអ ៊ីន A  ! 
ដូចយនេះយទើរយគនិោ ថា តំណលំោរ់អាស ៊ីតអាេ៊ីយន ជាអា  ំណត់
ទំរង់ និង  ទ៊ី ប្រូយតអ ៊ីន ឲដត តំណលំោរ់អាស ៊ីតអាេ៊ីយនរតូរ គឺ ទំរង់ 
និង  ទ៊ី ប្រូយតអ ៊ីនរតូរ ៕ 
 
ឧទ រណ៏ទ៊ី២ 
ជាទូយៅេ៉ែូយលគ លប្គ្នរ់ឈាេប្  េមានរាងេូល យ ើ វាយ ើតព៊ី 
យអេ៉ែូ លូេ៊ីនផ្ត ំគ្នា  
រ៉ែ ដនត កាលណាមានការរតូរអាស ៊ីតអាេ៊ីយន ប្តឹេដត១ ៏យោ  ៏អាចឲ 
យអេ៉ែូ លូេ៊ីនរតូរររូរាងនិងតូ ទ៊ីដដរ  
 
ជា ់ដសតង ដូចជា រណ៊ី ជំងឺ 
Drépanocytose (យអេ៉ែូ លូេ៊ីនដប្ររាងសំដរ៉ែតដូច ណតូ វ អា ជំងឺយសល សាល ំង) យនេះ
ព៊ីេ ការរតូរអាស ៊ីតអាេ៊ីយនទ៊ី៦ ព៊ី Glutamique យៅ Valine  
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 



 
ប្រូតេអ ៊ីនជាម៉ា ប្រូម៉ា៉ូតេគ េ(ម៉ា៉ូតេគ េធំ) ដែេមនអាស ៊ីេអាម៊ីតន
ជាម៉ា៉ូណ៉ូ ដម៉ារ ! វាមនអាស ៊ីេអាម៊ីតនយ៉ាងេិច ៥០ ត ើរតៅ 
បានថាជាប្រូតេអ ៊ីន 
 
ប្រូតេអ ៊ីនប្េូវបានតគដចរជា៤ ំរង់ 
_ ំរង់ ៊ី១: ជាដសែប្ចវា៉ារ់ប្រូតេអ ៊ីនដែេតរើេព៊ីអាស ៊ីេអាម៊ីតនស  ធេំ
តរៀរគ្នា ចងភ្ជា រ់តោយចំនងរិរ ៊ីេ  
_ ំរង់ ៊ី២: មន២ ិសតៅត ៀេគឺ ស្សរ និង មិនស្សរ ។ 
តែើមប៊ីងាយយេ់ ស្សរ ឬ មិនស្សរ គឺ  
តរើ ំរង់ស្សរវារ ជំា រតងេេ  ត ើយដសែទំង២ដែេចងចំនងរ ិរ ៊ីេ
ត ោះរា ង ិសតៅដេ១ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                     
តរើ ំរង់មិនស្សរ គឹ តៅតពេដែេ ប្ចវា៉ារ់រ៉ា៉ូេ៊ីរ ិរ ៊ីេ២ដែេចងសំ
ព័នពរ ិរ ៊ីេត ោះ មន ិសតៅផ្ទ យគ្នា  

 

_ ំរង់ ៊ី ៣: 
ជា ំរង់មន៣វជ្ឈមឌ ដែេតយើងែឹងសឹងប្គរ់គ្នា  គឺ 3D 

វាតរើេព៊ី រណ្ ំ ប្រូតេអ ៊ីន ំរង់ ៊ី១ និង  ៊ី២ ជាតប្ចើន 

េរខណោះពិតសស គឺ 

រតងកើេជាប្រូតេអ ៊ីនប្គ្នរ់ 

អាស ៊ីេអាម៊ីតនដែេតៅឆ្ងា យព៊ីគ្នា បានមរជួ្រគ្នា វញិ 

និងមនែ៉ូតមនដែេមន  ៊ីយថាប្រតេ (ររណ៊ី ប្រូតេអ ៊ីនមនអាស ៊ី
េអាម៊ីតនតេើសព៊ី២០០) 
 

 

_ ំរង់ ៊ី៤: គឺ ជា ំរង់ដែេក្លា យជាម៉ា៉ូតេគ េធំៗ តរើេព៊ីប្ចវារ់រិរ ៊ី
េជាតប្ចើន ត ើយស ំញ ំ ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ៊ីប្រូតេអ ៊ីន មន៦: 

_ជាក្លតាេ៊ីររ (អង់ស ៊ីម) វាជួ្យជ្ ំរញួតេបឿនប្រេិរមម 
 

_ជាប្រតេអ ៊ីន ំរង់ វាមន  ៊ីភ្ជា រ់ជាេិក្លស ធ ន(ភ្ជគតប្ចើនតៅ
ដសបរ និង តប្ក្លមដសបរ) គឺ ប្ ប្ ង់ឲតៅររាភ្ជពតែើម(េឹងរងឹមំ 
យឺេ) 
ឧទ រណ៏ មន សែចាស់មនដសបរយរជាងតរមងតប្រោះប្រូតេអ ៊ីន ំរង់(រ៉ូឡាដសន និង តអឡាសទ៊ីន) 
បានបាេ់រង់ ត េ ែ៉ូចតនោះត ើរតប្គឿងសំអាងរចច របនាបានផ្ាយថា ផ្េិេផ្េសាួនមន ជាេិរ៉ូឡា
ដសន(Collagen) រនទឹងដសបររ ំឲចាស់ប្ជឺ្ប្ជ្ួយ ។  
សរតៅតមើេតប្គឿងសំអាងររស់អារដែេមនោរ់ជាេិ Collagen 

 

 

 

 

 

 

 



_អារតធេើចេ  មនែ៉ូចជាអារ់ ៊ីន មនរា ងស ៊ីេ៉ូបាា សតក្លសិក្លនិង
តៅសច់ែ ំ ត ើយវារ៏ មនសរមមភ្ជពរណ្៉ូ រធាេ តាមភ្ជា សស ៊ីេ៉ូបាា
សផ្ងដែរ (១) 
 

_អារក្លរររ វាតែើរេ៉ូជាអង់ ៊ីររ(អង់ ៊ី ប្រឆំ្ងង ររ េួសាួន ឬ សររងគ
ក្លយ) គឺវាប្រឆំ្ងងនឹង សរធាេ ដែេច៉ូេរា ងសាួនតយើង(តមតោគ) 
 

_អារេំរ៉ូវ(អរម៉ា៉ូន) វាមន  ៊ីេំរ៉ូវថ្ាឹងេំដ តថ្រេំនឹងរា ងសររងគ
ក្លយឲមនរំរេិសមេមម១(មិនឲតេើសឬសេោះសរធាេ អេ៊ី១) 
 

_អារែឹរ ំ គឹវាតៅតាមភ្ជា សតក្លសិក្ល េួ  ៊ីគឺជួ្យឲអ ៊ីយ៉ា ង១ចំនួន
(រ៉ា៉ូតាសយ៉ូម ស៉ូែយ៉ូម ក្លេ់សយ៉ូម )អាចច៉ូេរា ងស ៊ីេ៉ូបាា សបាន ែ៉ូចជា
សំោរ់យន្ក្លរណ៏ ែឹរ ំអំាងេា ចប្រស   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត ើយតាម ំរង់វា តគដចរជា២ គឺ  
_ប្រូតេអ ៊ីនសរសស(មិនរលាយរាង ឹរ) និង 

_ប្រតេអ ៊ីនប្គរ់(រលាយរា ង ឹរ) 
 

 

 



តាមសមសធាេ ផ្ែំ តគរ៏ដចរជា២ដែរ គឺ 

_ប្រូតេអ ៊ីនងាយ(តរើេព៊ីអាស ៊ីេអាម៊ីតនស  ធ) និង 

_ប្រូតេអ ៊ីនស ំញ (ំតរើេព៊ីអាស ៊ីេអាម៊ីតន ផ្ែំជាមួយ ប្រុមប្រូតស ិ្ច) 

  
ប្រុមប្រូតស ិ្ច អាចជាេ៊ីព៊ីេ ផ្៉ូសេ េ ដែេពួរវា ភ្ជា រ់ជាមួយប្រូតេ
អ ៊ីនងាយសិន ត ើរ រតងកើេជា ប្រូតេអ ៊ីនស ំញ ំ 
 

ប្រូតេអ ៊ីនងាយ+ប្រូតេអ ៊ីនងាយ+ប្រូតេអ ៊ីនងាយ=តៅដេងាយ 

ប្រូតេអ ៊ីនងាយ+ប្រូតេអ ៊ីនងាយ+េ៊ីព៊ីេ           = េ៊ីរ៉ា៉ូប្រូតេអ ៊ីន 

 

 
ររតៅ (១) គឹ ក្លររណ្៉ូ រសរធាេ តាមភ្ជា សតក្លសិក្ល 
តគដចរតចញជា២ គឺ អង់ែ៉ូស ៊ីេ៉ូស និង អិចស៉ូស ៊ីេ៉ូស 

ព ា េ់ 

ររយអង់ែ៉ូឬអិចស៉ូ គឺ ច៉ូេរា ង ឬ តៅតប្ៅ 

ររយស ៊ីេ  គឺ ថ្ង់ផ្ទ រ ឹរ (តក្លសិក្ល)  
រញ្ច ឹមរ   ូ៉ូស គឺ ជា េំ ំ 

(endocitose/endocytosis : endo-cyt-osis : in-cell-process) 

 

  
និយមន័យ: 

_អង់ែ៉ូស ៊ីេ៉ូស ក្លរែឹរ ំសរធាេ ច៉ូេតក្លសិក្លតាមថ្ង់ស ៊ីេ៉ូបាា ស 

_អិចស៉ូស ៊ីេ៉ូស ក្លរែឹរ ំសរធាេ តចញព៊ីតក្លសិក្លតាមថ្ង់ស ៊ីេ៉ូបាា ស 

 

 

 

 



គួរែឹង  
អង់ែ៉ូស ៊ីេ៉ូស តគដចរជា២ត ៀេ គឺ 

ផារ៉ូស ៊ីេ៉ូស(ស ៊ី) និង ព៊ីណ៉ូ ស ៊ីេ៉ូស(ផឹ្រ) 
 

_ផារ៉ូស ៊ីេ៉ូស តៅតពេដែេតក្លសិក្លតេរររស់រងឺ ឬ មន ំ ំ
តេើសព៊ី ១ម៊ីប្រុង អាចជារំត ចតក្លសិក្ល 

_ព៊ីណ៉ូ ស ៊ីេ៉ូស តៅតពេដែេតក្លសិក្លតេរររស់ជាេំណរ់េ៉ូចៗោវ 
ឬ  ំ ំ េ៉ូចជាង ១០០០អំាស្សុង 

 

                                                                                     អង់ែ៉ូស ៊ីេ៉ូស 
 

 

 

                                                                         អិចស៉ូស ៊ីេ៉ូស 
 

 

 

 

រត្ាដែេតធចើឲប្រូតេអ ៊ីនបាេ់រង់គ ណភ្ជព: 

_អាស ៊ីេខ្ា ំងឬបាសខ្ា ំង 

_អងគធាេ រលំាយ 

_សរ ៉ូ 
_ភ្ជា រ់ងារតផ្ែងៗ ែ៉ូចជា អ  យតរ ៉ា 
_រំហារ់អំរិេ 

_តលា ធាេ ធាន់ 

_រំដររំរេួស៊ីេ ណហ ភ្ជព 

_ចេ តមក្លនិច 



 
អង់ស ៊ីម ជា កាតាល៊ីករគិម៊ីជ៊ីវដែលមាននាទ៊ី ជ ុំរ ញលលបឿនប្រតិកមមគិ
ម៊ីជ៊ីវ លសេងៗ ដែលវាទុំងអស់ជាប្រូលតអ ៊ីន ។ 
 
ជាទូលៅ ការលៅល ម្ ោះអង់ស ៊ីម គឺ យកល ម្ ោះ ស  រស្រ្កា ត និង  
រញ្ច ឹមរទ អាស 

 

ឧទហរណ៏ អង់ស ៊ីមរុំដរក ល៊ីព៊ីតមាន ល ម្ ោះ ល៊ីបាស 

 

ករណ៊ី អង់ស ៊ីមមិនលោរពតាមការលៅរញ្ច ឹមរទ អាសលនោះ ក៏មានខ្លោះដែរ គឺ 
ពពួក អង់ស ៊ីម protéolytique ែូចជា Pepsine,chymotrepsine,trypsine….មានលៅ
ប្រព័នធរ ុំលាយអាហារជាលែើម ែូចជាលៅ ល ោះលវៀន  
 

លគដចកអង់ស ៊ីមជា៦ប្កុម 
អ កស ៊ីែូលរែ តាស                       
ប្តង់ដសវ រ៉ាស 
អ ៊ីប្ែូឡាស    
លឺយ៉ាស 
អ ៊ីសូលមរ៉ាស        
ល៊ីហាា ស 
 



រលរៀរទលនេញចុំនាត់អង់ស ៊ីមលនោះឲងាយ គឺ 
ទលនេញ កយខាងម ខ្១ររស់វា  
អ កស ៊ីែូលរែ តាស                        ប្តង់ដសវ រ៉ាស 
អ ៊ីប្ែូឡាស                                 លឺយ៉ាស 
អ ៊ីសូលមរ៉ាស                                ល៊ីហាា ស 
 
លយើងបាន អ កប្តង់អ ៊ីល៊ីអ ៊ីល៊ី ឬ លោយអ ៊ីល៊ីអ ៊ីល៊ី២ែងលនាោះ លយើងអាច 
ទលនេញបានថា អ កប្តង់អ ៊ីល៊ីកាលរ ៉ា ឬ អ កប្តង់អ ៊ីល៊ី² 
_អ កស ៊ីែូលរែ តាស ជាអង់ស ៊ីមចូលរមួប្រតិកមម អ កស ៊ីែូលរែ កមម 
មានរលនេរ ប្រូត ង លអឡិចប្តុង 
 
_ប្តង់ដសវ រ៉ាស   ជាអង់ស ៊ីមចូលរមួប្រតិកមម លសេរម៉ាូលលគ លព៊ីរណ្ ុំ ១
លៅរណ្ ុំ ១លទៀត         
 

_អ ៊ីប្ែូឡាស ជាអង់ស ៊ីមចូលរមួប្រតិកមម ផ្្តច់សុំព័នពគិម៊ីលហើយ         
រលងាើតសុំព័នពអ ៊ីយ៉ា ង                  ឬ សុំព័នព C-O C-C C-N 
 
_លឺយ៉ាស ជាអង់ស ៊ីមចូលរមួប្រតិកមម រុំដរក និង ឲសុំនល់ (កាត់
រុំដរក) 
 
_អ ៊ីសូលមរ៉ាស ជាអង់ស ៊ីមចូលរមួប្រតិកមម រ្ូររណ្ ុំ កន ងម៉ាូលលគ ល ដត
ររូមន្ែ ល គឺ លៅែដែល 
 
_ល៊ីហាា ស ជាអង់ស ៊ីមចូលរមួប្រតិកមម ភ្ជា រ់សុំព័នធគិម៊ី 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_អង់ស ៊ីមមានសកមមភ្ជពខាល ុំង លប្ ោះម៉ាូលលគ លវាតិចដតអាចឲ
ប្រតិកមម្នលៅបានលលឿនលោយ រុំដរកឬមានសកមមភ្ជពខាល ុំងលៅ
លលើស  រស្រ្កា តជាលប្ចើន ! 
 

 

ស  រស្រ្កា ត? 
ស  រស្រ្កា ត ជាករធាត ដែលអង់ស ៊ីមមានអុំលពើលៅលលើ ។ 
លរើលមើល កយលនោះ គឺ ស  រស្រ្កា ត(substance) មានន័យថា ករធាត  
ែូចលនោះឲដតករធាត ណាក៏លោយ លទោះខាល ញ់ កច់ ឲដតអង់ស ៊ីម
មានអុំលពើលៅលលើ គឺ ជា ស  រស្រ្កា តទុំងអស់ 
 
 



ឥទិធពលអង់ស ៊ីមអាស្ស័យនឹង 
_ស៊ីត ណហ ភ្ជព 
_កុំហារ់ pH 
_កុំហារ់ស  រស្រ្កា ត 
 
និយមន័យ លកខណៈអង់ស ៊ីម មាន 
_ប្គរ់អង់ស ៊ីមទុំងអស់ជា ប្រូលតអ ៊ីន 
_អង់ស ៊ីមមានសកមមភ្ជពខាល ុំង គឹអង់ស ៊ីមមួយចុំនួនតូចមានអុំលពើលៅ
លលើប្រតិកមមមួយចុំនួនធុំ 
_អង់ស ៊ីមដប្រប្រួលតាម ស៊ីត ណហ ភ្ជព កុំហារ់ pH កុំហារ់ស  រស្រ្កា ត 
_អង់ស ៊ីម ជាកាតាល៊ីករកន ងប្រតិកមមលៅមក 
_អង់ស ៊ីមខ្លោះ ប្តូវការកូអង់ស ៊ីម( កូ ដែគូសហការ ) 
 
 
__________________________________________________ 



 
 
ពិសោធន៏គ្រីភីត 
គាត់ពិសោធន៏ស ើបាក់សតរ ីភនឺម ៉ូក៉ូក សគា បំណងចង់ដឹងអ្វីជាពត៏
មានសេសនទិច  
ភនឺម ៉ូក៉ូក មាន២គ្បសភទ រឺ S=រលាង(មានេំបក) និង R=រគ្គាត(គាា ន
េំបក) ដដ ភាពេហាវរបេ់បាក់សតរ ីអាស្េ័យ នឹងេំបករបេ់វា 
 
_ដំប៉ូងគាត់យក បាក់សតរSីចាក់កណតុ រ កណតុ រស ោះងាប់ 
_ប ា ប់មកគាត់ បាក់សតរRីចាក់កណតុ រ កណតុ រមិនងាប់សទ  
_ស ើកទី៣គាត់យក បាក់សតរSី េំលាប់សោយកំសៅ សៅចាក់កណតុ រ 
កណតុ រមិនងាប់សទ  
_ស ើកទី៤ គាត់ក៏យក បាក់សតរSី េំលាប់សោយកំសៅថ្ាី សៅលាយ 
ជាមួយ ាយបាក់សតរRី កណតុ រស ោះងាប់ 
ចំនុចទី៤ សនោះគាត់សមើ ឈាមកណតុ រមតងសទៀត ក៏ស ើញកនុងស ោះមាន
បាក់សតរ ីS មានជីវតិ(កា ស ោះគាត់លាយ បាក់សតរSី េំលាប់សោយ
កំសៅ) ដដ ជាសេតុសធវើឲគាត់រិតថា 



បាក់សតរRី វវិតតន៏សៅជាបាក់សតរSី មកពី ោរធាតុមួយកនុង ាយ
បាក់សតរSីដដ បានេំលាប់សោយកំសៅស ោះ មកសធវើឲបាក់សតរRីគាា ន
សស្ោមសៅជាមានសស្ោមោហាវ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ពត៏មានសេសនទិច ជាេំណំុបលង់េង់សគ្គាង កខណៈននោរពាងគ
កាយ ដដ មានការេំសោរគ្បូសតអីុ្នកំនត់ កខណៈោរពាងគកាយ 
(ដដ សយើងដតងសៅថាមាន ដេន តាមមាត យ ដេនតាមឪពុកស ោះ) 
 
 
សេសនទិច សធវើឲស ច  កខណៈ សេណ៉ូ ទីប 
សេសនទិច ដដ មិនអាចសមើ ស ើញនឹងដភនកទសទ ដតវា េំសោរ
ោងេង់និងឲស ចសចញ សគ្ៅ ដដ អាចសមើ ស ើញ សៅថា  
សេណ៉ូ ទីប ។ 
 



ពិសោធន៏អាវារ ីមា កសេអ្៉ូដ មា កាធី 
ពិសោធ៏បនតពី សលាកគ្រីភីត 
_គាត់កិនបំដបកបាកសតរ ីS យកសៅលាយជាមួយបាក់សតរ ីR ចាក់ 
កណតុ រ កណតុ រស ោះក៏ោល ប់ (ស្េសដៀងគ្រីភីតដដរ គ្គាន់១ េំលាប់
សោយកំសៅ )  
_សេើយកនុងឈាម ស ោះ បាកសតរ ីSរេ់ 
_សគ្កាយមកគាត់ ទាញយកដត ADN របេ់ បាក់សតរSី សគ្ពាោះគាត់ចង់
ដឹងោរធាតុអ្វី ដដ  បំដ ង បាក់សតរ ីR សៅ បាកសតរ ីS 
សគ្កាយមកគាត់យក ADN របេ់ បាក់សតរSី លាយជាមួយ បាក់សតរ ីR 
 ទធេ  កណតុ រស ោះ ក៏ោល ប់សទៀត សេើយកនុងឈាមមាន បាកសតរ ីS
រេ់ 
 
ជាសេតុ ំឲគាត់េននិោា នបានថា: 
_ADN របេ់បាក់សតរ ីS ជាម ៉ូស រុ បំដ ង 
_ADN របេ់បាក់សតរ ីS សចោះគ្ជាបច៉ូ កនុង ADN របេ់បាក់សតរ ីR  
ដដ ឲបាក់សតរ ីRគាា នេំបក សៅជាេំសោរេំបក សេើយកាល យជា 
បាក់សតរ ីS 
_ADN ជាពត៏មានសេសនទិច 
 
 
ពិសោធន៏េឺេីុនិងឆាេ 
គាត់ពិសោធ៏ស ើវរីេុមតង រឺ បាក់សតរយី ៉ូផាេ 



ជាទ៉ូសៅបាក់សតរយី ៉ូផាេដតងសតាងស ើបាក់សតរនិីងបញ្ច៉ូ  ពត៏មាន
សេសនទិចសៅកនុងបាក់សតរ ីដត េឺេីុនិងឆាេ ចង់ដឹងឲកាន់ដតចាេ់
ថា ADN ឬ សស្ោមគ្បូសតអីុ្ន(េំបក) របេ់បាក់សតរយី ៉ូផាេដដ គ្ជា
តច៉ូ កនុងបាក់សតរ ី
 
គាត់ដបកបាក់សតរយី ៉ូផាេជា២គ្កុម  
_គ្កុមទី១ យកោា ន់ធ័រវទិាេកមា ៣៥សៅភាា ប់ 
_គ្កុមទី២ យកេ៉ូេវ័រវទិាេកមា ៣២  សៅភាា ប់ 
(ដដ សយើងដឹងថា គ្បូសតអីុ្ន មានេាុក ោា ន់ធ័រ 
ADN មានេាុកេ៉ូេវ័រ) 
សគ្កាយមកគាត់ទុកឲបាក់សតរ ីនិង វរីេុស ោះមានេកមាភាព 
សគ្កាយមក គាត់ស ើញ ោា ន់ធ័រវទិាេកមា ៣៥ សៅេ ់េឹងដត
ទំាងអ្េ់ ដត េ៉ូេវ័រវទិាេកមា ៣២  សេាើរដតទំាងអ្េ់បានបញ្ច៉ូ  កនុង
បាក់សតរ ី 
ដដ  ADN មានេាុកេ៉ូេវ័រ សេើយ ជាតិេ៉ូេវ័រវទិាេកមា ៣២ សៅនឹង 
បាក់សតរយី ៉ូផាេបានគ្ជាបច៉ូ កនុងបាក់សតរ ីសធវើឲគាត់េនិនោា នបាន 
ADN ពិតជា ពត៏មានសេសនទិច  
(ការពិសោធ៏គាត់គ្គាន់ដតបញ្ជា ក់ឲកាន់ដតចាេ់ថាអ្វីជា ពត៏មានសេ
សនទិច) 
 
ទំរង់ម ៉ូស រុ  ADN 
ពត៏មានសេសនទិចសកើតពី នុយសកលអ្៉ូទីតភាា ប់គាន   
 
 



សេើយនុយសកលអ្៉ូទីត េសំពី ធាតុ៣    
                                    _េករសដអុ្កេីុរបី៉ូេ(C5H10O4) 
                                    _អាេីុតេ៉ូេវ័ររចិ(H3PO4) 
                                    _និងបាេអាេ៉ូត១ 
 
សេើយបាេអាេ៉ូតសនោះមាន ៤គ្បសភទ អាសដនីន(A) កានីន(C) (េថិត
សៅគ្កុមបាេពួរនី) សេើយ ទីមីន(T) េីុត៉ូេីុន(G) (េថិតសៅគ្កុមពិរមីី
ឌីន) 
 
_សដើមបីចំាថាបាេគ្បសភទ២ណា េថិតសៅគ្កុមណា 
សយើងគ្គាន់ដត ទសនាញតាមសគា ការណ៏បំសពញបាេ 
ATCG រឺ  “ ATCG  កណាត  ពីរ “    
ដដ  កណាត  ពីររឺ តំណាងឲ TC ជាបាេពីរមីីឌីន ដដ សៅេ ់
បាេ AG ជា បាេពួរនី ។ 
 
_ជាទ៉ូសៅបាេអាេ៉ូតមាន កខណ១ចំនួន 
បាេអាេ៉ូតរបេ់ ដគ្បគ្បួ ពីគ្បសភទ១សៅ១គ្បសភទសទៀត 
ភាររយបាេ A+G=50% T+C=50% 
 
_រំរAួDN 
_វាជាប ៉ូ ីដម រនន នុយសកលអ្៉ូទីត 
_សកើតពីគ្ចវាក់នុយសកលអ្៉ូទីត២ដសសរុជំារសងវ  មានអ្ងកត់េចិត២nm 



_គ្ចវាក់នុយសកលអ្៉ូទីតមាខ ងៗភាា ប់គាន សោយេំព័នាក៉ូវា េង់រងឹមំារវាង
អាេីុតេ៉ូេវ័ររចិនននុយសកលអ្៉ូទីត១ សៅនឹងេករសដអុ្កេីុរបី៉ូេនននុយ
សកលអ្៉ូទីត  
_សេើយគ្ចវាក់នុយសកលអ្៉ូទីតេងខាងទំាង២ ភាា ប់សោយេំព័នាអីុ្គ្ដូ
ដេនសសោយ (Aភាា ប់T េំព័នា២ជាន់ Cភាា ប់G េំព័នា៣ជាន់) 
_១ជំហាន (១រសងវ )មានគ្បដវង 3,4nm 
 
សកាេិកានិងបរមិាណ AND 
_ឯកតតៈកនុងគ្បសភទ១ មាន ADN សុេពីគាន សោយតំណ ំោប់ 
_ឯកតតៈកនុងគ្បសភទ១មានបរមិាណ ADN(េំសៅស ើគ្កូម ៉ូេ៉ូម) សថ្រជា
និចច(ឧទាេរណ៏ គ្កូម ៉ូេ៉ូមមនុេសមាន ២n=៤៦ សទាោះមនុេសណាក៏
សោយមានគ្កូម ៉ូេ៉ូម ករណីមិនសកើតជំងឺមុយតាេយុងសេសងៗ) 
 

 មុយតាេយុងជាការផាល េ់បត៉ូរេំភារៈសេសនទិច 
ដដ សធវើសកាេិកាស ោះសុេពី ទំរង់សដើម  
ឧទាេរណ៏ គ្កូម ៉ូេ៉ូមមនុេសមាន ២n=៤៦ ដតរងមុយតាេយុង 
សោយករណី ុបគ្កូម ៉ូេ៉ូមរ៉ូទី៥  ំឲបុរគ ស ោះ សកើតជំងឺCridu 
Chat រឺេំស ងដ៉ូចឆាា រ 
 
រួរដឹង 
មុយតាេយុងមាន៣គ្បសភទធំៗ Mutations génique, Mutations 
Chromosomique, Mutations génomique ដដ វាទំាង៣មានករណីសោយ
ដេកជាសគ្ចើនតសៅសទៀត 
 



េវ័យតំស ើងសទវADN  
ច  េវ័យតំស ើងសទវគ្បគ្ពឹតតសៅសោយការច៉ូ រមួ អ្ង់េីុម ADN ប ៉ូ
 ីសមរ េ 
 
_ដំប៉ូងគ្ចវាក់ទំាង២រលា 
គ្ចវាក់ទំាងពីរADNសមចាប់សេតើមដបកពីគាន សោយផាត ច់េំព័នធអីុ្គ្ដូដេន 
នុយសកលអ្៉ូទីតសេរសីៅកនុងនណយ ៉ូរត់សៅបំសពញតាមគ្ចវាក់សមដដ 
ដបកស ោះតាមសគាករណ៏បំសពញបាេ(A-T ,C-G) 
_ដដ គ្ចវាក់សមស ោះជាពុមារំរ៉ូមានន័យថា ADN ចំ ងថ្ាីបានស ោះ 
មានគ្ចវាក់មាខ ងជាគ្ចវាក់សម សេើយក៏សគ្ពាោះសេតុសនោះដដរ ដដ ឲ 
ADNទំាងពីរសគ្កាយតំសេើងសទវដ៉ូចគាន   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ទីរបេ់េវ័យដំស ើងសទវ 
_រ ប់រងការដំស ើងសទវននគ្កូម ៉ូេ៉ូមរ ប់រងចំនួននិងរ៉ូបរងគ្កូម ៉ូេ៉ូមឲ  
_សៅដដដ សគ្កាយចំដនកសកាេិកា 
_រកោពត៏មានសេសនទិចឲសៅសថ្រដដដ ឆ្លងកាត់ជំ ន់ 



 



 
ពិសោធន៏ប ៊ីដលនិងតាទុម 
_ពិសោធន៏សលើស្ប៉ពពួកផ្សិតណឺរ ៉៉ូស្ប៉រ៉ ក្រាស្ោ ជាទ៉ូសៅវាក្រតូវារ 
មជ្ឈដ្ឋា នខ្សត់ោរធាតុចិញ្ច ឹម (មានតតស្ករ អំបិលខ្និជ្ Biotine:B 
complex) តដលសៅមជ្ឈដ្ឋា នខ្សត់ោរធាតុចិញ្ច ឹមសន  វាចច
សំ្សោគអង់សុ្៊ីមក្រគប់តបបសដើមប៊ីរស់្សៅ  
_សក្រាយមកតាទុមនិងប ៊ីដល ោកបាញ់ាំរស្ម៊ី X សៅសលើស្ប៉តដល
កំពុងសៅមជ្ឈដ្ឋា នខ្សត់ោរធាតុចិញ្ច ឹមស   ស ើយស្ប៉១ចំនួនមិន
ចចរស់្បានសទៀតសទ 
_គាត់ក៏យកស្ប៉តដលបាញ់ាំរស្ម៊ី X ទំងស  សៅសៅមជ្ឈដ្ឋា នសំ្ប៉ូរ
ោរធាតុចិញ្ច ឹមបួនក្របសេទ A,B,C,D វញិ តដលមជ្ឈដ្ឋា នទំងប៉ូនសន 
ខុ្ស្គាា ក្រតង់ សមតាប៉៉ូល៊ីត(សមតាប៉៉ូល៊ីត ផ្លិតផ្លមិនទន់សំ្សរចជាផ្
លិតធំទំងស្ស្ុងរបស់្សមតាប៉៉ូល៊ីស្សៅស ើយ ភាគសក្រចើនវាជាម៉៉ូសល
គុលត៉ូចៗ តតក៏ចចថាវាជា ោរធាតុច៉ូលរួមសមតាប៉៉ូល៊ីស្តដរ ) 
លទធផ្ល គឺ  ស្ប៉សៅមជ្ឈដ្ឋា នសំ្ប៉ូរោរធាតុចិញ្ច ឹម C,D គឺ ចចរស់្
បាន 
 
មានន័យថា ស្ប៉សៅមជ្ឈដ្ឋា នសំ្ប៉ូរោរធាតុចិញ្ច ឹម C,D បាន
សំ្សោគអង់សុ្៊ីមសំ្រប់សធវើោ៉ងណាឲក្រតូវនឹងក្របសេទសមតាប៉ូល៊ីត 
C,D ស  សំ្រប់ក្រទក្រទង់ជ្៊ីវតិខ្លួនវា 



ឯ ស្ប៉សៅមជ្ឈដ្ឋា នសំ្ប៉ូរោរធាតុចិញ្ច ឹម A,B វញិវាបានតស្នផ្ទុកសំ្
រប់សំ្សោគអង់សុ្៊ីមឲក្រតូវនឹង ក្របសេទសមតាប៉៉ូល៊ីត A,B 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ដ៉ូចសន អវ៊ីតដលពួកគាត់ទទួលបាន គឺ ស្មមតិកមម 
គឺ តស្ន១ដឹក ំសំ្សោគ អង់សុ្៊ីម ១ ។ 

 

មានន័យថា 

ឧទ រណ៏ កាុងស្ប៉ពពួកផ្សិតណឺរ ៉៉ូស្ប៉រ៉ ក្រាស្ោ មានតស្ន ៣
ក្របសេទសំ្រប់សំ្សោគ អង់សុ្៊ីម គឺ C-ase,D-ase,E-ase 
តដលវាក្រតូវនឹងមជ្ឈដ្ឋា នមានសមតាប៉៉ូល៊ីត(ចចចាត់ទុកជាស្ ុបស្រ្ោក ត) 
C,D,E  
ដ៉ូចសន សបើ សគយកវាសៅសៅមជ្ឈដ្ឋា នសមតាប៉៉ូល៊ីតA,B វាមិនចចតក្រប
តស្នវាព៊ី ៣ក្របសេទសំ្សោគC-ase,D-ase,E-ase សៅជា សំ្សោគ 
A-ase,B-ase បានស ើយ ! គឺ តស្ន១ដឹក ំសំ្សោគអង់សុ្៊ីម១ 
 
 



ភាពក្រតូវគាា ក្របូសតអុ៊ីន និង AND 
ដ៉ូចបានដឹងព៊ីសមសរៀនក្របូសតអុ៊ីនស ើយ គឺ ក្របូសតអុ៊ីនមាន ទ៊ី ចំនួន៦ 
កាុងស   ១ ទ៊ី ជាអង់សុ្៊ីម ! 
_ក្រគប់អង់សុ្៊ីមជាក្របូសតអុ៊ីន តតក្រគប់ក្របូសតអុ៊ីនជាមិនតមនជាអង់សុ្៊ីម! 
 
 
ដ៉ូចសន  ក្រទឹស្ត៊ី តស្ន១ដឹក ំសំ្សោគអង់សុ្៊ីម១ ក្រតូវបត៉ូរជា 
តស្ន១ដឹក ំសំ្សោគក្របូសតអុ៊ីន១ ។ 
 
លកខណដ៉ូចរវាងក្របូសតអុ៊ីន និង ADN 
មាន ជាម៉ាក្រកូម៉៉ូសលគុល 
        ជាម៉៉ូសលគុលសកើតព៊ីឯកតាត៉ូចៗភាា ប់គាា  
        ជាម៉៉ូសលគុលតដលមានតំណលំដ្ឋប់ឯកតាត៉ូចៗជាក់លាក់(ឯក
តាត៉ូចៗ ក្របូសតអុ៊ីន គឺ ចសុ្៊ីតចម៊ីសន ឯកតាត៉ូចៗ ADN 
គឺ នុយសកលអ៉ូទ៊ីត) 
 
លកខណខុ្ស្គាា  
ADN 
                 សកើតព៊ីក្រចវាក់២តខ្ស 
                 នុយសកលអ៉ូទ៊ីត៣កំនត់ចសុ្៊ីតចម៊ីសន១ 
                 មានក្របតវងតវងជាងក្របូសតអុ៊ីន 
                 មាននុយសកលអ៉ូទ៊ីត៤ក្របសេទ  
 
 



ក្របូសតអុ៊ីន 
                  សកើតព៊ីក្រចវាក់១តខ្ស 
                  ចសុ្៊ីតចម៊ីសន១កំនត់សដ្ឋយនុយសកលអ៉ូទ៊ីត៣កំនត់ 
                  មានក្របតវងខ្ល៊ីជាងADN 
                  មានចសុ្៊ីតចម៊ីសន២០ក្របសេទ 
 
ស ើយសដើមប៊ីកំុឲក្រច ំថា នុយសកលអ៉ូទ៊ីត ឬ ចសុ្៊ីតចម៊ីសន ១ណាជា
ធាតុបងករបស់្១ណាស   គឺ ក្រគាន់តតចំា ថា ADN ស្រសស្រឡាតំាង 
ស ើយរវាងនុយសកលអ៉ូទ៊ីតនិងចសុ្៊ីតចម៊ីសន គឺសយើងស្រសស្រនុយសកលអ៉ូ
ទ៊ីតជាភាោស្រសស្រឡាតំាងញឹកញាប់ជាង គឺ ATCG ដ៉ូចសន  
ចំាថា ADNកិនATCG(កិនសន ក្រគាន់តតជាពាកយឲងាយចំាបុ៉សណាណ  ) 
 
សដ្ឋយ ADNមានក្របតវងតវង កាុងស   អងកត់ត៉ូចៗ សគសៅថា តស្ន 
និយមន័យ 
_តស្ន  ជាអងកត់ត៉ូចមួយរបស់្ADNតដលមានផ្ទុកពត៏មានសស្សនទិច 
សំ្រប់សំ្សោគក្របូសតអុ៊ីនយថាក្របសេទ១ 
ស ើយ ADN សន  សៅកាុង ណណយ៉៉ូរបស់្សាសិ្ា ជាទ៉ូសៅ ពត៏មាន
សស្សនទិចសន (តស្ន) មិនចចចាកសចញព៊ី ណណយ៉៉ូបានសទ 
ឬ ឯារោងស្ង់សំ្សោគក្របូសតអុ៊ីន គឺ សៅសុ្៊ីត៉ូបាល ស្ សដ្ឋយមាន 
រ ៊ីប៉ូស្៉ូមជាសរងជាង  
 
ដ៉ូចសន សដើមប៊ី បានក្របូសតអុ៊ីន គឺ កាុងសាសិ្ាមាន ម៉៉ូសលគុល១សំ្រប់
សៅចំលងពត៏មានសស្សនទិចតដលបានចារសលើម៉៉ូសលគុល ADNកាុង 
ណណយ៉៉ូស   



ARNm ( អាក ំោរ)  
វាស្ស្សដៀងនឹង ADN តដរ គឺ ខុ្ស្ក្រតង់ 
ចំនួនតខ្សក្រចវាក់នុយសកលអ៉ូទ៊ីត១(ADNតខ្សក្រចវាក់នុយសកលអ៉ូទ៊ីត២) 
ស្កររ ៊ីប៉ូស្(ADNស្ករសដអុកសុ្៊ីរ ៊ីប៉ូស្) 
បាស្ចស្៉ូត អ ុយរ៉សុ្៊ីល U គឺ ជំ្នួស្បាស្ADNទ៊ីម៊ីន(T) 
 
តាមមុខ្ងារ ARN តចកជា៣ ARNm(អាក ំោរ) ARNt(អាកដឹក ំ) 
ARNr(អាកច៉ូលរមួបសងកើតរ ៊ីប៉ូស្៉ូម) 
 
ARNm(អាក ំោរ) គឺ  ំពត៏មានសស្សនទិច(ចំលងពត៏មាន) សៅ
ណណយ៉៉ូមកសុ្៊ីត៉ូបាល ស្សដើមប៊ីសំ្សោគក្របូសតអុ៊ីន 
 
ARNt(អាកដឹក ំ) គឺដឹក ំចសុ្៊ីតចម៊ីសន មកភាា ប់បសងកើតជាតខ្ស
ក្រចវាក់ក្របូសតអុ៊ីន 
 
ARNr(អាកច៉ូលរមួបសងកើតរ ៊ីប៉ូស្៉ូម) គឺ ជាធាតុផ្សំបសងកើតជា រ ៊ីប៉ូស្៉ូម 
តដល រ ៊ីប៉ូស្៉ូមជាសរងចក្រកសំ្សោគក្របូសតអុ៊ីន 
 
ចល ចំលងក្រកម 
ក្របក្រពឹតតសដ្ឋយមានារច៉ូលរមួសដ្ឋយអង់សុ្៊ីម ARN ប៉ូល៊ីសមរ៉ស្ តដល
អង់សុ្៊ីមសន បានអនតរគមន៏ដ៉ូចខាងសក្រាម 
 
_ដំប៉ូងវាទទួល ស្ញ្ញសស្សនទិច សៅសលើ ADN តដលចចឲចាប់សផ្តើ
មសំ្សោគ និង បញ្ច ប់សៅតំបន់កតនលងជាក់លាក់(១) 



_វាសបើក ADN សដ្ឋយផ្តត ច់សំ្ព័នពអុ៊ីក្រដូតស្នសខ្ោយ  
សធវើប៉៉ូល៊ីសមកមមណននុយសកលអ៉ូទ៊ីត គឺឲនុយសកលអ៉ូទ៊ីតសស្រ ៊ីសៅបំសពញ
ជាមួយនុយសកលអ៉ូទ៊ីតក្រចវាក់សមសដើមតាមសគាលារណ៏បំសពញបាស្  
A-U , C-G 
_បនតតាមរសបៀបដតដលសន បានក្រគប់ចំនួនស ើយវាក៏ផ្តត ច់សចញព៊ី  
ADN ស ើយក្រចវាក់ ADNសមក៏បិទជាប់គាា វញិ 
 
ក្រកមសស្សនទិច  
និយមន័យ ក្រកមសស្សនទិច  ជាក្របព័នធណនភាពក្រតូវគាា រវាងនុយសកលអ៉ូទ៊ី
ត៣របស់្ARNm  នឹង ចសុ្៊ីតចម៊ីសន១ណនក្របូសតអុ៊ីន ។ 
 
នុយសកលអ៉ូទ៊ីតសៅសលើARNm សៅថា ក៉ូដុង 
 
តដលតារងក្រកមសស្សនទិច  មានចំនួនក៉ូដុង៦៤ តដលតំរ៉ូវនឹងចសុ្៊ីត
ចម៊ីសន ២០ក្របសេទ កាុងស  មាន៣ក៉ូដុង(ឬសៅបានថាក្រត៊ីធាតុ) មិន
មិនតំរ៉ូវ ចសុ្៊ីតចម៊ីសនសទ គឺ មាន UAA , UGA , UAG សគសៅថាក៉ូដុ
ងស្តុប 
 
សដើមប៊ីងាយចំា ក៉ូដុងស្តុប ក្រគាន់តតទសនទញថា 
អ ុយចច អ ុយហ្កក រ អ ុយហ្កក ក 
/ U-A-A U-GA U’AG /  
ារពិត UAG គួរតតបសញ្ចញសំ្សលង អ ុយចក់តតកាុងវធិ៊ីទសនទញឲចំា 
គឺ ជំ្នួយសដ្ឋយ អ ុយហ្កក ក វញិសដើមប៊ី ឲជួ្ននឹងអ ុយចច អ ុយហ្កក រ 
 



ារបកតក្របក្រកម 
កាុងសពលសន  គឺ សយើងក្រតូវារធាតុសំ្ខាន់៣ គឺ ARNm ARNt និង រ ៊ីប៉ូ
ស្៉ូម 
 
_ធាតុផ្សំ រ ៊ីប៉ូស្៉ូម 
វាផ្សំព៊ី ឯកតារងធំ(សកើតព៊ី ក្របូសតអុ៊ីន ៤៥ និង ARNr ៣)  
          ឯកតារងត៉ូច(សកើតព៊ី ក្របូសតអុ៊ីន ៣៣ ARNr ១)  
វាមានថត P និង ថត A 
(ថត P គឺ តំណាងឲសំ្រប់ប៉ូល៊ីបិបទ៊ីត ថត A តំណាងឲសំ្រប់ឲ
ចសុ្៊ីតចម៊ីសន) 
 
_ធាតុផ្សំ ARNt  
ដ៉ូចបានសរៀបរប់ខាងសលើលកខណៈខ្ល ស ើយ សៅស្ល់មួយចំនួនគឺ 
ARNt មាន នុយសកលអ៉ូទ៊ីតក្រតឹមតត ៧០សៅ៨០ បុ៉សណាណ   
វារុជំារងមានកំពក៣ តដលកំពកខាងសក្រាម សៅថាអង់ទ៊ីក៉ូដុង សំ្
រប់ភាា ប់ នឹង ក៉ូដុងរបស់្ ARNm  
 
លកខណ ARNt សំ្ខាន់២ គឺ 
_មានអង់ទ៊ីក៉ូដុងសៅភាា ប់នឹងក៉ូដុង 
_ភាា ប់ចសុ្៊ីតចម៊ីសនយថាក្របសេទ១ ព៊ីណណយ៉៉ូសៅសុ្៊ីត៉ូបាល ស្ សដើមប៊ី
សំ្សោគបសងកើតក្រចវាក់ក្របូសតអុ៊ីន  
 
កាុងារភាា ប់សន  គឺវាក្រតូវារ អង់សុ្៊ីម ចម៊ីណ៉ូ ចសុ្៊ីល-ARNt-ោំង
សតតាស្ សដ្ឋយមានថាមពល ATPច៉ូលរមួផ្ងតដរ 



រលឹំកនិងសក្របៀបសធៀបធាតុច៉ូលរ៉ូមបកតក្របក្រកម(សក្របៀបសធៀបារបកតក្រប
សៅនឹងារបសងកើតរថយនត) 
 
_ADN: ជា អាកតដលបានគ៉ូស្បលង់ រ ឺរច ម៉៉ូតរថយនត(សធវើារសៅារោិល័យ 
និង រកោឯកោរសដើមសៅារោិល័យបុ៉សណាណ   សៅទ៊ីក្រកងុ) 
_ARNm: ជា អាកសៅសំុ្ថតចំលងបលង់ម៉៉ូតរថយនត សក្រពា ឯកោរសដើមសគដំកល់
សៅារោិល័យ ស ើយយកមកសរងចក្រក សៅឯសខ្តត 
_ARNt: ជា អាកដឹកជ្ញ្ច៉ូ នតដក ជ័្រ ឬ សំ្ភារៈសផ្សងៗ សំ្រប់តំសលើងរថយនត  
_ARNr: ជា អាកកោងកតនលងផ្លិតរថយនត ឬ ជាជាងស្ង់សរងចក្រកផ្លិតរថ
យនត 
 
ចល ារសំ្សោគក្របូសតអុ៊ីនមាន៣ ដំណាក់ាល 
_ដំណាក់ដំប៉ូង(ទ៊ី១)  
សផ្តើមសដ្ឋយមានក៉ូដុង AUG តដលសៅកាុងថត P មានអង់ទ៊ីក៉ូដុង ARNtជាណដគ៉ូ
មកភាា ប់ គឺ UAC មានចសុ្៊ីតចម៊ីសនសមតយ៉ូន៊ីន 
(ក្រគប់ក្រចវាក់តដលកំពុងសំ្សោគ គឺសផ្តើមសដ្ឋយ ក៉ូដុង AUG) 

 
_ដំណាក់ល៉ូតតវង(ាលទ៊ី២) 
សដ្ឋយ ARNt ថម៊ី១សទៀត បានដឹកចសុ្៊ីតចម៊ីសនដណទសទៀតមកដ្ឋក់កាុង
ថតទំសនរ គឺ ថតA 
រចួគឺ សយើងបាន  ARNt២ ចសុ្៊ីតចម៊ីសន២ សៅថតទំង២របស់្ 
រ ៊ីប៉ូស្៉ូម រចួ ចសុ្៊ីតចម៊ីសន២ក៏បានភាា ប់គាា ចំណងបិុបទ៊ីត សដ្ឋយអង់
សុ្៊ីមបសញ្ចញព៊ី រ ៊ីប៉ូស្៉ូម 



សក្រាយភាា ប់រចួ រ ៊ីប៉ូស្៉ូមក៏រកិំលសៅ១ក្រកិត តដលសធវើឲ ARNt ទ៊ី២ រកិំល
មកថត P វញិ ស ើយ ថត A ទំសនរសដើមប៊ីចំា ARNt ថម៊ី១សទៀត 
តាមរសបៀបដតដលៗសន  វាក៏បានភាា ប់ចសុ្៊ីតចម៊ីសនជាសក្រចើនបសងកើត
ជាតខ្សក្របូសតអុ៊ីន 
 
_ដំណាក់បញ្ច ប់(ទ៊ី៣) 
គឺសៅសពលតដល រ ៊ីប៉ូស្៉ូមសលាតរកិំលដល់ក៉ូដុងស្តុបទំង៣ 
UAA,UGA,UAG 
ស ើយប ទ ប់មកោរធាតុទំងអស់្តដលច៉ូលរមួទំងត៉ូចទំងធំ ក៏
បានបំតបកខ្លួនអស់្សៅ ភាល មសទៀតស  ចសុ្៊ីតចម៊ីសនមុនសគ គឺ សមតយ៉ូ
ន៊ីន ក៏បានដ្ឋច់ព៊ីក្រចវាក់ប៉ូល៊ីបិុបទ៊ីត 
លទធផ្លសយើងក៏បាន ក្របូសតអុ៊ីនតដរ  
 
មានវ ៊ីសដអ៉ូ ចុចសលើរ៉ូប 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05EK0_0lh0Y&list=UUGB_K7EQ12vLJgsB6autxLg


សាសិ្ាន៊ីមួយសំ្សោគតតក្របូសតអុ៊ីនណាចំាបាច់ និង សៅសពលក្រតូវ
ារបុ៉សណាណ   ាលតដល ំឲមានារសំ្សោគក្របូសតអុ៊ីន ក៏មកព៊ីមាន
ារផ្តល់ស្ញ្ញព៊ីសុ្៊ីត៉ូបាល ស្តដរ កាុងស  មានតស្ន៣  
_តស្នតំរ៉ូវ(ក្រតួតពិនិតយ) ទទួលស្ញ្ញព៊ីសុ្៊ីត៉ូបាល ស្ ថាខ្វ  ក្របូសតអុ៊ីនអវ៊ី 
អរម៉៉ូនអវ៊ី(រលឹំក ក្របូសតអុ៊ីនក៏មាន ទ៊ីជាអរម៉៉ូនតដរ) រចួបញ្ជា សៅតស្ន
ក្របតិបតិតារ 
_តស្នក្របតិបតតិារ ជាតស្នមាន ទ៊ី បញ្ជា  បនតសៅ តស្នទំរង់ 
_តស្នទំរង់ ផ្ទុកពត៏មានសស្សនទិចសំ្រប់សំ្សោគក្របូសតអុ៊ីន 
 
ស្ញ្ញព៊ីសុ្៊ីត៉ូបាល ស្តស្នតំរ៉ូវតស្នក្របតិបតតិារតស្នទំរង់ 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
  
  
 
  
 
 



 
_ការបង្កត់ជ្រើស 
មាន២ គឺ រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ និង្ រំជរ ើសជោយម្នុសស ។ 
 
_រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ ជាលំនំរបស់សារពាង្គកាយដែលអាចបនសំ
រស់ជៅបានយ៉ាង្លអជៅនឹង្លក្ខខណ្ឌ ធម្មជាតិ ។ 
 
ពនយល់ រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ 
ពាក្យរំជរ ើស និយយស្សួលសាា ប់ គឺ ជារបស់១ឬ១ចំនួនដែលម្ក្ពី
ការយក្ក្នុង្ចំជោម្របស់ជាជ្ចើនឲជរ ើស 
ពាក្យ ធម្មជាតិ មានន័យទូលំទូលាយោស់ ដតជយើង្សុទធដតែឹង្ថា 
ធម្មជាតិ មានែូចជា ទឹក្ ជ្លើង្ កំ្ជៅ ខយល់…ល… 
 
ែូចជនេះ រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ គឺ ជាការកំ្នត់ជោយធម្មជាតិ ជរ ើស
តាម្លក្ខខណ្ឌ  ចំជពាេះសតវឬវតថុោដែល មិ្នអាចរស់រានបាន 
ជ្កាម្លក្ខខណ្ឌ ធម្មជាតិជនេះ ពួក្ជគមិ្នដម្នជារំជរ ើសធម្មជាតិជទ 
 
 
 
 



ឧទាហរណ៏្ 
ជៅជលើជកាេះមួ្យមានម្នុសស  
៤នក់្រស់ជៅ 
 
បនា ប់ម្ក្ ក៏្មាន 
ជ្រេះធម្មជាតិជក្ើតជ ើង្ 
ជធវើឲជៅសល់ដត២នក់្   
 
ជនេះមានន័យថា អ្នក្ដែល 
មិ្នសល់ជនេះ គឺ មិ្នដម្នជា 
រំជរ ើសធម្មជាតិជ ើយ ជ្ពាេះ 
្រន់ដតឧបសគគធម្មជាតិ១ក៏្ 
មិ្នអាចតស ូរស់រានបាន 
 

 

 

 

រំជរ ើសធម្មជាតិ គឺ ទុក្ដតសារពាង្គកាយដែលខ្ល ំង្អាចទប់ទល់នឹង្
លក្ខខណ្ឌ ធម្មជាតិខលួនជទ ! គឹ ្តូវជចេះសំរបតាម្ធម្មជាតិ ជទើបជារំ
ជរ ើសធម្មជាតិ 

 

 

ែូចរន ដែរ ោយណូ្ស័រមិ្នដម្នជារំជរ ើសធម្មជាតិ 

ជ្ពាេះ ជៅជពលដែនែីជយើង្ដ្ប្បួលអាកាសធាតុ(កាលជនេះខសត់
អុ្ក្សីុដសន) ជធវើឲោយណូ្ស័រធំ ធំទំាង្ជនេះសាល ប់ 

 

 



_រំជរ ើសជោយម្នុសស ជារំជរ ើសនូវឯក្តាៈោដែលវាមានបំដរបំរលួ
មាន្បជយរន៏សំរាប់ពួក្ជគ ជហើយបង្កនូវលក្ខណ្ៈអាចបនាពូរកូ្ន
ជៅរំនន់ជ្កាយបានជទៀត។ 
ភាគជ្ចើន ក្នុង្វស័ិយក្សិក្ម្ម ែូចជា បង្កត់ពូរ រកុ្ខជាតិ ឬ ពូរសតវ 
 
 
អីុ្្ប ីត ជាការបង្កក ត់ពូរខុសរន នន្បជ្ទដត១ ឬ ្បជ្ទខុសរន ដត 
ម្ាង្(ចំជពាេះរកុ្ខជាតិឬសតវ) ។ 
 
ឧទាហរណ៏្ អីុ្្ប ីតននរថយនា១ 
AA តាង្ឲរថយនាជ្បើសាំង្ជលបឿនជលឿន 
BB តាង្ឲរថយនាមា៉ាស ូតសីុសាំង្តិច 
វាទំាង្២ គឺ ្បជ្ទរថយនា ែូចរន  ខុសដតលក្ខណ្ៈ១ចំនួនប៉ាុជោណ េះ 
ជ្កាយម្ក្ 
ជគចង់្បានឡានជ្បើសាំង្និង្មា៉ាស ូត 
ជនេះជគបានឡាន AB គឺ ជាឡានអីុ្្ប ីត្បជ្ទជ្បើសំាង្និង្មា៉ាស ូត
ជលបឿនជលឿនជហើយសីុសាំង្តិច 
 

 

ដតអីុ្្ប ីតក៏្មិ្ន្បាក្ែថាលអរហូតដែរ 
ឧទាហរណ៏្ អីុ្្ប ីតននរថយនាទី២ 
ជគចង់្បានរថយនា១ដែលសីុសាំង្តិច និង្ មានតំនលធូរនថល ែូចជនេះ 
អ្នក្បជង្កើតអីុ្្ប ីតជនេះ ក៏្្តូវដតបជង្កើតជទាេះលក្ខណ្ៈមិ្នលអក្ាី(មិ្នសូវ
លអែូចតំនលនថល) 



ជអ្ជតរ ៉ាសីុូស ? 
ចំជពាេះសតវ ជអ្ជតរ ៉ាសីុូស ជាបាតុ្ូត១ដែល ជក្ើតជ ើង្នូវជពលដែល 
អីុ្្ប ីតមានលក្ខណ្ៈលអទំាង្អ្ស់ជលើសពីជម្បា(សម្តថភាព កំ្លាំង្ 
ធន់) 
 
អីុ្្ប ីតក្ម្ម អាចមិ្នលអ អាចលអ ឲដតកូ្នកាត់ ដតជអ្ជតរ ៉ាសីុូសជា
បាតុ្ូត១របស់អីុ្្ប ីតក្ម្ម គឺ ម្ក្ពីជម្បាខុសរន  ឬ ្បជ្ទជម្បាខុស
រន គឺរំនន់ជ្កាយមានសម្តថភាពជលើសជម្បា 
 
ឧទាហរណ៏្ អីុ្្ប ីត 
DD តាង្ឲក្ង់្ 
ក្ក្ តាង្ឲម្៉ាូតូ 
 
ជនេះបាតុ្ូតជអ្ជតរ ៉ាសីុូស គឺ ជៅជពល ក្D គឺជគបាន ក្ង់្អាគុយ 
គឺ អាចរិេះជោយធាក់្នឹង្ជរើង្ក៏្បាន អាចរិេះជ្បើកំ្លាំង្មា៉ា សីុនរត់
ជោយអាគុយក៏្បាន វាមានសម្តថភាពជលើស ជម្បាវា(មិ្នគិត
ជលបឿន) 
 
ការបង្កក ត់ជ្រើសចំជពាេះសតវ 
វាមានការបង្កក ត់រិត និង្ ការបង្កក ត់ឆ្ងា យ 
 
ការបង្កក ត់រិត ជាការការបង្កក ត់សតវដែលជក្ើតពីជម្បាមួ្យគូ រវាង្រន
វា ឬ រវាង្ជម្បានិង្កូ្នរបស់វា។ 
 



ឧទាហរណ៏្ សតវមាន់ជម្បា១គូ បង្កក ត់បានកូ្ន១ហវូង្បនា ប់ម្ក្កូ្ន
មាន់ធំៗ វាក៏្ជៅបង្កក ត់ជាមួ្យជម្បារបស់វាវញិដតម្ាង្បាន  
ទំាង្ជនេះបជង្កើតបានការបង្កក ត់រិត គឹបង្កក ត់ដតរន វា 
 
ការបង្កក ត់រិតចំជពាេះសតវវាមិ្នសូវមានការជ្រេះថាន ក់្ជ្ពាេះការ
បង្កក ត់រិតចំជពាេះសតវភាគជ្ចើនក្នុង្វស័ិយក្សិក្ម្មជែើម្បីទទួលបាន
ែលជាអាហារប៉ាុជោណ េះ 
 
ប៉ាុដនាជបើការបង្កក ត់រិតចំជពាេះម្នុសសវញិ គឺ អាចមានែលវបិាក្១ចំនួន
តូចែង្ដែរ គឺ ជលចជ ើង្នូវដសនអ្ន់ម្ក្វញិ 
 
ឧទាហរណ៏្ រំងឺ្ជលាហិត(តារា៉ាសសិមី្) ជារំងឺ្ខវេះឈាម្ ដែលជលច
អាចជក្ើតចំជពាេះការបង្កក ត់រិតម្នុសស 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការបង្កក ត់ឆ្ងា យ 
ជាការបង្កក ត់រវាង្ជម្បាដែលមានពូរខុសរន  ឬ ្បជ្ទដខសស្សលាយ
ខុសរន ដតម្ាង្ 
ការបង្កក ត់ឆ្ងា យដបបជនេះ ដតង្ឲសនា នជ្កាយមានលក្ខណ្ៈលអ ខ្ល ំង្ 
ដែលជៅថា ជអ្ជតរ ៉ាសីុូស ដតអារ មិ្នអាចបនាពូរបាន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក្លូន ជា្ក្ុម្សារពាង្គកាយ១្ក្ុម្ដែល មាន្ប្ពពីជកាសិកាជែើម្ដត
១ ជហើយមានពត៏មានជសជនទិចែូចរន ជបេះបិទ! 
 



_ការបជង្កើតក្លូន ែំបូង្យក្បាក់្ជតរ ី២ ៣ ជៅទុក្ក្នុង្្បអ្ប់ ជប៉ា្ទី ក្នុង្
ម្រឈោា ន អាកា អាកា រចួទុក្ឲបាក់្ជតរបីនាពូរ រហូតែល់រាប់លាន
តាម្ចំនួនដែលជគចង់្បាន ! 
 
គួរែឹង្ 

ជប៉ា្ទី ជឈាម េះ ្បអ្ប់សំរាប់បណ្ាុ េះ 
ម្រឈោា ន អាកា អាកា ជាថាន លបណ្ាុ េះបាក់្ជតរ ីដែលមានឈាម្សតវចិញ្ច ឹម្កូ្ន

ជោយទឹក្ជោេះ ភាគជ្ចើន ជគយក្ ឈាម្ ជសេះ និង្ ជចៀម្ 
 
ប៉ាូលីបលូអីុ្ឌី ជាបាតុ្ូតជក្ើនចំនួន្ក្ូម្៉ាូសូម្តាម្ពហុគុណ្ននn  
មាន ២n ៣n ៤n 
 
បាតុ្ូតប៉ាូលីបលូអីុ្ឌី ជគភាគជ្ចើនជ្បើសារធាតុគិមី្ ជៅក្ដនលង្ដែល
សក្ម្មនឹង្ការលូតលាស់(ក្ដនលង្ដែលមានមី្តូសជក្ើតជ្ចើន) 
សារធាតុគិមី្មាន កុ្លសីុសីុន ោប់តាដ ន ជអ្ទីដ ន និង្ កាជហវ
អីុ្ន  
ជោយសារធាតុគិមី្ ជនេះជៅកាត់ផ្តា ច់្តយ៉ាូង្អា្ក្ូមា៉ា ទិចដែលកំ្ពុង្
រក្ទាញដញក្្ក្ូមា៉ា ទីតជៅប៉ាូលសង្ខ្ង្ នំឲជពលចប់វគគមី្តូស
ជកាសិកាជៅដត១ ជហើយមាន ្ក្ូម្៉ាូសូម្មានែល់ ៤n ដែលលអចំជពាេះវ ិ
ស័យក្សិក្ម្ម ដតជបើ ជ្បើវាម្ក្ជលើសតវ គឺ បោា លជអាយសាល ប់បាន  
 
វសិវក្ម្មជសជនទិច  
វសិវក្ម្មជសជនទិច ជាសំណំុ្បជចចក្ជទស ដែលអាចឲមានបជនារដសន
ចំដលក្១ ជៅក្នុង្ជកាសិកាបណ្ាុ េះ១ ជធវើយ៉ាង្ោជែើម្បីឲជកាសិកា 



ធមួលទទួលជនេះទទួលបាននូវលក្ខណ្ៈថមីដែលជាប់នឹង្ដសនបជនារ
ជនេះ 
 
_វសិវក្ម្មជសជនទិចមាន៤ែំោក់្កាល  
(ឧទាហរណ៏្ ការជធវើវសិវក្ម្មអ្រម្៉ាូនអំាង្ស ុយលីន) 
 
១ ការកាត់ម្៉ាូជលគុលADN ជាអ្ង្កត់តូចៗ 
ែំបូង្ជគពិនិតយ ជគយក្្ក្ូម្៉ាូសូម្ម្នុសសដែលសំជយគ អ្រម្៉ាូនអំាង្ស ុ
យលីន  
រចួជគជម្ើលតាម្បជចចក្ជទសទីពិជសាធន៏ នូវអ្ង្កត់ោដែលសំជយគ
ដសនអំាង្ស ុយលីន 
រចួជគក៏្បានកាត់អ្ង្កត់ជនេះជោយអ្ង់្សីុម្ប្ង្ួម្ 
ស្សបជពលរន ដែរជគយក្បាល សមីតពីបាក់្ជតរ ីរចួក៏្ជម្ើលអ្ង្កត់ោដែល 
មានតំណ្តំោប់ នុយជក្លអូ្ទីត ែូចអ្ង្កត់ដសនម្នុសសសំជយគអំាង្
ស ុយលីនដែរ(ប៉ាុដនាអ្ង្កត់ដសនជែើម្ជៅបាល សមីតមិ្នសំជយគអំាង្ស ុយ
លីនជទ)  
 
ចំោំ ការកាត់អ្ង្កត់ដសន គឺ កាត់ជោយមានតំណ្សំរាប់ភាា ប់ជោយ
អ្ង់្សីុម្ភាា ប់(មាន ងំុ្កទំាង្សង្ខ្ង្) 
 
 
 
 
 



 
 
 
២ ការបញ្ចូ លអ្ង្កត់ ADN ជៅក្នុង្បាល សមីត 
បាល សមីត ជា ADN រាង្រង្វង់្របស់បាក់្ជតរ ី
ជោយរបូខ្ង្ជលើគឺ ជគយក្អ្ង្កត់ ADN ជៅភាា ប់នឹង្ បាល សមីតជោយអ្
ង់់្សីុម្លីកាស រចួជគក៏្យក្ បាល សមីតជនេះ ជៅោក់្ក្នុង្បាក់្ជតរវីញិ 
 
៣ ការបជង្កើតក្លួន 
គឺ ជគោក់្បាល សមីតបាក់្ជតរ ីដែលមានដសនបជនារជនេះ ចូលជៅ
ម្រឈោា នម្ណ្ាុ េះ ទុក្ឲវាបនាពូរ  
 
៤ ការសំដែង្ជចញននដសន  
គឺ ជគដញក្ក្លូនបាក់្ជតរដីែលមានដសនសំជយគអំាង្ស ុយលីនជនេះ 
រចួទុក្ឲវាចាប់ជែាើម្សំជយគ្បូជតអីុ្ន(អំាង្ស ុយលីន) តាម្រជបៀប
ជនេះគឺ ជគបានអំាង្ស ុយលីនយ៉ាង្ជ្ចើន ពី ក្លូនទំាង្ជនេះ 
 
មានវជីែអូ្ ចុចជលើរបូខ្ង្ជ្កាម្ 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eD7OgCaStHc&list=UUGB_K7EQ12vLJgsB6autxLg


វសិវក្ម្មជសជនទិច ជគជ្បើសំរាប់ែលិត្បូជតអីុ្នឲបានជ្ចើន និង្ 
រហ័ស ជ្ពាេះបាក់្ជតរអីាចក្លូនចំនួនរាប់លានក្នុង្ជពលែ៏ខលី ែូចជនេះ
ការែលិត្បូជតអីុ្នតាម្ពួក្បាក់្ជតរក៏ី្បានជ្ចើនដែរ ជែើម្បីបំជរ ើវស័ិ
យនន ែូចជាវស័ិយសុខ្្ិបាល អ្នក្ជក្ើតទឹក្ជនម្ដែអម្ គឺ ្តូវ
បានចាក់្អំាង្ស ុយលីនជរៀង្រាល់នថា ជបើរម នការបជង្កើតវសិវក្ម្មជសជន
ទិចតាម្បាក់្ជតរជីទ សុខភាព្បជារននឹង្ជៅកំ្រតិមិ្នលអមួ្យ ! 
ែលិតែលតាម្ វសិវក្ម្មជសជនទិច 
 
 
វស័ិយសុខ្្ិបាល 
_វា៉ាក់្សំាង្ ជាសារធាតុដែលជរៀបចំជ ើង្ សំរាប់បជង្កើតឲមានភាព
សំុាក្នុង្ខលួនឯក្តាៈ ជៅនឹង្ជម្ជរាគ(វរីសុ) 
 
រជបៀបបជង្កើត វា៉ាក់្សំាង្តាម្ឯក្សារមាន៤រជបៀបដត ជគជលើក្ម្ក្ដត២ 
ទី១ គឺ បនថយភាពសហាវរបស់ជម្ជរាគ 
គឺអាចតាម្ការបាញ់កំារសមី ឬ បជចចក្ជទសជែសង្ៗជៅទីពិជសាធន៏ ! 
បនថយភាពសហាវរបស់ជម្ជរាគ គឺ បនថយសក្ម្មភាពរបស់វា 
អាចជបៀបជធៀបបានថា ែូចវាយជគឲរិតសាល ប់ ជហើយរក្ជ ើញចំនុច
ជខោយរបស់វា ដែលជបើមានជលើក្ជ្កាយជម្ជរាគម្ក្ជទៀត គឺ ្បព័នធ
ការពារជយើង្នឹង្អាចទប់ទល់បានយ៉ាង្ង្កយ 
 
ទី២ គឺ ជគយក្ដតដសនសំជយគជស្សាម្្បូជតអីុ្នរបស់ជម្ជរាគជនេះ 
ម្ក្ជធវើវសិវក្ម្មជសជនទិច គឺជែើម្បីបានជស្សាម្្បូជតអីុ្ន 



ជហើយជគចាក់្ជស្សាម្្បូជតអីុ្នជនេះជៅចាក់្ក្នុង្សារពាង្គកាយ  
ឲ្បព័នធសារពាង្គកាយទប់ទល់ វាមិ្នែាល់ែលវបិាក្ខ្ល ំង្ជទ ជ្ពាេះ វា
មានដតជស្សាម្្បូជតអីុ្ន រម នពត៏មានជសជនទិចសំរាប់បជង្កើតកូ្នជៅ
ក្នុង្សារពាង្គកាយជនេះជ ើយ   
 
តាម្ពិតនិយយជៅ វា៉ាក់្សំាង្ គឺ យក្ជម្ជរាគដែលជខោយម្ក្ឲ
សារពាង្គកាយជយើង្អាចថាជធវើសម្យុទធសាក្ ជែើម្បីជពលមានជម្ជរាគ
ជនេះម្ក្ដម្ន គឺ្បព័នធការពារជយើង្អាចធានការពារបាន ! 
ជាទូជៅចំជពាេះវា៉ាក់្សំាង្ថមីៗ ដែលជគរក្ជ ើញ គឺជគឲសាក្ជៅ
្បជទសដែលកំ្ពុង្អ្្ិវឌឍ មុ្ននឹង្ជគោក់្លក់្ឬជ្បើ្បាស់ជៅ
្បជទសអ្្ិវឌឍខលួនដែលរក្ជ ើញ ដតក៏្អាចថាមានពីជ្ពាេះ្បជទស
ដែលកំ្ពុង្អ្្ិវឌឍមានរំងឺ្ថមីៗ ជហើយ្បជទសអ្្ិវឌឍមានបជចចក្វទិា
សុខ្្ិបាល្គប់្រន់  
 
_អ្ង់្ទីក្រ ជា្បូជតអីុ្នបជង្កើតជោយឡាំែូសីុត B 
(អ្ង់្ទី ្បឆំ្ងង្ ក្រអ្ង្គបែិបក្ខ) 
វាមាននទី្បឆំ្ងង្នឹង្ អ្ង្គទីដសន ឬ ភាា ប់នឹង្អ្ង់្ទីដសន(អាចជៅ
ថា ដសនចំដលក្ ឬ រនបរជទស ជ្ពាេះវាមិ្នដែលមានក្នុង្សារពាង្គ
កាយគឺ ជទើបដតឆ្លង្ចូលម្ក្) 
អ្ង់្ទីក្រ ទប់នឹង្ បង្អក់្សក្ម្មភាព អ្ង់្ទីដសន រចួមាន ម្៉ាូជលគុលមួ្យ
ជទៀត ជៅថា មា៉ា ្ក្ូផ្តស ជាអ្នក្ជគៀបសីុអ្ង្គទីដសនជម្ជរាគជនេះ 
តាម្រជបៀប ផ្តកូ្សីុតុស 
 



_អំាង្ដទជែរ ៉ានូ ជា្បូជតអីុ្នែលិតជចញពីជកាសិកាបង្កជរាគ វាមានន
ជៅ ទប់សាក ត់កំុ្ឲមានការរាតតបតបនាននជម្ជរាគ ែូចជាម្ហារកី្ ជា
ជែើម្ 
 
_អំាង្ដទ ឺគីន ជា្បូជតអីុ្នែលិតជចញពីជកាសិកានន្បព័នធសំុា វា
មាននទីជៅោស់ឲមានការបំដលង្ឯក្ជទសរបស់ឡាំែូសីុត  
 
_អ្ង់្ទីបយូទិច ជាសារធាតុសំាញំុដែលែលិតជោយមី្្ក្ូសារពាង្គ
កាយសំរាប់ពយបាលរំងឺ្បង្កជោយបាក់្ជតរ ី
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 



 
និយាយពីឡាម៉ាកមុនគឺគាត់បានពនយល់ថា: 
_ភាវៈរស់ទាំងអស់កកកើតដាំបូងក ើងផែនដីកោយមនរបូរាងងាយ
បាំែុត បន្ទា ប់មកឆ្លងកាត់រយៈកពលដ៏យូរអផងែងភាវៈរស់ដាំបូងកន្ទោះ
បានវវិតតជាបនតបន្ទា ប់ ក ើយបកងកើតបានជាភាវៈរស់ប្បកេទកែេងៗ 
កលើផែនដីដល់សពែថ្វែកនោះ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តាមគាំនិតរបស់ឡា៉ាម៉ាកគឺ ដូចរបូខាងកលើ 
ឧទ រណ៏ 

ភាវៈរស់ដាំបូងជាដាំនក់ប្បូទីត រចួកកកើតជាសតែប្តី 

បន្ទា ប់មកអស់រយៈកពលដ៏យូរផែនដីក៏ ួតទឹកកដើមបីរស់ 
តាមលកខខណឌ ផែនដី វាក៏សាំរបខលួនគឺ ប្បឹងកោតកៅតាំបន់មនទឹក 
យូរយូរជាកប្ចើនឆ្ន ាំវាក៏មនវវិតតជាពពួកសតែរស់កៅពាក់កណ្តត ល
កគាកនិងទឹក តាមរកបៀបកនោះរាប់ោនឆ្ន ាំរ ូតមកដល់សពែថ្វងគឺ 



ពីកាំកនើតភាវៈរស់ដាំបូង បានវវិតតយា៉ាងកប្ចើនដងឥតគណន្ទ កាល យជា
ប្បកេទកែេងៗ រាប់មិនអស់ 
 
**មុននឹងដល់ការសកងកតរបស់ោវនី កយើងកមើលពីប្បវតិតោវនីសិន 
តាមកាំនត់ក តុរបស់គាត់ គាត់ជាមនុសេផដលស្សោញ់វទិាសាស្រសត
យា៉ាងខាល ាំង ផតមិនចូលចិតតវទិាសាស្រសតផដលកតត តផតកលើមនុសេកទ កបើ
កទោះឪពុកគាត់ជាកពទយ ក ើយគាត់កាំពុងករៀនវជិាា កពទយកតី 
ទាំងកនោះជាក តុជុាំរញុឲគាត់ប្ពឹងផសែងយល់ពីការវវិតតរបស់សតែនិង
ធមមជាតិកៅប្បជុាំកកាោះកាឡាបា៉ា កូស 
 
ការសកងកតរបស់ោវនី:  
គាត់បានកៅតាមសាំកៅប ីកគើល(ផដលកពលកន្ទោះគាត់ឈប់ករៀនកពទយ
កៅករៀនកទវវទិាវញិ) កៅប្បជុាំកកាោះកាឡាបា៉ា កូស។ 
ោវនីបានក ើញភាវៈរស់ផបលកៗ សាំណល់ភាវៈរស់ជាំន្ទន់មុន និង 
លកខណៈពិកសសថ្នសារពាងគកាយកលើប្បជុាំកកាោះ 
 
គាត់ក៏ក ើញែូសីុលសតែមួយចាំនួនមនលកខណៈខុសពីភាវៈរស់សពែ
ថ្វងផដរ 
 
អែីជាែូសីុល ? 
ែូសីុលជា សាន មឬសាំណល់ភាវៈរស់ផដលមនជីវតិកាលជាំន្ទន់មុន  
ផដលកប់កៅកនុងស្សទប់ផែនដី។ 
 
 



កៅកលើកកាោះកន្ទោះ គាត់បានក ើញ 
បងគួយយកេផដលមនលកខណៈ ខុសពីសតែបងគួយស្សុកផដលគាត់
ធ្លល ប់ក ើញ គឺ ខុសប្តង់  
 
_បងគួយយកេមនប្កញុាំកជើងធាំៗ កដើមបីកតាងវមបាន ក ើយសីុ 
សារា៉ាយ 
 
_ឯបងគួយស្សុក(កៅទែីប) មនប្កញុាំតូចៗ សាំរាប់កតាងកដើមកឈើ និង 
សីុសលឹកកឈើ 
  
លកខណៈកនោះក៏មកពីបន្ុាំ តាមលកខខណឌ ធមមជាតិ 
ឧទ រណ៏ 
ប្បជាជនទែីបអឺរ ៉ាបុ មនផសបកសាំបុលស ជាង ប្បជាជនកៅទែីបអា
ប្ពិច ទាំងកនោះក៏មកពី ធមមជាតិ គឺ សីតុណហ ភាព កាំកៅតាំបន់ទាំងពីរ
ខុសគាន  ដូចកនោះកទោះជាមនុសេដូចគាន កតី ផតមនលកខណៈខុសគាន តាម  
មជឈោា នរស់កៅ (មិនគិតពីករណីផសនពណ៏ផសបក ឬ បងាក ត់ឆ្ង យ) 
 
បន្ុាំ ជាអែី ? 
បន្ុាំ ជាលកខណៈ១ផដលកធែើឲភាវៈរស់ រស់រានជីវតិ និង បនតពូជបាន
សមស្សបនឹងមជឈោា នផដលវារស់កៅ ។ 
 
 
 
 



វវិតត ជាអែី ? 
វវិតត ជាការតល ស់បតូរ រ ឺបាំផរបាំរលួជាបនតបន្ទា ប់ថ្នទាំរង់ ឬ លកខណៈ
របស់ភាវៈរស់១ប្បកេទ កោយឆ្លងកាត់ជាកប្ចើនជាំន្ទន់ ផដលន្ទាំឲមន
ទាំរង់សតែឬរកុខជាតិវមីៗ 
  
ឧទ រណ៏  
លមមនឹងបានរបូរាងជាមនុសេដូចសពែថ្វង គឺ មនការវវិតតន៏ ជាកប្ចើន
ដងណ្តស់មកក ើយ ដាំបូងសាែ ឪ បន្ទា ប់មក កាល យជាមនុសេថ្ប្ព(សាំ
បូរករាម) តាមលាំន្ទាំកនោះដផដលៗ រាប់ពាន់ោនឆ្ន ាំ ការវវិតតចុងកប្កាយ
គឺបានមនុសេដូចកយើងដូចសពែថ្វង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឆ្ងល់ !! 
ការវវិតតវមីៗរបស់មនុសេន្ទសម័យកនោះផដលកគសកងកតក ើញគឺ ការស្សោញ់កេទដូចគាន  ។  
កតើ ឆ្លងតាមការស្សោញ់កេទដូចគាន អស់រយៈកពលដ៏កប្ចើនរយពាន់ឆ្ន ាំកប្កាយ ការស្សោញ់កេទដូច
គាន កនោះអាចកៅជាបងកកាំកនើតបានឬកទ ផដលខុសពីធមមជាតិគឺ ការបងកកាំកនើតប្តវូការ មនុសេនិងស្សី 

 
ជាំករ ើសធមមជាតិ ជាអែី ? 
ជាំករ ើសធមមជាតិជាដាំកណើ រផដលឯកតតៈ មនបន្ុាំកៅនឹងមជឈោា ន
ប្បកសើរជាងកគ គឺ អាចរស់រានមនជីវតិ និង បនតពូជកៅជាំន្ទន់កប្កា
យ។ 
 
ោវនីក៏បាន លកខណៈមនប្បកយាជន៍បានប្បមូលគរែតុាំជាបនតបន្ទា ប់
ចាំកពាោះប្បកេទភាវៈរស់មួយ  ឯបាំផរបាំរលួលកខណៈគាម ន ប្បកយាជន៍ប្តូវ
បានបាត់បង់កៅវញិ ។ 
 
 
 
 
 
 
ឧទ រណ៏ ប្បកេទសតែប្តីសីុគាន ឯង ១ ផដលមនទាំ ាំមធយម កប្កាយមកមនបាំផរបាំរលួ
លកខណៈ២ គឺ ធាំ និង តូចជាងមុន  
ដូចកនោះ បាំផរបាំរលួលកខណៈតូចជាងកគដូច ផដលមិនអាចការពារខលួនបាន នឹងប្តូវបាត់បង់ 
កប្ពាោះវាជាបាំផរបាំរលួលកខណៈគាម នប្បកយាជន៍ 
 

បាំផរបាំរលួ ជាអែី ? 
បាំផរបាំរលួ ជា លកខណៈខុសគាន របស់ឯកនុងប្បកេទផតមួយ ។ 



 



 
 
ភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលបញ្ជា ក់ថាភាវៈរស់្វវិត្ត ? 
ភស្តុតាងដែលបញ្ជា ក់ថាភាវៈរស់្វវិត្ត មាន ផូសីុ្ល ការលូត្លាស់្
របស់្អ្រ៊ំបបរីយ ុងននស្ត្វ បបភភទភផសងៗ និងទ៊ំរង់ែូចគ្នា  ននសារពាងគកា
យ។ 
 
_ផូសីុ្លជាភស្តុតាងដែលបញ្ជា ក់ថាភាវៈរស់្វវិត្តភបពាះ វាបានផតល់របូ
រាងស្ត្វជ៊ំនាន់មុនជាភបចើនបបភភទដែលបានផុត្ពូជភៅភ ើយ ដែល 
ផូសីុ្ល ទ៊ំងភនាះមានលកខណៈខុ្ស្ពី ផូសីុ្លស្ត្វស្ពវន្ង(ែូចជា
ករណី ភបគ្នងឆ្អឹង ស្៊ំបក) 
 
_ការលូត្លាស់្របស់្អ្រ៊ំបបរីយ ុងននស្ត្វ ជាភស្តុតាងដែលបញ្ជា ក់ថា
ភាវៈរស់្វវិត្តភបពាះ ភេពិនិត្យភមើលភ ើញថា ភៅត្៊ំណាក់កាល១ែ៊ំបូ
ងៗជាអ្រ៊ំបបរីយ ុងរបស់្ស្ត្វទ៊ំងភនាះ េឺ វាមានលកខណៈែូចគ្នា  ែូចជា 
កនទុយពបាងអ្វយវៈ រងវះស្ស្កីភៅស្ងខាងភែើមក 
 
 
 



ស្ររីាងគអ្ ូម ូឡូក  
ជាស្ររីាងគដែលមាននាទីខុ្ស្គ្នា  ដត្វាមានរបូផគុ៊ំភៅបលង់ដត្១ 
 
 
 
 
 

 

 

មានន័យថា ស្៊ំណុ៊ំ ដែលបងកជាស្ររីាងគទ៊ំងភនាះ មានរបូផគុ៊ំែូចគ្នា ទ៊ំង
អ្ស់្ដត្ ដបរជាមាននាទី ខុ្ស្គ្នា  
 

ឧទ រណ៏  
សាល បមាន់ និង នែមនុស្ស វាទ៊ំង២មាននាទីខុ្ស្គ្នា ជាភបចើន 

ដត្ភបើភមើលរបួផគុ៊ំវញិេឺ មានឆ្អឹងែូចគ្នា  
 

 

 

 



 
 
ដំណ ើ រការដដលកណកើតជាផូស ៊ីលមាន ៣ គឺ 
 
_ដំណ ើ រការកាា យជាថ្ម(សំ ល់បំដ កភាវៈរស់កប់កន ងកំណេចកំន) 
_ដំណ ើ រការ បណងកើតជាព ម្ពណរៅ និង ព ម្ពកន ង  
_ដំណ ើ រការរកាេ កសារពាងគកាយទំងមូ្ល(សាកសពវភាវៈរស់
ទំងមូ្លបាន កកកន ងេឹកកក ឬ សតវលិអត បានជាប់នឹង ជ័ររ កខជាតិ
ណផេងៗ)  
 
ណដើម្ប៊ីងាយចំ អ្វ៊ីជា ព ម្ពណរៅ និង ព ម្ពកន ងណ ោះ គឺ វាដូចគ្នន ហ្នឹងព ម្ពរបំាងម្ ខ 
សំដដងណខខ នដខមរណយើងអ្ញ្ច ឹង 
ព ម្ពណរៅ ជា ព ម្ពសូនរបូឲណចញជារបំាងម្ ខ ណហ្ើយ 
ព ម្ពកន ង ជា របំាងម្ ខដដលជាប់នឹងព ម្ពសូនរបូដតម្តង 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ឯកសារណោង 
_ណសៀវណៅព ម្ពថ្នន ក់េ៊ី១២ ជ៊ីវវេិា ( ២០១១ ) 
_ណសៀវណៅសំ ួរចំណលើយជំនួយសាម រត៊ី ( អ្នករគូជា គ៊ីម្ណអ្ៀង) 
_Kruh J.Biochimie tome 1.Paris: Hermann Editeurs des Sciences et Arts, 1995 
_Figarella J, Zonszain F.Biochimie des alement & F.Biochemie structuale 
_David JC.Biochemie métabolique& Hebert E. Biochemie 
_ Horton, Moran, Ochs,Rawn, Scrimgeour. Principe de biochimie 
_ Koolman J,Rohm KH .Atlas de poche de biochemie,Paris: Flammarion 
Médecine-Scienes:2004 
_Boulanger P, Polonovski , biserte G, Dautrevaux M. Abrégé de biochemie 
médecine. Tome1 Paris:Masson,1979 
_Claude-Louis Gallen. Biologie. Tome 1: Biologie cellulaire: Paris PUF 1976 
_Claude-Louis Gallen. Biologie. Tome 2: Génetique: Paris PUF 1976 
_Human Anatomy & Physiology 9 edition Elaine N. Marieb (2012) 
_Anatomie et Physiologie Humaine Marieb 6 edition (2009) 
_05082007 Endocrine System.ppt 
_Chapter 10 1sp.Human anatomy and physiology.ppt 
_Color Atlas of Anatomy - A Photog. Study of the Human Body 7th ed. - 
J. Rohen, et al., (Lippincott, 2011) WW 
_Autonomic Nervous System © 2010 Dr. Ali Ebneshahidi 
_Crash Course Endocrinology 4e 
_Anatomy & Physiology III Jerry Guillot, MS, BSPA, LMBT 
_ការពនយល់របស់អ្នករគអូ្នករគូណៅវេិាល័យេួលេំពួង ជ័យថ្នវ ៊ី និង ស.វ.ស 
_Wikipedia ,websites ,other forums និង ឯកសារជាណរចើនណេៀត 
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