េសចក្តីេផ្តើម
េសៀវេភេនះ (PDF) ្រគន់ែតជំនួយដល់ករសិក
ជីវវ ីទយថនក់ទី១២ប៉ុេ

្ណ ះ

េពលគឺេសៀវេភេនះ
េ

មិនមនជសំនួរ្រចង្រកងអ្វីេទ

សរេសររេបៀបជលកខណៈពនយល់

យរកឧទហរណ៏ងយៗ

េដើមបីឲអនក

េហើយPDFេនះគឺសរេសរ្រសប

ល់ករសរេសរកនុងឯក

្រតឹម្រតូវ េ

យយកឯក

មុខវ ិទយ

នងយយល់

មកមមវ ិធី ថីម ។

រេនះ គឺមនឯក

រេយង

រជេគលសំខន់គឺេសៀវេភ

ពុមពជីវវ ិទយទី ១២ េបះពុមពឆនំ២០១១ រួមជមួយករ
ពនយល់របស់េ

ក្រគូអក
ន ្រគូជីវវ ិទយថនក់ទី១២ែដលខញំុ

បនេរៀន ្រពមទំងឯក

រេយងដៃទេទៀតជេ្រចើន។

ប៉ុែន្ត ពិតជមនកំហុសេជៀសមិនផុត េបើេទះខញំុខិតខំ
ពិនិតយម្តងជពីរដងក៏េ

យ ពី េ្រពះ ខញំុេទើបសរេសរជ

េលើកដំបូង េហើយ្រតូវបងខំេដើមបីឲបនេលឿនសំ ប់បន
មុនករ្របលងេលើកទី២ ឆនំសិក ២០១៣/២០១៤ េនះ !

ចំ

ប់

រមមណ៏

េបើេទះជ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី
េរៀន៤មុខវ ិជជដ៏ល្អ

បនសេងខបេម

យជមួយសំនួរខ្លះ េដើមបីជករ

ងយ្រសួលដល់សិស កនុងេ្រត មករ្របលងេលើកទី២ ក៏
េ យ ក៏ខំុគ
ញ ិតថ េសៀវេភេនះេនែត ចជៃដគូរដ៏ល្អ

កនុងករេមើលេមេរៀនសេងខបរបស់្រកសួង េ្រពះ មន
ករពនយល់ចំនុចពិបកៗ ចំេពះសិស ។
េហើយសងឈឹម នឹង

ចជួយអនកែដលចង់េចះនិងយល់

េមេរៀនជីវវ ិទយេនះ !
ល់ករ កំែណែ្របថមីៗ ឬ កំហុស ៃនេសៀវេភេនះ នឹង
មនេគហទំព័រ biology4kh.blogspot.com

៤ កញញ ២០១៤
ទួនប៉ ល់ វណ្ណ

នីន

ជាទូទៅការរស់ទៅរបស់ទ

ើងទាំងអស់គ្នា អាចទកើតទ

ប្បព័ន១
ធ ចាំនួនចូលរួមគ្នាប្បតិបតិកា
ត រ កាុងទ
_ប្បព័នធប្បសាទ (ឲមានទាំ

ើងទៅរួចក៏អាស្ស័

ទោ

ោះមាន

ក់ទាំនងនឹងមជ្ឈោានទប្ៅ និងសាំរបសាំរល
ួ សរ ីរោះ)

_សរ ីរាងគវ ិញ្ញាណ (ឲមានញាណ )
_ប្បព័នអ
ធ ង់ដូប្រីន(បទ្ចញអរមូនទដើមបីឲសារពាងគកា
_ប្បព័នធទប្គ្នងឆ្អឹង-សាច់ដុាំ(

ាំឲមានចល

មានលាំនឹង)

)

រូបផគាំុទគ្នលប្បព័នដ
ធ ាំទណើរការរបស់ប្បព័នធប្បសាទសតវឆ្ឹង
អ កងរឺ
_មជ្ឈមណឌលប្បសាទ
_សរសសប្បសាទវ ិញ្ញាណ

ាំ ទៅ ខួរកាលឬខួរឆ្អឹងខាង(មជ្ឈមណឌលប្បសាទ)

_សរសសប្បសាទចលករ

ាំពីខួរកាល ទៅ សាច់ដុាំឆ្ូត
ា សាច់ដុាំរលីង ប្កទពញ

សារមាន

សរ ីរាងគវ ិ្ាណទាំងប្រាំ

ខួរកាលឬខួរឆ្អឹងខាង

(សែសបក ប្តទចៀក ប្ចមុោះ អណ្ត
ត ត សែ្ាក

(ទទួលពត៏មាន នឹងវ ិភារ សាំរបសាំរល
ួ

ទទួលពត៏មានរឺ រ ាំទញាច )

រួចប្ូច នទៅ)

(

សាច់ ដុាំឆ្ូត
ា

សាច់ ដុាំរលីង

ាំឲមានការកន្រ្ ត ក់សាច់ដុាំ

ជាប់ឆ្ឹង
អ ទេតុឲទ

(ការសាំរបសាំរល
ួ និងកន្រ្ ត ក់

ើងមានចល

)

សាច់ដុាំរលីង)

ប្កទពញ
(

ាំឲមានការផលិត
អរមូន)

ឧទេរណ៏ តួអងគ រឺ សកមមភាពក្ា ទពជ្យ ទសាភា

ពត៏មាន

សរ ីរាងគវ ិ្ាណទាំងប្រាំ

ខួរកាលឬខួរឆ្អឹងខាង

[រលកសូរ(សាំទលង)របស់ទបកខជ្ន រនទៅទភាោច

[ពត៏មានទ

ោះ(រលកសូរ) ប្តូវរនខួរកាល

ទៅប្កោសប្តទចៀករបស់ក្ា ទពជ្យទសាភា

បកស្សា

បទងើកតជាពត៏មានប្ូច នទៅខួរកាល ]

សាំទលងដ៏គ្នត់ទពញចិត]ត

ថា សែដលជាប្បទ្ទ

ពត៏មាន

ការបកស្សា

សាច់ដុាំឆ្ូ ត
ា

ថាទពញចិតតនឹងសាំទលងទនោះ

ាំឲមានការប្ជទៅកន្រ្ ត ក់សាច់ដុាំ រឺសាច់ដុាំសដ

ចុចទៅទលើបូតុង !
***

រូបភាពពី Youtube សន Channel TheVoiceCambodia និង HangMeas

ទគ្នលបាំណងរឺ ប្គ្នន់សែតជាឧទេរណ៏ងា

ល់ សុាំអ្័

ទទសទបើសិនបោះពាល់

ជាការពិតមនុសសពិតជាមានប្ាខពសស់ជាងសតវដសទសែមន ក៏បុសែនត
សរ ីរាងគវ ិញ្ញាណរបស់មនុសសមានលកខណោះមិនទសមើពពួកសតវទ
ដូចជា សតវកណុត រ ដាំរ ី អាចសាតប់រន លឺរនលអជាងទ

ខួរកាល

កណុត រ

ឆ្មមរ

ោះទ

ើ

ើង ..ល..។

មនុសស

ប្បព័នធប្បសាទមនុសសសែចកជា២ រឺ

មជ្ឈមណឌលប្បសាទ
មុននឺង

បរ ិមណឌលប្បសាទ

ល់ពីពាកយ មជ្ឈមណឌលប្បសាទ និង បរ ិមណឌលប្បសាទ ទ

ោះទ

ើងប្តូវដឹង ធាតុ

ផសាំរបស់ប្បព័នធប្បសាទសិន

ណឺរន
ូ :
ណឺរន
ូ ជាទកាសិកាឯកទទស សែដលមាន
ពាសទពញសារពាងគកា
ទី។
ទោ

ទីដឹក

ាំប្ូជ នពត៏មានប្បសាទទៅសែចកចា

ទប្កាមទាំរង់ជាចរនតអរិគសនី ទលបឿនអាចដល់១២០សែមតកាុង១វ ិ

សារណឺរន
ូ ជាទកាសិកាប្បសាទ ទ

ោះទពលវាផតាំុគ្នាជាទប្ចើនបទងើត
ក រនជាជាលិកា
ប្បសាទ រួចជាសរ ីរាងគ(ខួរធាំឬខួរតូច..ល..) រួចសរ ីរាងគទាំងទ ោះផតាំុរនជាប្បព័នធប្បសាទ ។

រ ាំលឹក
ទកាសិកា

ជាលិកា

សរ ីរាងគ

ប្បព័នធ

សារពាងគកា

មជ្ឈមណឌលប្បសាទ រឺជាពពួកណឺរន
ូ សែដលទៅចាំអ័កសកណ្ត
ត លរបស់មនុសស
សែដលមាន ខួរកាល និង ខួរឆ្អឹងខាង !

បរ ិមណឌលប្បសាទ

រឺជាពពួកណឺរន
ូ សែដលសែបកទចញពីអ័កសកណ្ត
ត លរបស់មនុសសទៅ

សងខាង ទដើរតួជា សរសសប្បសាទ !
ឬក៏ងា

ចាាំរឺ មជ្ឈមណឌល មានន័

រ ឺ ឯបរ ិ វ ិញមានន័

ថា កសែនលងប្បមូលផតាំុ ទៅកណ្ត
ត ល

ថា ជ្ុាំវ ិញ រ ឺ ទៅសងខាងៗ ទ

ោះ ទ

ើងទមើលរូបខាងទប្កាម

បកទៅកាន់ណឺរន
ូ វ ិញ រឺវាមាន ៣សែផាករឺ
ផទុកធាតុទកាសិកា និង ជាកសែនលងសាំទោរថាមពល
ជាសរសសឆ្មមរៗ សែបកពីតួទកាសិកា និង ជាកសែនលងទទួលនូវចរនតអាាំង្លុច(ពត៏

មានប្បសាទ) សែដលទប្កាមទាំរង់ជាសារធាតុរិមី ឬ

ទៅថា ណូ រប
ូ ្ូច នសារ ( មិនសែមន ណូ រន
ូ ប្ូច នសារទទ )

អាក់សន
ូ ជាពនល

សែដលសែបកបនតទចញពីតួទកាសិកា មាន

អាាំង្លុចប្បសាទពីតួទកាសិកាទៅណឺរន
ូ ដសទទទៀត

ទីប្ូច ន

ប្បទ្ទរបស់ណឺរន
ូ ទររនសែចកជា២ រឺ
ទី រឺ តាមការប្ូច នអាាំង្លុចពីណ្តទៅណ្ត រ ឺ វ ីភារ សែដលទិសទៅប្ូច នពត៏មាន
ាំទៅខួរកាលទរទៅ ណឺរន
ូ វ ិញ្ញាណ ាំ ទបើទទួលពត៏មានពីខួរកាលទៅសាច់ដុាំឬ

តាមតួ
ទបើ

ប្កទពញទ

ោះរឺ ណឺរន
ូ ចលករ

តាមដង់ប្រីត រឺ តាមចាំនួនសែដលពនល

ដង់ប្រីតសែដលសែបកទចញពីតួទកាសិកា រឺ

ចាំនួនផលូវសែដលសែដលទចញបនតដាំបូងពីតួទកាសិកា !
ប្បទ្ទណឺរន
ូ តាម
ពនល

ដង់ប្រីត

តួ

ពេុបូល ទទវបូល ឯកបូល

ចលនការ

ភាជប់

ទី

ចលករ

វ ិញ្ញាណ
ាំ

ាំអាាំង្លុចពីណីរន
ូ ១ទៅ១

_ដាំបូងសរ ីរាងគវ ិញ្ញាណទទួលរ ាំទញាចបទងកើតជាអាាំង្លុច(ទប្កាមទាំរង់ជាចរនតអរគិសនី Millivolt
ឯកសារ ខលោះោក់ Microvolt )

ាំពី ដង់ប្រីតទៅកាន់ តួទកាសិកា

_កាុងតួទកាសិកា វាបទងកើតជា ទមកានិច១ រួចប្ូច នទៅកាន់អាក់សូនរេូតដល់ចុងអាក់សូន
_កាុងចុងអាក់សូនទ ោះមានផទុកថង់សារធាតុរិមីជាទប្ចើន សែដលជា ណឺរប
ូ ្ូច នសារ
_ទពលសែដលអាាំង្លុចទៅដល់ចុងអាក់សូនវាទធើឲ
វ ថង់សារធាតុរិមីផុោះសែបកទចញណ
ទ
ឺ រប
ូ ្ូច
នសារ ឆ្លងកាត់តាំបន់សុីណ្តប់ទៅកាន់ភាជប់នឹងធមូល សន ដង់ប្រីតណឺរន
ូ ១ទទៀត
អវីជា សុីណ្តប់ ?
សុីជាលាំេតូច១រវាង ចុងអាក់សូនណឺរន
ូ ទី ១ និង ដង់ប្រីតណឺរន
ូ ទី ២ !
រឺទប្បៀបដូចជា
លាំេរវាងរតឆ្មាាំង និង ចងអូររនធបទ្ចញទគគសអ្ចឹង

រឺ រនធទគគសបទញ្ញ
ច ញ ទ្លើងទគគស(ចាត់ទុកជាណឺរប
ូ ្ូច នសារ) ទៅរតឆ្មាាំង រួចរតឆ្មាាំង
ទប្បៀបដូចដង់ប្រីត រឺបាំសែលង

ាំជាកាំទៅពី

ាំទៅពាសទពញសផទឆ្មាាំង

រួរដឹង
ទបើសិនជាទៅលាំេសុីណ្តប់មានការរាាំងសទោះមិនឲណឺរប
ូ ្ូច នសារឆ្លងកាត់រនទ
អាចឲមានការរត់បង់ការដឹងញ្ញាណខលោះ និង ពិរកកាុងការទប្បើសាច់ដុាំ

ោះ

មជ្ឈមណឌលប្បសាទ
ដូចរននិោ

ខាងទលើរឺ មជ្ឈមណឌលប្បសាទ រូបផគាំុរឺទៅចាំអ័កសកណ្ត
ត លមនុសស !

សាកទមើលរូបខាងសាតាំ ទតើអីខ
វ លោះជា មជ្ឈមណឌលប្បសាទ

រឺ មាន ខួរកាល និង ខួរឆ្អឹងខាង !
សែដលខួរកាល សែចកជា ៣ទទៀតរឺ
ការបកស្សា

ខួរធាំ សាំខាន់មានប្បសែេល៨០%សនជាលិកាប្បសាទ និង ទដើរតួសាំខាន់កុង
ា

ពត៏មានទផសងៗ ទេើ

បញ្ញ
ជ សារពាងគកា
ក៏ទោ

ខាងសាតាំ ទេើ

សែចកជា២អរឍទគ្នល និង ៤សែផាក (អរឍទគ្នលទឆ្វង

អរឍទគ្នលសាតប
ាំ ញ្ញ
ជ សារពាងគកា

ខាងទឆ្វង ទេតុទនោះ

សារវាសែខវងគ្នាទៅខួរក្ចឹងក)

វាក៏មាន តាឡាមុស សែដលជាកសែនលងទទួលពត៏មានដាំបូង និង ទប្កាមវាជាអុីបូតាឡាមុស
សែដលជាកសែនលង ប្រប់ប្រងទវទ
ខួរតូច មាន

រមមណ៏១ចាំនួន
ទីប្តួតពិនិតយចល

ខួរក្ចឹងក មាន
ទោ

ឆ្នទៈ និងអចល

ទីប្តួតពិនិតយអចល

សារសែតប្បព័នធប្បសាទសាំខាន់ទ

ឆ្នទៈ១ចាំនួន

ឆ្នទៈ។

ោះ វាក៏ប្តូវរនការពារោងលអ១សែដរ

រឺ ឆ្អឹងកាល ទស្សាមខួរ៣ស្សទប់ និង ទឹកខួរ !

ខួរឆ្អឹងខាង រឺ ពពួកណឺរន
ូ បនតចុោះពី ខួរក្ចឹងក ប្បសែវងប្បសែេល ៤២-៤៥cm
ទេើ
លាំ

វាក៏ប្តួតពិនិតយចល

ទរផលិចខលោះផងសែដរ

ាំ ទរផលិចរឺ

(រូបភាពទៅកាុងខាាត់ខួរឆ្អឹងខាង)

ស្សទដៀងគ្នាទៅនឹងខួរកាលសែដរ រឺ វាការពារទោ

ឆ្អឹងកងខាង ទស្សាមខួរ៣ស្សទប់ និង

ទឹកខួរ !
ទីរបស់ មជ្ឈមណឌលប្បសាទ រឺ ទទួលពត៏មានសែដលប្ូច នមកពីបរ ិមណឌលប្បសាទ

រួចបកស្សា

និង ប្ជពត៏មានទ

ោះទៅបរ ិមណឌលប្បសាទវ ិញ

បរ ិមណឌលប្បសាទ
និោ

ខលីរឺ ដកខួរកាល និង ខួរឆ្អឹងខាងទចញ និង ទដើរតួជាសរសសប្បសាទ

សែចកជា សរសសប្បសាទលលាដ៏កាល ១២រូ
សរសសប្បសាទឆ្អឹងខាង
ទេើ

៣១រូ

វាមានពីរប្បព័នធប្របប្រងទទៀតរឺ សូមាទិច និង សវ័

សែដលប្បព័នធ សវ័

ប្បវតតិ!!

ប្បវតតិសែចកជា ២ទទៀតរឺ សាាំរទិច និង ររាសាាំរទិច

ប្បព័នធសារ
ាំ ទិចរឺបទងើកន និង ទោោះស្សា

ទពលមានភាពតានតឹង

ប្បព័នធររាសាាំរទិច រឺ បងអក់ និង វ ិលទៅរកសាានភាពទដើម !!

ឧទេរណ៏ ទពលសែដលទ
ទពលទ

ើងជ្ួបទេតុការណ៏ ១សែដល្័

ខាលចដូចជា ខាលទដញតាមទ

ើង

ោះប្បព័នធសារ
ាំ ទិច ទធវើឲទបោះដូងទលាតញាប់ខាលាំងជាងរាល់ដង ទដើមបីសែចកចា

ឈាមទៅប្រប់កសែនលង ឲមានសមតាភាពប្រប់ប្គ្នន់ កាុងការទោោះស្សា
វា ប្បគរខាលទ ោះវ ិញ)
ប ទ ប់ពីរត់ទរញរនសាំទរចទ
ទដើម មុនទពលជ្ួបសតវខាលទ

ោះ វាជា

(រត់ទរញឲទលឿន រ ឺ

ទីប្បព័នធររាសាាំរទិច រឺ វាសាំរបសាំរល
ួ ឲទៅដូ ច

ោះអ្ចឹង ! ដូចទនោះទទើបទ

ដូចទដើម ទពលមកពីរត់ទលឿន ឬ តានតឹង ៕

ើងមានអារមមណ៏ថាេត់១សែ្លតទទើប

សរ ីរាង្គវ ិញ្ញាណ គឺ គ្គប់ ផ្នែកទាំង្អស់ផ្ែលអាចទទួ លែឹ ង្ញ្ញាណ
បាន ! ែូចយ

ើង្រាល់គ្នែែឹង្ គឺមនុសសធមមតាមានញ្ញាណចាំនួន ៥

_ចកខុវ ិញ្ញាណ
_យោតវ ិញ្ញាណ
_ជីវ្ហាវ ិញ្ញាណ
_ឃានវ ិញ្ញាណ
_កា

វ ិញ្ញាណ

១.ចកខុវ ិញ្ញាណ
នាទីរបស់ផ្្ែក គឺ គ្បមូ លន្ាំុកាាំរសមីពនលីពីមជឈដ្ឋានយគ្ៅ យ
ជារូបភាពបញ្ូច នយៅខួ រកាល !
ខួរកាលជាអែកបកស្រោ

និង្

សាំយោគរូបភាព ?
ោកបិទផ្្ែកោ្ាំមាខង្ រួចយមើ លរូបអីវ១
បនាាប់ មកយបើ កវ ិញ យ
ើ

ចាប់

អារមមណ៏រូបភាពយៅកណ្ត
្ លែូចខុ សមុនបន្ិច ។

ើ

បយង្កើត

គ្គ្នប់ផ្្ែកមានភាែស៣ស្រសទប់

យកលរទ
ូ ិច

កូរអ
ូ ុីត

យរទីន

គ្កាស់រ ឹង្ នឹង្ សវិត

សាំបូរសរសសឈាម

មានយកាសិការួសនឹង្

នាទីការពារផ្នែកខាង្កែុង្

នាទីទប់កុាំឲពនីលផ្លលតយចញវ ិញ

នាទីបយង្កើតជាអាាំង្្លុច

_យកលរទ
ូ ិច: នាទីការពារ គឺ ការពាររកានិង្ន្ល់រប
ូ រាង្ផ្សវ៊ែរសនផ្្ែក
និោ

ងា

ល់យគ្បៀបែូច សាំបកផ្ែលជាប់ ទូរស័ពាផ្លាល់ គឺ វ្ហរកា

ទាំរង្់និង្រូបរាង្ និ ង្ការពារយគ្គឿង្កែុង្ទូរស័ពាែូចជា ថ្ម សុីម ..ល..។

_កូរអ
ូ ុីត: នាទីទប់កុាំឲពនីលផ្លលតយចញវ ិញ គឺ យដ្ឋ
គ្កយ

ស្រសទប់យនេះមាន

(យតាែត) យទើ បវ្ហអាចទប់កាាំរសមីពនលីកុាំឲផ្លលតយចញ និោ

ល់ ជាទូ យៅ របស់ពណ៏គ្កយ
ពណ៏ស ែូចជា យពលផ្ែលយ

អាចរកាកាំយៅបាន

ងា

ូរជាង្របស់

ើង្យចញយែើរយគ្កាមកាំយៅសថ្ៃ

ូរ យ

ើ

យសលៀកយខាពណ៏យមម ពាក់អាវពណ៏ស បនាាប់ មកចូ លកែុង្មលប់ រួចោាប
កាំយៅយខាយៅ្ ជាង្អាវរបស់អែក។

_យរទីន: នាទីបយង្កើតជាអាាំង្្លុច គឺ យដ្ឋ
នឹង្ពនលី មានន័

ោរវ្ហមាន យកាសិការួស

ថា យពលផ្ែលមានពនលឺយៅបេះយកាសិកាយកាននិង្

ែាំបង្ វ្ហបានបយង្កើតជាពត៏មាននាាំយៅឲខួរកាលបកស្រោ
អវី !

ជារូបភាព

យៅយពលបិទផ្្ែក យ

ើង្នឹង្មិនយ

ើញរូបអវី យោេះយ

ើ

យនេះមកពី

គ្នមនកាាំរសមីចូលយៅយភាៃចយកាសិការសនឹង្ពនលឺ ែូចគ្នែយទេះមិនបិទ
ផ្្ែកក៏យដ្ឋ

ឲផ្តយៅកផ្នលង្ផ្ែលង្ង្ឹ តសប់ អែកចាស់ជាមិនអាច

ើញនិង្វ ិភាគបានថា ជាវតថុអវី១យ

យ

យគ្ពាេះយកាសិកាគាំ យ

ើ

(ចាំយពាេះមនុសសបុ យណ្តណេះ

ើញពណ៏របស់មនុសសយខា

យបើយគ្បៀបយធៀបនឹង្

សតវ១ចាំនួន
ែូចជា សតវផ្្ក ផ្ែលអាចយមើលយ

ើញលអ យពល

ប់)

_យកាសិការួសនឹង្ពនលឺរបស់យរទីន មាន២ផ្បប គឺ យកាន និង្ ែាំបង្!
យកាន រួស នឹង្ ពនលឺខាលាំង្ យទើបអាចផ្ញកពណ៏ខុសគ្នែនិង្គាំយ
លាំអិត មានន័

ើញបាន

ថា គ្តូវការពនលឺសមលមមឬយគ្ចើន យទើ បអាចែឹង្ថាជា

របស់អីវ មានពណ៏ខលេះ !
ែាំបង្ រួស នឹង្ ពនលឺយខា
មានន័

ថា យទេះយពល

ផ្តអាចផ្ញកបានផ្តពណ៏សយមម
ប់ក៏យដ្ឋ

បយង្កើតជាពត៏មានបានផ្ែរ ផ្តគាំយ

ក៏យកាសិកាយនេះអាចរួសនិង្
ើញរូបភាពយនាេះ គឺ ស និង្ យមម

យគ្ៅពី យនេះ យៅយលើយរទីន ក៏មាន នូវ្ហ(ោែមយលឿង្) ជាចាំ នុចមាន
យកាសិកាយកានសុទធ និង្ ចាំនុចខាវក់(ផ្ែលជាកផ្នលង្គ្បសពវរវ្ហង្
សរសសឈាមនិង្សរសសគ្បោទ)

គួរែឺង្
ករណីមៃូបផ្ែលយកើតភាគយគ្ចើ នសពវសថ្ៃ
មិនផ្មនមកពីយរទីនមានបញ្ញ
ា យទ គឺពី

ករយន និង្ផ្កវផ្្ែកបានរ ីកយបាង្ ផ្ែល
យធវើឲចយនាលេះគ្បផ្វង្យរទីននិង្ករយនផ្កវផ្្ែកឆ្ងៃ
យ

ើ

ចាំនុចគ្បសពវកាំណុាំមិនបានយៅមិនែល់យរទីន

ចលនការនាាំពនលឺយៅបកស្រោ

យៅខួរកាល

_ែាំ បូង្កាាំរសមីពនលឺចូលកែុង្កែុង្ផ្្ែក យដ្ឋ
គ្បសពវគ្នែយដ្ឋ

ផ្កវផ្្ែក !

គ្តូវបានគ្បមូ លយៅន្ាំុ

_កាាំរសមីពនលឺបានយៅបេះនឹង្ស្រសទប់ យរទីន រួចបានបាំផ្បកជាតិ
ពណ៏រែ
ូ ូបសុីន យៅជា គ្បយតអុីន (អុបសុីន) និង្ ស្រសលា

វ ីតាមី ន

A(retinol) !
_ការបាំ ផ្បកយនេះបានបយង្ើ កតជាអាាំង្្លុចគ្បោទ និ ង្ បញ្ូច នយៅខួ រ
កាលតាមយកាសិកាយទវបូល និង្ យកាសិកាព

ុបូ ល រួចបន្តាម

សរសសគ្បោទអុ បទិច យៅឲខួរកាលបកស្រោ

យ

ើ

ផ្នែកផ្ែលតាំ រវូ បរ ិមាណពនលឺគឺ គ្បស្រសីផ្្ែក

យពលពនលឺខាលាំង្វ្ហទញរនធគ្បស្រសីឲរួមតូច កុាំឲបរ ិមាណពនលឺយលើសតាំរវូ ការ
យពលពនលឺយខា
យ

ើ

វ្ហទញរនធគ្បស្រសីឲរ ីកធាំ យគ្ពាេះបរ ិមាណពនលឺមិនគ្គប់គ្គន់

វ្ហទាំង្អស់យនេះសិត
ថ យៅយគ្កាមការបញ្ជសនគ្បព័នវស័ វ

គ្បវត្ិ សនគ្បព័នធគ្បោទ

២.យោតវ ិញ្ញាណ
ពាកយថាយោតវ ិញ្ញាណ ចាស់ជាយ

ើង្ទាំង្អស់គ្នែគិ តថា គឺគ្តយចៀក

សាំរាប់ផ្តោ្ប់ ១មុ ខ បុផ្ន្គ្តយចៀក ក៏ ជាផ្នែកសាំខាន់ កុង្ការតាំ
ែ
ផ្
រកាលាំនឹង្នង្ផ្ែរ

គ្តយចៀកផ្ចកជា៣
គ្តយចៀកយគ្ៅ

គ្តយចៀកកណ្ត
្ ល

គ្តយចៀកកែុង្

នាទីសាំខាន់គឺ សឹក
ល គ្តយចៀក

មានគ្កដ្ឋសគ្តយចៀកនិង្្អឹង្តូចៗ៣

គ្បមូលសូរសាំយលង្

បង្អួចរាង្ពង្គ្កយពើ ទាំង្អស់យែើរតួកុង្ការ
ែ
បយង្ើត
ក ជាអាាំង្្លុច បញ្ូច នឲខួរកាលបកផ្គ្ប

បញ្ុជ នបន្យៅគ្តយចៀកកណ្ត
្ ល

មានបាំពង្់រាង្គូទខយង្ឲលបឺ
បាំពង្់ពាក់កណ្ត
្ ករង្វង្់រកាលាំនឹង្
យគ្ពាេះវ្ហទាំង្២មាន យកាសិកាយរាមញ័រ

គួរែឹង្
្អឹង្មនុសសយពញវ ័

មានចាំ នួន ២០៦ យ

ើ

្អឹង្ផ្ែលតូចជាង្យគ គឺ

្អឹង្តូចទី ៣(Stape)របស់គ្តយចៀកកណ្ត
្ ល ផ្ែលជាប់នឹង្បង្អួ

ែាំ យណើរការបយង្កើតជាអាាំង្្លុច

រាង្ពង្គ្កយពើ

_សលឹកគ្តយចៀកយគ្ៅគ្បមូ លន្ាំុរលកសូរ រួចបន្យៅបាំ ពង្់ គ្កដ្ឋស
គ្តយចៀក

_យដ្ឋ

យៅ្លង្កាត់គ្កដ្ឋសគ្តយចៀក

នាាំឲវ្ហញ័រ យៅបេះ្អឹង្តូចៗ៣ ផ្ែល្អឹង្តូចទី ៣ យៅែាំបាំពង្់រាង្
ពង្គ្កយពើឲញ័រយទៀត
_លាំញ័រសនភាែសយស្ើង្យនេះ យធវើឲធាតុ រាវយៅកែុង្បាំ ពង្់ រាង្គូ ទខយង្
ញ័រ

យដ្ឋ

ធាតុរាវយនេះ យៅយលើ យរាមញ័រសនយកាសិកាធមួលកែុង្បាំ ពង្់ យនេះ

_ែូចយនេះយពលផ្ែល វ្ហញ័រ(ធាតុរាវ) វ្ហក៏យធវើឲយរាមញ័រសនយកាសិកា

ធមួលញ័របយង្កើតបានជា អាាំង្្លុចគ្បោទបានផ្ែរ !
អាាំង្្លុចយនេះ នាាំយៅខួ រកាលតាមសរសសគ្បោទយោតវ ិញ្ញាណ ។

តាំផ្

រកាលាំនឹង្

ការតាំផ្

រកាលាំនឹង្អាស្រស័

នឹង្បាំពង្់ពាក់កណ្ត
្ លរាង្រង្វង្់និង្ខួរ

តូច ។
ឧទ

រណ៏: ែូ ចជាយពលផ្ែលយ

វ ិញបុ ផ្ន្យ

ើង្បង្វិលខលួនយគ្ចើ នជុាំ យ

ើ

ឈប់

ើង្យៅផ្តមានអារមមណ៏ថាមិ នបាត់ ធីញយធាង្ ការផ្ែលនាាំ

ឲមានការធី ញយធាង្យនេះគឺ មកពី ោរធាតុ រាវ និ ង្ យរាមញ័រកែុង្បាំ ពង្់
ពាក់កណ្ត
្ លរង្វង្់យៅមានចលនា បយង្កើតជាអាាំង្្លុចបញ្ូច នយៅខួ រ
កាល !

យបើ សិនជាយ
ទុកយចាលយគ្កា
វ ិញ យ
ើ

ើង្ គ្ក

ុកទឹ កកែុង្ែប១ រួចយ ើ
ើញទឺ កយនាេះនឺង្យៅសៃប់

មក១សនាុេះយទើ បយ ើង្យ
ករណីោរធាតុរាវនិង្យរាមញ័រមានចលនាគឺែូចគ្នែ គ្គ្នន់

ផ្តយពលមានមានលាំញ័រ គឺ វ្ហយៅផ្តបយង្កើតអាាំង្្លុចពី ទិសយៅចលនា
យៅគ្បាប់ខួរតូចនិ ង្ខួរធាំឲបញ្ញ
ជ ោច់ែុាំ កនិង្កាល !

ែូចយនេះគឺ គ្តយចៀកកែុង្មាននាទី បយង្កើតអាាំង្្លុច និ ង្ រកាលាំនឹង្។

៣.ជីវ្ហាវ ិញ្ញាណ
ជីវ្ហាវ ិញ្ញាណ គឺ ជាញ្ញាណសាំរាប់ ែឹង្រសជាតិ អាហារ ក៏បុផ្ន្ និោ
យៅ គឺ ែឹង្រសជាតិោរធាតុគិមី យគ្ពាេះអាហារទាំង្អស់សុទធផ្តបង្កពី
មូយលគុលគិមី ផ្ែលភាគយគ្ចើនគឺ គ្បូទីត(ោច់) ។
ទីតាាំង្ែឹង្រសជាតិ មូលដ្ឋានសាំខាន់ ៤

_កផ្នលង្ផ្ែលអាចឲយ

ើង្ែឹង្រសជាតិមានយៅអណ្ត
្ ត ខលេះៗយទៀត

យៅយែើមក សនាគ្កអូ មមាត់ និង្ គ្កយលើត !
បុផ្ន្យ

ើង្មិនអាចែឹង្រសជាតិអាហារយ

ើ

មិនសិនវ្ហមិនទន់ជាសូ

លុ

សយុង្ គឺ ថា យពលផ្ែលយ ើង្យលបអាហារចូ លមាត់ កែុង្យនាេះ
គ្កយពញទឹកមាត់ បាន បយញ្ចញទឹកមកយធវើឲអាហារកាល
ជាសូលុ
សយុង្ យទើ បោរធាតុ គិមីជាសូលុ សយុង្យនេះ បានគ្ជាបែល់ពនលកជី វ្ហា
វ ិញ្ញាណជាអែកបយង្កើតជាអាាំង្្លុច យៅឲខួរកាលជាអែកបកស្រោ !

៤.ឃានវ ិញ្ញាណ
យគផ្ចកស្រសទប់យសើមសនគ្ចមុេះជា៣គឺ ស្រសទប់ យកាសិកាគ្ទគ្ទង្់
ស្រសទប់ យកាសិកាមូលដ្ឋាន
ស្រសទប់ យកាសិកាឃានវ ិញ្ញាណ
ផ្ែលស្រសទប់ យកាសិកាឃានវ ិញ្ញាណជាអែកយែើ រតួ កុែង្ការបយង្កើតជាព
ត៏មានគ្បោទ !
យែើមបីងា
យ

ើ

ល់គឺ យ

ើង្ផ្ចក យកាសិកាឃានវ ិញ្ញាណជា៣ផ្នែក

យគ្បៀបយធៀបែូចផ្ខលង្បយងាាេះ១ !

_ែាំ បូង្ោរធាតុ គិមីបានយៅបេះនឹ ង្ែង្់ គ្រី តសនយកាសិកាធមួលផ្ែល
ល

យចញពី ស្រសទប់ យសមស ផ្ែលបានយធវើឲមានការបយង្កើតជាអាាំង្្លុច

បញ្ូច នយៅតួ យកាសិកា រួច អាក់ សូន រ ូតែល់កាំពកឃានវ ិញ្ញាណ
ផ្ែលបានគ្បមូ លន្ាំុអាាំង្្លុចបញ្ូច នយៅខួរកាលឲបកស្រោ !
សែមនុសសកាន់ ផ្ខសផ្ខលង្

អាំ ពូល(កាំ ពក) ឃានវ ិញ្ញាណ

មានតួ ខួន
ល

តួ យកាសិកា

គ្ពុ

ែង្់ គ្រីត

ៗ

ផ្ខសផ្ខលង្
គ្គ្នន់ផ្តស្រសយែៀង្បុផ្ន្ជាឧទ

អាក់សូន
រណ៏ងា

_យបើសិនយ

ើង្កាន់ផ្ខលង្១បយងាាេះ យនាេះ យពលផ្ែលមានខយល់ខាលាំង្

ផ្ខលង្និ ង្បក់ យវរយៅវ ិញយៅមក ផ្ែលបញ្ញ
ជ ក់ ថាមានខយល់

គ្ពុ

(ែង្់ គ្រី តទទួ លអាាំង្្លុច)
_យ

ើ

ការបក់របស់ែង្់គ្រីតអាចបេះនឹង្គ្ពុ

គ្នែវ្ហ ឬ តួផ្ខលង្ ផ្ែល

អាចយធវើឲមាន លាំញ័រែល់ផ្ខសផ្ខលង្
យ

ើ

លាំញ័រផ្ខសផ្ខលង្យនេះមានមកយធវើឲកា

មានខយល់។ ែូចបាននិោ

វ ិញ្ញាណមនុ សសែឹ ង្ថា

ខាង្យលើគ្គ្នន់ ផ្តស្រសយែៀង្ យគ្ពាេះយ

ើង្

អាចែឹង្ថាមានខយល់ឬមិនមានមិនចាាំបាច់ពឹង្ផ្ខសផ្ខលង្យនាេះយទគឺ
អាចែឹ ង្យដ្ឋ

កា

វ ិញ្ញាណ ចកខុវ ិញ្ញាណ(យមើ លសលឹកយឈើ ..) និង្

យោតវ ិញ្ញាណ(សាំយលង្ទង្កិចសលឹកយឈើ …)។

គួរែឹង្
យពលផ្ែលផ្ល្ោ

វ្ហបណ្ត
្ លឲស្រសទប់យសមសខាប់ ជាយ

បានរ ាំយោច ែូ ចគ្នែផ្ែរយពលផ្ល្ោ
កផ្នលង្ផ្ែលបកស្រោ

តុយធវើឲែង្់គ្រីតមិនសូវទទួល

អណ្ត
្ តក៏រាង្សៃួតយធវើឲមិនសូវែឹង្រសជាតិ យ

រសជាតិនិង្កលិនក៏យៅជិតគ្នែ!

ើ

ឃានវ ិញ្ញាណនិ ង្ជី វ្ហាវ ិញ្ញាណយៅជិ តគ្នែ យ

យដ្ឋ

យែើរតួ អាចឲយ

ើ

យទើ បវ្ហទាំង្២

ើង្ែឹង្រសជាតិអាហារកាន់ផ្តឆ្ងៃញ់ បុផ្ន្យបើសិនជាយគ

សួរថា ធមួលវ ិញ្ញាណណ្តខលេះចូ លរួមចាប់

ករសជាតិ និង្កលិន គឺ គ្តូវ

ពនលកឃានវ ិញ្ញាណ និង្ ពនលកជី វ្ហាវ ិញ្ញាណ !

យ្លើ

៥.កា

វ ិញ្ញាណ

គឺ និោ

ពី ផ្សបក ! ផ្ែលផ្ចកជា ២ គឺ យអពីផ្រម និ ង្ ផ្រម

យែើមបីងា

ចាាំ កុាំឲគ្ចលាំគ្នែស្រសទប់ ណ្តយៅយលើ យនាេះ

យ

ើង្គួរយចេះ ពាកយ យអពី និង្ ផ្រម

យអពី មានន័

ថា យៅខាង្យលើ

ផ្រម មានន័

ថា ផ្សបក

ែូ ចយនេះ គឺ យអពី ផ្រម ជាស្រសទប់ យលើ និ ង្ ផ្រមស្រសទប់ កុង្
ែ !

គួរែឹង្
ឯកោរខលេះដ្ឋក់មាន៣ស្រសទប់ គឺ យអពីផ្រម ផ្រម និង្ អុីបូផ្រម
ែូចគ្នែ គឺ អុីបូ មានន័

ថា ខាង្យគ្កាម !

នាទីរបស់ផ្សបក
យបើសិនជាយគយចញសាំនួរគ្បលង្យ
ផ្តកផ្នលង្ផ្ែលសរយសរែុតបានយ
ការពារោរពាង្គកា

ើ

មិនចាាំគ្គប់ឃាលទាំង្អស់សូមសរយសរ
ើ

ពីកតា្រូបនិង្គិមីពីមជឈដ្ឋានយគ្ៅ

បងាករការយគ្ជៀតយមយរាគ យៅកែុង្ោរពាង្គកា

បងាករការបាត់បង្់ជាតិទឹក(សតវយលើយគ្នក) បងាករការចូលចាំណីយៅកែុង្ោរពាង្គ
កា

(សតវកុង្ទឹ
ែ
ក)

ការពារពីកាាំរសមស
ី ័វ

អ៊ែុលគ្តា (ការពារយកាសិកា)

ជាកផ្នលង្បណូ្ រឧសមន
័

បយញ្ចញកាកសាំនល់យមតាបូលស
ី និង្ ជាតិខាលញ់
ស្រសូបោរធាតុ១ចាំនួន (ែូចជាឪសថ្)
និង្ទទួលរ ាំយោចយនសង្ៗពីបាំផ្របាំរល
ួ សីតុណាភាព និង្ ចលនាបេះទង្កិចជាយែើម

សក់

យៅផ្សបកមាន គ្កយពញ២ផ្បបគឺ គ្កយពញយញើស និង្ គ្កយពញយសបូម
ជាទូយៅមនុសសមាែក់បយញ្ចញយញើសគ្បមាណ ជា ៥០០ យៅ៦០០មីលីលីគ្ត ផ្ត
ចាំយពាេះមនុសសយធវើការយគ្បើកាំលាង្
ាំ យនាេះ អាចែល់ ១៥០០មីលីលីគ្ត ផ្ែលធាតុនសាំ
យញើសមាន ទឹក អាំបិលខនិជ អ៊ែុ

គ្កយពញយសបូម នសាំពីលា

យរ និង្ ោរធាតុ ១ចាំនូនយទៀត !

ខាលញ់ និ ង្ កាំយទចយកាសិកាយៅ

ឬសយរាម ។

________________________________________________

ពាក្យថាប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្ រឺ មាន្ន្័យថា សក្ម្មភាពចូលរួម្រវាង
ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ ន្ិង ប្ក្ពពញចំរុះ !
ចំណំ ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្ម្ិន្សថិតពៅ ក្នងប្រព័ន្អ
ធ ង់ ដូប្រីន្ពេ ។

ន្ិយម្ន្័យប្ក្ពពញ រឺ ជាសរ ីរាងគដដលពក្ើ តពី ពោសិោពអពី ពតលយូម្
វាមាន្នាេីរព្ចញអរម្ូន្ ឬ សារធាតពសេងៗដូចជា រសរ ំលាយ
អាហារ !
ដដលប្ក្ពពញដចក្ជា២រឺប្ក្ពពញអង់ ដូប្រីន្ ន្ិង ប្ក្ពពញអិ ចសូប្រីន្
ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្រព្ចញ អរម្ូន្ ន្ិង ប្ក្ពពញអិ ចសូប្រីន្ភារពប្ចើន្
រព្ចញរសរ ំលាយអាហារ ។
ពដើម្បីងាយចំ រឺ ប្ក្ពពញទំង២រឺ ព ៀរន្ឹងចរន្តឈាម្
ពាក្យថា អង់ដូ មាន្ន្័យថា ចូ លក្នង ឬ ពៅក្នង
ពាក្យថា អិ ចសូ មាន្ន្័យថា ពចញពប្ៅ ឬ ពៅពប្ៅ

ដូចពន្ុះ រឺ ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្រព្ចញ អរម្ូន្ចូលចរន្តឈាម្ ព

ើយ

ប្ក្ពពញអិ ចសូប្រី ន្រព្ចញសារធាត(រសរ ំលាយអាហារ សំន្ល់)
ពប្ៅចរន្តឈាម្ តាម្រំពង់នាំ !
ព

ើយប្ក្ពពញដដលរព្ចញអរម្ូ ន្ចូលចរន្តឈាម្សង រព្ចញសារ

ធាត ពប្ៅចរន្តឈាម្សង មាន្ពឈាមុះប្ក្ពពញចំរុះ !
ដូចពន្ុះ ពយើងក្ំន្ត់ន្ិយម្ន្័យបាន្
_ប្ក្ពពញអង់ដូប្រី ន្ ជាប្ក្ពពញដដលរព្ចញ អរម្ូន្ចូលចរន្តឈាម្
ផ្ទាល់ ព

ើយគ្មមន្រំពង់នាំ ។

_ប្ក្ពពញអិចសូប្រីន្ ជាប្ក្ពពញដដលរព្ចញ សារធាតពប្ៅចរន្ត
ឈាម្ ឬពៅក្នងលំ

សរ ីរ តាម្រំ ពង់ នាំ ។

អវីជាអរម្ូន្ ?
អរម្ូន្ជាសារធាតសលិតពោយប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ ដដលមាន្អំពពើពៅ
ពលើពោសិោពគ្មលពៅ !
ពាក្យថា អរម្ូន្ ម្ក្ពីភាសាប្ក្ិចមាន្ន្័យថា ព ើឲ
វ រ ំជី ររ ំជួល(ពភាោច)
ដដលអរម្ូ ន្ពន្ុះចូ លក្នងចរន្តតាម្សរសសរតូរ !

រួរដឹង
សរសសរតូរ ជាក្ដន្ែងភាារ់គ្មនរវាង សរសសឈាម្ពចញពីពរុះដូង(អាក្ដេ) ន្ិង សរសសឈាម្
ចូលពរុះដូង(ដ ន្) ដដលជាក្ដន្ែងរណ្ូត រសារធាតចិ ្ចឹម្(O2 អរម្ូន្..) រឺ អាក្ដេនាំ អក្សី
ដសន្ ពៅឲពោសិោជំ ិញសរសសរតូរពនាុះ ព

ើយដ ន្េេួ លោក្សំន្ល់

_សក្ម្មភាពអរម្ូ ន្ រឺ ពៅភាារ់ ួមលសន្ពោសិោពគ្មលពៅ
ដដលអាច រពងកើន្ពលបឿន្ រន្ថយពលបឿន្ ន្ិង រ្ឈរ់សក្ម្មភាព!
_ពោសិោពគ្មលពៅ ជាពោសិោដដល អរម្ូន្មាន្អំពពើពៅពលើ
ដតវាជាពោសិោយថាប្រពេេ មាន្ន្័យថា អរម្ូន្១ ប្តូ ន្ឹ ង ួមល១
ប្រពេេររស់វា(ពោសិោពគ្មលពៅ) !
រឺ ពប្រៀរ អរម្ូន្ ជា ក្ូន្ពសារ ព

ើយ ពោសិោ

ពគ្មលពៅ ជា ពម្ពសារ ដដលមាន្ រន្ធសំរារ់ចក្់ពសារ ចត់េក្ជា
ម
ូ ន្ ព ើយមាន្លក្ខណ្ុះយថាប្រពេេ រឺ ពប្ពាុះមាន្ដតក្ូ ន្
ួលអរម្
ពសារវារពណណុះដដលអាចចក្់ពម្ពសារបាន្( ន្ិ យាយេូពៅ ម្ិន្
ន្ិ យាយក្រណ្ី ពប្រើ ិ ី ពសេងៗពដើ ម្បីព ើ ឲ
វ ពម្ពសារពរើក្ព

ើយ )

ប្រពេេអរម្ូន្ដចក្ជា២ រឺ
_អរម្ូន្រី រេី ត ជាម្ូពលរល ំៗ ម្ិន្អាចឆ្ែងោត់ភានសពោសិ
ោបាន្ព

ើយ

_អរម្ូន្ពសតរអ
ូ ីត ជាម្ូពលរលលីពីត ពក្ើតពីក្ូព
ព

ពសតរល
ូ

ើយអាចឆ្ែងោត់ភានសពោសិោបាន្

រួរដឹង
ភានសពោសិោពក្ើតពី ៣ពៅ៤ស្សទរ់ រឺ មាន្ សូស័រវ លីពីត(២ស្សទរ់ ពលើ
ន្ិង ពប្ោម្ ) រែីក្ូប្រពតអីន្ ន្ិង ស្សទរ់រនាារ់រន្េំ រែីក្ូោលិច(ស្សទរ់េី៤ អាចពៅថា
អា ពប្ៅឬអា រងា ខ្ែុះមាន្ខ្ែុះអត់ ) !

សក្ម្មភាពអរម្ូន្រិ រេិតពៅពោសិោពគ្មលពៅ
_ដំរូងអរម្ូន្ពន្ុះ ពចញពីប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្ តាម្ចរន្តឈាម្ដូច
ពយើងបាន្ដឹងខាងពលើ រួចវាក្៏ បាន្ពៅភាារ់ន្ឹងពគ្មលពៅពប្ពាុះវាម្ិន្
អាចប្ជារតាម្ ភានសពោសិោដដលជាលីពីតបាន្ព

ើយ !

_ដតពៅភានសពោសិោមាន្ ួមល ដូ ចពន្ុះ អរម្ូន្បាន្ពៅភាារ់ (យថា
ប្រពេេ) រួចរពងកើតជាស្ញ ពៅប្បារ់ អង់សីម្១ពេៀត ពោយសារោរ
ោស់ស្ញ ពន្ុះ នាំឲពរពៅវាថា អនក្នាំសារេី ១ ( ពប្ពាុះរពងកើតសារ
ស្ញ ម្ន្ពរ)
_អង់សីម្១ពេៀត ពនាុះ រឺ អាពដន្ីលសីោែស
_សក្ម្មភាពអង់សីម្ពន្ុះរឺ រំដលង អាពដណ្ូសីន្ប្េី សូសាវត(ATP) ឲ
ពៅជា អាពដណ្ូសីន្ ដត(AMPc) ោរេេួលស្ញ ពន្ុះ ម្ូពលរលពន្ុះ
ពៅថា អនក្នាំសារេី ២ រនាារ់ម្ក្ cAMP ចូលពៅក្នងសីតូបាែស
ពោសិោោស់ឲមាន្សក្ម្មភាព
**អាចសរពសរសពងខរប្តឹម្ចំ ន្ចដដលបាន្រូ សពណ្៏ក្រណ្ីមាន្ជាសំន្ួរ

សក្ម្មភាពអរម្ូន្ពសតរអ
ូ ីតពៅពោសិោពគ្មលពៅ
_ពោយវាពក្ើតពីលីពីតពេើរអាចឆ្ែងោត់ភានសបាន្យាងស្សួល ពៅ
ភាារ់ ន្ឹង

ម
ីដដលអដណ្តតក្នងសីតូបាែស រួចបាន្ចូ លពៅក្នង
ួលពសរ
សណ្យូ ដដលោស់ឲមាន្ោរសំពយារប្រូពតអីន្ពសេងៗ

ោរប្តួតពិន្ិតយប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្
_មាន្ោរប្តួតពិ ន្ិតយប្ត

រ់ អ ិជាមាន្ ន្ិ ង ោរប្តួតពិ ន្ិតយប្ត

ិជាមាន្ ដតពសៀ ពៅប្ក្សួងម្ិ ន្បាន្ោក្់ តំណ្រប្ត
ម្ិន្សំខាន្់ រឺ ពោយសារ ក្នងខ្ែួន្ម្ន្សេ តំ ណ្រប្ត

រ់

រ់ ិជាមាន្ពប្ពាុះ
រ់ អ ិជាមាន្

មាន្នាេី រក្ាតលយភាពក្នងខ្ែួន្ជាពប្ចើ ន្ !

តំណ្រប្ត

រ់អ ិជាមាន្ ជា ក្ំពណ្ើន្សន្សារធាត១ដដលរងអក្់ឲមាន្

ដំពណ្ើរោរដឹក្នាំឲមាន្ក្ំពណ្ើន្ពនាុះ ។
ឧទ

រណ្៏

_ពពលដដលពយើងញំអាហាររែយសីតចូ លវារំ ដរក្ជា រែយក្ូ ស
ោលណក្ំពន្ើន្ពន្ុះពប្ចើន្ពលើសតំ រូ ោរ វាបាន្ពភាោចលំដពងឲសលិត
អាំងសយលីន្
_ព

ើយអាំងសយលីន្បាន្ពៅពភាោចពោសិោពគ្មលពៅ(ព្ែើម្ សាច់

ដំ ជាលិោខាែញ់) ឲចរ់ េក្រែយក្ូ ស រំ ដលងជា រែីក្ូដសន្(សកររំ រង
េក្ ថាម្ពល) !
_ោលណរែយក្ូ សក្នងឈាម្មាន្លក្ខណ្ៈ សម្លមម្ព

ើយ វាបាន្

ពភាោចឲលំដពងឈរ់សលិតអាំងសយលីន្ពេៀត !
ដូចពន្ុះតំ ណ្រប្ត

រ់ អ ិជាមាន្ខាងពលើ រឺ ពៅពពលដដលមាន្ោរ

ពភាោចឲលំដពងឈរ់សលិតអាំងសយលីន្ មាន្ន្័យថា
អាំងសយលីន្ក្ំពងដតោន្់ពលឿន្ ស្សារ់ដត មាន្ោរពភាោចឲឈរ់
សលិត ដដលឲឈាន្ពៅរក្ចំ ន្ចអ ិជាមាន្សន្ ម្ូ ពលរលពន្ុះ ិញ(ពី
១០ម្ូពលរល ពៅ ៤ ៣ ០…ល.) ពប្ពាុះក្ំ រ ិតរែយក្ូ សលមម្ក្នងឈាម្
(ពោយសារពោសិោពគ្មលពៅបាន្ចរ់រំដលងជាថាម្ពលរំរង)

រួរដឹង
តំណ្រប្ត

រ់ ិជាមាន្ អាចចត់េក្ម្ិន្បាន្ចូលរួម្តំ ដ

ក្នងោរព ើឲ
វ ររគលមាន្លំន្ឹងលអដដរ
តំណ្រប្ត

រក្ាលំន្ឹងក្នងខ្ែួន្ពេ ព

ើយក្៏ក្ំរ

រ់ ិជាមាន្ រឺប្គ្មន្់ ដតព ើ ឲ
វ ក្ំពណ្ើន្សន្សារធាតពនាុះោន្់ ពប្ចើន្ ដដលព ើឲ
វ មាន្

ភាពពលអៀងសន្លំន្ឹង !

ឧទ

រណ្៏

_ពៅពពលដដលសរសសឈាម្ោច់រដ

ក្ ព ើឲ
វ ឈាម្

ូរ រនាារ់ ម្ក្ ក្ំណ្ក្ឈាម្ក្៏ពក្ើត

មាន្ពោយផ្ទែដក្តបាន្ពៅរិេតំរន្់ពនាុះ រដន្តវាម្ិ ន្ប្ររ់ប្គ្មន្់ តំ ណ្រប្ត

រ់ ិជាមាន្ក្៏មាន្

រឺ ផ្ទែដក្តបាន្រព្ចញសារធាតរិម្ីពដើម្បីទក្់ទញផ្ទែដក្តដសេពេៀតម្ក្ឲរិេសានម្រដ
ពនាុះ តំណ្រប្ត

រ់ ិជាមាន្ រឺពពលដដលវាទក្់ទញផ្ទែដក្តដសេម្ក្រ

ក្

ូតដល់រិេជិ ត

សានម្ពនាុះ ។
ផ្ទែដក្តប្ក្ុម្ពដើម្ទក្់ទញ +ផ្ទែដក្តដសេ = រិេសានម្ម្ិន្ជិត
ផ្ទែដក្តប្ក្ុម្ពដើម្ទក្់ទញ +ផ្ទែដក្តដសេ = រិេសានម្ម្ិន្ជិត ,ទក្់ទញ +ផ្ទែដក្តដសេ+ផ្ទែ
ដក្តដសេ +ផ្ទែដក្តដសេ+ផ្ទែដក្តដសេ+ផ្ទែដក្តដសេ =រិេជិត
ពយើងអាចឲន្ិយម្ន្័យបាន្ថា តំ ណ្រប្ត

រ់ ិជាមាន្ រឺជា ក្ំ ពណ្ើន្សន្សារធាត១ដដលេ្

ពោចរពងកើន្ឲមាន្ដំពណ្ើរោរដឹក្នាំឲមាន្ក្ំពណ្ើន្ពនាុះោន្់ដតពប្ចើន្រដន្ថម្។

ប្ក្ពពញអង់ដូប្រីន្សំខាន្់ៗររស់ម្ន្សេ

ប្ក្ពពញពសន្ីល(ពប្ៅពម្ពរៀន្) វាជាក្ូន្ប្ក្ពពញតូច១ ដដលមាន្លក្ខណ្ុះសាំោំ វាបាន្រព្ចញ ជាតិពម្ឡាតូ
ន្ីន្ ដដលមាន្ឥេធិពលពៅោរពរង !

_អីរូតាឡាម្សមាន្ ពោសិោណ្ឺរន្
ូ រព្ចញ ដដលអាក្់សូន្លាត
សន្ធឹងក្នងអី រូ េីសពប្ោយ !
_អីរូេីស ជាប្ក្ពពញពៅពប្ោម្ អីរូតាឡាម្ស ដចក្ជា២ដសនក្រឺ
អីរូេីសម្ខ្ ន្ិង អីរូេីសពប្ោយ ។
_អី រូ េីសពប្ោយ វាគ្មមន្សលិតអរម្ូ ន្ពេដតវាសតក្អរម្ូ ន្ដដលសលិត
ពីពោសិោណ្ឺរន្
ូ រព្ចញររស់អីរូ តាឡាម្ស(សណ្យូវាមាន្២អាច
ពៅបាន្ paraventricularន្ិងSupra-optic) ដដលមាន្អរម្ូន្២ រឺ
អង់េីឌីអយពរេិច(ADH) ន្ិង អក្សីតូសីន្ !
ពនាែត់ ពាក្យ អង់េីឌីអយពរេិច
អង់េី ពសមើន្ឹង ពាក្យថា ប្រឆំង
ឌីអយពរេិច ពសមើន្ឹង ពាក្យ េឹក្ពនាម្(េឹក្ម្ូតយ)
ដួចពន្ុះ អរម្ូន្អង់ េីឌីអយពរេិច រឺ មាន្នាេី ប្រឆំងន្ឹងតំរងពនាម្
ដដលរពងកើតេឹក្ពនាម្ពោយឲតំរងពនាម្សប្ម្ូរេឹក្ពចញ ។
ពៅពពលដដលឈាម្ខារ់ មាន្ោរពភាោចពៅអីរូេីសពប្ោយ
ឲរព្ចញ ADH វាបាន្ព ើវឲរំ ពង់ ពណ្ប្រុង(រំ ពង់ ពប្ចុះេឹ ក្ពនាម្ក្នង
តំរងពនាម្) រព្ចញេឹក្ប្ជារចូលសរសសឈាម្ ជាព
ពៅរក្សភាពក្ំរ ិតម្ួយ។
សំន្ូម្ពរ ពាក្យថាតំពរៀងពនាម្ ម្ិន្ដម្ន្ជាប្ក្ពលៀន្ពេ
ប្ក្ពលៀន្ចងអូរ១ពៅម្តំជិតពៅែ ឯតំពរៀងពនាម្ ពៅដសនក្ពប្ោយពពាុះ(retroperitoineal)
រូរភាពសាក្សពដដលពរដក្ពពាុះព ៀន្ សួត សរ ីរុះពសេងៗ
ពចញេក្ដតតំ រងពនាម្!! ប្ក្ពលៀន្ជាភាសាន្ិយាយប្រជាជាន្ដត
ពរើពយើងដឹងព

ើយ រួ រជួយដក្តំរូ សង !

តនាំឲឈាម្

អក្សីតូសីន្ ជាអរម្ូន្ដដលមាន្នាេីសំខាន្់
ចំពពាុះស្រសតី

ពភាោចសាច់ ដំរលីងររស់សបូន្
ឲក្ន្រន្តក្់ពពលសំរាលក្ូ ន្

ពភាោចឲពោសិោជំ ិញ
ប្ក្ពពញេឹក្ពោុះរព្ចញេឹក្ពោុះពពលក្ូន្ពៅ

អីរូេីសម្ខ្ មាន្អរម្ូន្៦ ដដល៣ មាន្អំពពើផ្ទាល់ពៅពលើពោសិោ
ពគ្មលពៅ ឬ ឯ៣ពេៀតមាន្អំពពើម្ិន្ផ្ទាល់ពេរឺ ពៅពលើប្ក្ពពញដសេ
សិន្ ពេើរប្ក្ពពញទំងពនាុះមាន្អំពពើរន្តពៅពលើពោសិោពគ្មលពៅ !
_អំ ពពើ ផ្ទាល់មាន្ន្័ យថា អរម្ូ ន្ដដលរព្ចញបាន្ពៅភាារ់ ន្ឹង ួមល
ពោសិោពគ្មលពៅ ឲមាន្សក្ម្មភាពដតម្តង !
_អំពពើម្ិន្ផ្ទាល់ន្័យថា អរម្ូន្ទំងពន្ុះម្ិន្អាចព ើឲ
វ ពោសិោពគ្មល
ពៅររស់ខ្ួន្ដឹ
ែ
ង(ប្តូ បាន្ពភាោច)ពេ លុះប្តាអរម្ូន្ទំងពន្ុះពៅពភាោច
ប្ក្ពពញដសេឲជួញពភាោចពេើរពោសិោពគ្មលពៅមាន្សក្ម្មភាព!

អរម្ូន្មាន្អំពពើផ្ទាល់

លូតលាស់

ប្រូឡាក្់េីន្

មាន្ឥេធិពលព ើវពក្ើន្

ឲប្ក្ពពញេឹក្ពោុះលូតលាស់

ពភាោចពោសិោពម្ឡាណ្ូសីតឲ

ពម្តារូលីសប្រុពតអីន្ រែយសីត

ន្ិងសលិតេឹក្ពោុះ ន្ិងពម្តារូលីស

សំពយារជាតិពណ្៏ពម្ឡាន្ីន្

លីពីតជាព

ខាែញ់ន្ិងរែយសីត

តឲមាន្ោរលូតក្ំពស់

ពម្ឡាណ្ូសាីម្យ

ង់

អរម្ូន្មាន្អំពពើ ម្ិន្ផ្ទាល់

េីពរអូសីម្
ា យលីន្

អាពប្ដណ្ូក្រេីប្តូរ

ក្ូណដូសីម្
ា យលីន្

ម្ិន្ផ្ទាល់រឺ អរម្ូន្ពន្ុះពៅពភាាច

ម្ិន្ផ្ទាល់រឺ អរម្ូន្ពន្ុះពៅពភាោច

ពភាោចសរ ីរាងគពេេ ឲរព្វញអរម្ូន្

ប្ក្ពពញេីរអ
ូ ីតឲសលិតេីរក្សីន្

ប្ក្ពពញពលើតំរងពនាម្ឲសលិត

ពេេ

អរម្ូន្ក្រេីសូល

អូដ ស្រសតី សលិតអឺស្រសតូដសន្

ពងសាវសររស

ន្ិង ប្រូពសពសតរន្
ូ

អង់ប្ដូដសន្ ពតសតូពសតរន្
ូ

ចូលរួម្ ន្ិយ័ត
ត ក្ម្ម ដតរដូ
ន្ិង លក្ខណ្ុះពេេរនាារ់

ក្ំន្ក្ដសែមាតូសូអីត

ន្ិង លក្ខណ្ុះពេេរនាារ់

_ប្ក្ពពញេី រអ
ូ ីត សលិតអរម្ូន្េីរក្សីន្ ន្ិង អរម្ូន្ោល់សីតូន្ីន្
អរម្ូន្េីរក្សីន្ មាន្នាេី ពម្តារូ លីសប្រូពតអី ន្ រែយសីត លីពីត ។

អរម្ូន្ោល់សីតូន្ីន្ មាន្នាេី ក្ំ រ ិតអី យងោល់សយូម្ក្នងឈាម្
ពពលពក្ើ ន្ព

ើង ឲពៅសតក្ក្នងឆ្អឹង(សាយពី អរម្ូន្បារាេីរអ
ូ ីត)

ប្ក្ពពញបារាេីរអ
ូ ី ត សលិតអរម្ូន្បារាេីរអ
ូ ីត(ខ្ែុះពៅបារា-តប្ក្ម្ូន្
Parathormone)
មាន្នាេី ក្ំ រ ិតអី យងោល់សយូម្ក្នងឈាម្ ពពល្យចុះ ពោយដក្ពី
ឆ្អឹង(មាន្តំរងពនាម្ ពពាុះព ៀន្ ំពេៀត) ចូលចរន្តឈាម្ឲមាន្លំន្ឹង !

_ប្ក្ពពញខ្ួ រពលើតំរងពនាម្ សលិត អរម្ូន្ពអពីពណ្ប្ពីន្ ន្ិង អរម្ូន្
ណ្ូពអពី ពណ្ប្ពីន្ !
អរម្ូន្ពអពីពណ្ប្ពី ន្ព ើវឲពរុះដូងលូតោរ់ន្ិងក្ំពណ្ើន្សំពា ឈាម្
សំរារ់ ពពលអាសន្ន ពដើ ម្បីពរញខ្ែួន្ !
ព

ើយអរម្ូ ន្ណ្ូពអពី ពណ្ប្ពី ន្មាន្អំ ពពើ សាយអរម្ូន្ពអពីពណ្ប្ពីន្

_ប្ក្ពពញក្រតិចពលើតំរងពនាម្ សលិតអរម្ូន្ក្រេីសូល ន្ិង អរម្ូន្អា
ល់ដូពសតរន្
ូ !
អរម្ូន្ក្រេីសូល ជំរញអីប្ដូលីសប្រូពតអីន្សាច់ដំឲពៅជាអាសីតអា
ម្ី ពន្ចូ លក្នងឈាម្ ពម្តារូ លីសអាសីតខាែញ់ រែយសីត ន្ិង រពងកើន្
ក្ំ រ ិតរែយក្ូ ស
អរម្ូ ន្អាល់ដូពសតរន្
ូ មាន្នាេី តំ រូ អី យងសូដយូម្ រូ តាសយូម្ក្ន
ងឈាម្

_លំដពង ជា ប្ក្ពពញចំ រុះ ដដលរណ្ំ ត ពោសិោទំងប្ក្ពពញអិ ចសូប្រី
ន្
ន្ិ ង ប្ក្ពពញអង់ ដូប្រី ន្ ពនាុះ ពរឲពឈាមុះ អី
ពន្ែតពាក្យ អី

ូ ង់ ពសរង់
ង់ ពសរង់ (Ilots de langerhan)

ូ
Ilots មាន្ន្័យថា ប្រជំពោុះតូចឬដំ រំន្រពោសិោពប្ចើន្
De

ជារណ្នាម្ក្ម្មសិេធ

Langerhan ជាពឈាមុះអនក្ប្បាជញដដលរក្ព

ើញរំ ន្រពោសិោពន្ុះ

_ប្ក្ពពញអង់ដូប្រី ន្ រឺ ពោសិោពរតា(β) រព្ចញ អាំងសយលីន្
(រន្ថយក្ំ រ ិតរែយក្ូ សក្នងឈាម្) ពោសិោអាល់ហាា(α) រព្ចញ រែយ
ោក្ង(រពងកើតក្ំ រ ិតរែយក្ូ សក្នងឈាម្)

រពរៀរដដលខ្ញំ ចំ ថាពោសិោណសលិតអរម្ូន្អីវពនាុះរឺ
ចំប្តង់ថាពោសិោពរតា( β ) ពោយពៅពពលសរពសរស្ញ ពរតា(β)
ស្សពដៀងស្ញ អាំងពតប្ោល∫ ដូចពន្ុះ អាំងសយលីន្មាន្ពាក្យ
អាំងដូចគ្មនពេើរងាយចំថា ពរតា( β )អាំងសយលីន្ !

ប្ក្ពពញអិចសូប្រី ន្ រឺ រព្ចញរសរ ំលាយអាហារ ។
_ប្ក្ពពញេីម្ស វាសលិត អរម្ូន្ េីម្ូសីន្ដដលមាន្នាេី ពភាញចឲឡាំ
សូ សីតដំ រូង លូតលាស់ ជា ឡាំសូសីតេំ មាន្នាេី ោរពារ ក្នងប្រព័ ន្ធ
េឹក្រសង
_ប្ក្ពុះ រព្ចញអរម្ូន្ ោស្រសាីន្ នាេីពភាញចឲមាន្លំ

ូររសប្ក្ពុះ

ពពាុះព ៀន្ រព្ចញអរម្ូន្ ពសពប្ក្េីន្ នាេីពភាញចឲមាន្លំ

ូ ររសលំ

ពពង

__________________________________________________

យ

ើងពិតជាដឹងថា ប្រូយតអ៊ី នមានសារសំខាន់ សំរារ់ ជ៊ីវ ិត

យ

ើ

យ
និ

យេយរៀនយនេះ គឺ យរៀនព៊ី ភាគតូចៗដដលផ្សំរយងកើតជាប្រូយតអ៊ីន។
េះ គឺ អាស៊ីតអាេ៊ីយន
េន័

អាស៊ីតអាេ៊ីយន គឺ ជាធាតរងក(េ៉ែូណូដេ៉ែ រ) ររស់ប្រូយតអ៊ីន។

កាលណា េ៉ែូ ណូដេ៉ែរជាយប្ចើនផ្សំគ្នា យ
មានន័

េះវារយងកើតបាន ជា រ៉ែូល៊ីដេ៉ែ រ

ថា ប្រូយតអ៊ីនេិនអាចយ ើតមានយ

ើ

យរើគ្នានអាស៊ីតអាេ៊ីយន

ទំរង់អាស៊ីតអាេ៊ី យន
អាស៊ីតអាេ៊ីយនផ្សំព៊ីធាតគិេ៊ី ការូន(C) អ៊ីប្ដូដសន(H) អ ស៊ីដសន(O)
និង អាសូត(N)
ដដលមានរូរេនតយសទើរលាត R-CH-COOH
NH2
យរើយគឲសរយសររូរេនតយពលយៅ pH=7 (ជាអ៊ី
R-CH-COO ¯
NH3

៉ែង) គឺ សរយសរ

_អាស៊ីតអាេ៊ី យនមាន ២០ប្រយេទ(យោ

េិនគិត Sélénocystéine)

ដដលអាស៊ីតអាេ៊ីយន ទំង២០ប្រយេទខសដតប្តង់ រា៉ែ ឌ៊ី កាល់ រ៉ែយណាណេះ

_អាស៊ីតអាេ៊ី យនមាន ២ដររគឺ អាស៊ីតអាេ៊ីយនសតង់ោ និង អាស៊ីតអា
េ៊ីយនេិនសតង់ោ ។
_សតង់ោ មានន័
ទទួល

ថា យៅ ំ រ ិត១គណភាពឬរយចេ យទសដដលអាច

បាន ឬ

_េិនសតង់ោ មានន័

ំរ ិតទូយៅលអ
ថា យៅ ំរ ិត១ដដលទរឬខសតំ រវូ ការ

អាស៊ីតអាេ៊ីយនសតង់ោ ឬ អាស៊ីតអាេ៊ីយនេិនសតង់ោ គឺ
ប្រូយតអ៊ីនជាយគ្នល
_អាស៊ីតអាេ៊ី យនសតង់ោ គឺ ជា អាស៊ីតអាេ៊ីយនទំងឡា

ដដលបាន

ជារ់ជាជំយរ ើសធាតរងក រយងកើតជាប្រូយតអ៊ីន( ាងប្រូយតអ៊ី នគឺ មានវា)
_អាស៊ីតអាេ៊ី យនេិនសតង់ោ គឺ ជា ជាអាស៊ីតអាេ៊ី យនទំងឡា

ដដល

េិ នមាន ាងប្រូយតអ៊ី ន ។
និ

េន័

_អាស៊ីតអាេ៊ី យនសតង់ោ គឺ ជា អាស៊ីតអាេ៊ីយនទំង២០ប្រយេទដដល
ជាធាតរងកររស់ប្រូយតអ៊ីន ដដលមានតារាងប្ េយសយនទិចសំរារ់
ំណត់
_អាស៊ីតអាេ៊ី យនេិនសតង់ោ គឺ ជា ជាអាស៊ីតអាេ៊ី យនទំងឡា
ដដលេិនដេនជាធាតរងកររស់ប្រូយតអ៊ីន ដតមាន
រូ ល៊ីស

ណា

ទ៊ី ចំបាច់ ាងយេតា

អវ៊ីជា យេតារូល៊ីស ?
យេតារូល៊ីស ជាសំណំ ប្រតិ េា ាងសារពាងគកា

យ

ើង

ដដលេ ព៊ី ២ប្រយេទប្រតិ េា គឺ កាតារ៉ែូល៊ីស(ប្រតិ េារំដរ ) និង
អាណារ៉ែូល៊ីស(ប្រតិ េាសំយោគ)

អាស៊ីតអាេ៊ីយន យដើ រតួជា បាសផ្ង និង អាស៊ីតផ្ង ?
ពិ ត យប្ពាេះ រូរេនតអាស៊ីតអាេ៊ី យន ផ្សំព៊ី រណំ ត ការ ស៊ីល(ជាអាស៊ីត COOH) និ ង រណំ ត អាេ៊ី ន(ជាបាស -NH2) ។
យ

ើ

យោ

អាស៊ីតអាេ៊ី យនភាារ់គ្នារយងកើតជាប្រូយតអ៊ីនបាន ៏ អាស្ស័
មានការចងអាស៊ីតអាេ៊ីយនទំងយ

េះជារ់ គ្នាសិនដដរ ដដល

ចំណងយ

េះ យៅថាចំណងរិ រទ៊ីត

និ

ចំណងរិ រទ៊ី ត ជាចំ ណងរវាងរណំ ត ការ ស៊ីលននអាស៊ី

េន័

តអាេ៊ីយនទ៊ី ១ និ ង រណំ ត អាេ៊ី នននអាស៊ីតអាេ៊ី យនទ៊ី ២ យោ
យលគលទឹ

!

ផ្តតច់ ១េ៉ែូ

ចំណងរិ រទ៊ីត

_កាលណាអាស៊ីតអាេ៊ីយន ២ ភាារ់គ្នា យគយៅ ឌ៊ីរិ រទ៊ីត
៣ ភាារ់គ្នា យៅប្ទ៊ីរិ រទ៊ីត !
ឬឯ ពា យ រិ រទ៊ីត មានន័
យ

ើ

ថា អាស៊ីតអាេ៊ីយន២យៅ១០ភាារ់គ្នា !

អាស៊ីតអាេ៊ី យនជាសារធាតចំនូលទឹ យប្ពាេះរលា

ាងទឹ និ ង

ប្ជារតាេភាាសយកាសិកាបាន !
_អាស៊ីតអាេ៊ី យនជាអា

ំនត់ទំរង់និង

ទ៊ីប្រូយតអ៊ីន យប្ពាេះ តំ ណ

លំោរ់ អាស៊ីតអាេ៊ី យន ាងេ៉ែូ យលគលប្រូយតអ៊ី ន ជាអា
អ៊ីន យ

ើ

តំ រង់ប្រូយតអ៊ីន ជាអា

ំនត់

ំ នត់ ទំរង់ ប្រូយត

ទ៊ីប្រូយតអ៊ីន ។

តំណលំោរ់អាស៊ីតអាេ៊ីយន គឺ យគគិ តព៊ី ចំនួន ប្រយេទ និង ទ៊ីតាំង
អាស៊ីតអាេ៊ីយន កាលណាចំនួន ប្រយេទ និង ទ៊ីតាំងររស់
អាស៊ីតអាេ៊ីយនយនេះ ដប្រប្រួលគឺ ប្រយេទប្រូយតអ៊ីន ៏ដប្រប្រួលតាេនឹ ដដរ

ឧទ

រណ៏

_ដំរូងប្រូយតអ៊ីន A មានអាស៊ីតអាេ៊ី យនចំនួន ៥ ដតប្គ្នន់ដតដែេអាស៊ី
តអាេ៊ីយន១យទៀត វា ៏កាល

ជាប្រយតអ៊ីនប្រយេទ B វ ិញ ដដលមាន

ទ៊ី

ខសព៊ីប្រូយតអ៊ីន A !
ដូចយនេះយទើរយគនិ ោ
ទំរង់ និង

ថា តំណលំោរ់អាស៊ីតអាេ៊ី យន ជាអា

ំណត់

ទ៊ី ប្រូយតអ៊ីន ឲដត តំណលំោរ់អាស៊ីតអាេ៊ីយនរតូរ គឺ ទំរង់

និង

ទ៊ី ប្រូយតអ៊ី នរតូរ ៕

ឧទ

រណ៏ទ៊ី ២

ជាទូយៅេ៉ែូ យលគលប្គ្នរ់ឈាេប្

េមានរាងេូល យ

ើ

យអេ៉ែូ ូលេ៊ី នផ្តំ គ្នា
រ៉ែដនត កាលណាមានការរតូរអាស៊ីតអាេ៊ី យន ប្តឹ េដត១ ៏យោ
យអេ៉ែូ ូលេ៊ី នរតូររូររាងនិ ងតូ

វាយ ើតព៊ី
៏អាចឲ

ទ៊ី ដដរ

ជា ់ដសតង ដូចជា រណ៊ីជំងឺ
Drépanocytose (យអេ៉ែូ ូេ៊ី
ល នដប្ររាងសំដរ៉ែតដូច ណូត វ អា ជំងឺយសល សាលំង) យនេះ
ព៊ីេ ការរតូរអាស៊ីតអាេ៊ីយនទ៊ី៦ ព៊ី Glutamique យៅ Valine

___________________________________________________

ប្រូតេអ៊ីនជាម៉ា ប្រូម៉ា៉ូតេគេ(ម៉ា៉ូ តេគេធំ) ដែេមនអាស៊ីេអាម៊ីតន
ជាម៉ា៉ូណ៉ូដម៉ារ ! វាមនអាស៊ីេអាម៊ីតនយ៉ា ងេិច ៥០ ត ើ រតៅ
បានថាជាប្រូតេអ៊ី ន
ប្រូតេអ៊ីនប្េូវបានតគដចរជា៤ ំរង់
_ ំរង់ ៊ី ១: ជាដសែប្ចវា៉ា រ់ប្រូតេអ៊ី នដែេតរើ េព៊ី អាស៊ីេអាម៊ី តនស ធេំ
តរៀរគ្នាចងភ្ជារ់តោយចំនងរិរ ៊ីេ
_ ំរង់ ៊ី ២: មន២ ិសតៅត ៀេគឺ ស្សរ និង មិនស្សរ ។
តែើមប៊ីងាយយេ់ ស្សរ ឬ មិនស្សរ គឺ
តរើ ំរង់ស្សរវារ ំជា រតងេេ ត
ត

ោះរាង ិសតៅដេ១

ើយដសែទំង២ដែេចងចំ នងរិ រ ៊ីេ

តរើ ំរង់មិនស្សរ គឹ តៅតពេដែេ ប្ចវា៉ា រ់រ៉ា៉ូេ៊ីរិ រ ៊ីេ២ដែេចងសំ
ព័នពរិ រ ៊ីេត

ោះ មន ិ សតៅផ្ទយគ្នា

_ ំរង់ ៊ី ៣:
ជា ំរង់មន៣វជ្ឈមឌ ដែេតយើងែឹ ងសឹងប្គរ់គ្នា គឺ 3D
វាតរើ េព៊ី រណំ ្ ប្រូតេអ៊ី ន ំ រង់ ៊ី ១ និង

៊ី ២ ជាតប្ចើន

េរខណោះពិតសស គឺ

រតងកើេជាប្រូតេអ៊ីនប្គ្នរ់

អាស៊ីេអាម៊ីតនដែេតៅឆ្ងាយព៊ីគ្នាបានមរជ្ួរគ្នាវ ិញ
និងមនែ៉ូតមនដែេមន

៊ីយថាប្រតេ (ររណ៊ីប្រូតេអ៊ីនមនអាស៊ី

េអាម៊ីតនតេើសព៊ី ២០០)
_ ំរង់ ៊ី ៤: គឺ ជា ំរង់ដែេក្លាយជាម៉ា៉ូ តេគេធំៗ តរើេព៊ីប្ចវារ់រិរ ៊ី
េជាតប្ចើ ន ត

ើយសំញំ !

៊ីប្រូតេអ៊ីន មន៦:
_ជាក្លតាេ៊ីររ (អង់ស៊ីម) វាជ្ួយជ្ំរញ
ួ តេបឿនប្រេិរមម
_ជាប្រតេអ៊ីន ំរង់ វាមន

៊ីភ្ជារ់ជាេិក្លស ធ ន(ភ្ជគតប្ចើនតៅ

ដសបរ និង តប្ក្លមដសបរ) គឺ ប្ ប្ ង់ ឲតៅររាភ្ជពតែើ ម(េឹងរ ឹងមំ
យឺេ)
ឧទ

រណ៏ មនសែចាស់មនដសបរយរជាងតរមងតប្រោះប្រូតេអ៊ីន ំ រង់ (រ៉ូ ឡាដសន និង តអឡាសទ៊ីន)

បានបាេ់រង់ ត

េែ៉ូចតនោះត ើរតប្គឿងសំអាងរចចរបនាបានផ្ាយថា ផ្េិេផ្េសាួនមន ជាេិរ៉ូឡា

ដសន(Collagen) រនទឹងដសបររំឲចាស់ប្ជ្ឺ ប្ជ្ួយ ។

សរតៅតមើ េតប្គឿងសំអាងររស់អរ
ា ដែេមនោរ់ជាេិ Collagen

_អារតធេើចេ

មនែ៉ូ ចជាអារ់ ៊ី ន មនរាងស៊ីេ៉ូបាាសតក្លសិក្លនិ ង

តៅសច់ ែំ ត

ើយវារ៏ មនសរមមភ្ជពរណ៉ូ្ រធាេតាមភ្ជាសស៊ីេ៉ូបាា

សផ្ងដែរ (១)

_អារក្លរររ វាតែើ រេ៉ូ ជាអង់ ៊ី ររ(អង់ ៊ី ប្រឆ្ងំង ររ េួ សួាន ឬ សររងគ
ក្លយ) គឺ វាប្រឆ្ងំងនឹ ង សរធាេដែេច៉ូ េរាងសាួនតយើង(តមតោគ)
_អារេំរវ៉ូ (អរម៉ា៉ូន) វាមន

៊ី េំរវ៉ូ ថ្ាឹងេំ ដ

តថ្រេំនឹងរាងសររងគ

ក្លយឲមនរំរ ិេសមេមម១(មិនឲតេើសឬសេោះសរធាេអេ៊ី១)
_អារែឹរ

ំ គឹវាតៅតាមភ្ជាសតក្លសិក្ល េួ

៊ី គឺជ្ួយឲអ៊ីយ៉ាង១ចំនួន

(រ៉ា៉ូ តាសយ៉ូម ស៉ូែយ៉ូម ក្លេ់សយ៉ូម )អាចច៉ូ េរាងស៊ីេ៉ូបាាសបាន ែ៉ូចជា
សំោរ់ យន្ក្លរណ៏ ែឹ រ

ត

ំអាំងេាចប្រស

ើយតាម ំរង់ វា តគដចរជា២ គឺ

_ប្រូតេអ៊ីនសរសស(មិនរលាយរាង ឹរ) និង
_ប្រតេអ៊ីនប្គរ់ (រលាយរាង ឹ រ)

តាមសមសធាេផ្ែំ តគរ៏ដចរជា២ដែរ គឺ
_ប្រូតេអ៊ីនងាយ(តរើេព៊ីអាស៊ីេអាម៊ីតនស ធ) និង
_ប្រូតេអ៊ី នសំញ(ំ តរើេព៊ីអាស៊ីេអាម៊ី តន ផ្ែំជាមួ យ ប្រុមប្រូតស្ ិច)
ប្រុមប្រូតស្ ិច អាចជាេ៊ីព៊ីេ ផ្៉ូសេេ ដែេពួរវា ភ្ជារ់ជាមួយប្រូតេ
អ៊ី នងាយសិន ត ើ រ រតងកើេជា ប្រូតេអ៊ី នសំញំ
ប្រូតេអ៊ីនងាយ+ប្រូតេអ៊ីនងាយ+ប្រូតេអ៊ីនងាយ=តៅដេងាយ
ប្រូតេអ៊ីនងាយ+ប្រូតេអ៊ីនងាយ+េ៊ីព៊ីេ

= េ៊ីរ៉ា៉ូប្រូតេអ៊ីន

ររតៅ (១) គឹ ក្លររណ៉ូ្ រសរធាេតាមភ្ជាសតក្លសិក្ល
តគដចរតចញជា២ គឺ អង់ែ៉ូស៊ីេ៉ូស និង អិចស៉ូស៊ីេ៉ូស
ព ា េ់
ររយអង់ែ៉ូឬអិចស៉ូ គឺ ច៉ូ េរាង ឬ តៅតប្ៅ
ររយស៊ីេ គឺ ថ្ង់ ផ្ទរ ឹ រ (តក្លសិក្ល)
រញ្ចឹមរ

ូ៉ូស គឺ ជា េំ

ំ

(endocitose/endocytosis : endo-cyt-osis : in-cell-process)
និយមន័យ:
_អង់ែ៉ូស៊ីេ៉ូស ក្លរែឹរ
_អិចស៉ូស៊ីេ៉ូស ក្លរែឹរ

ំសរធាេច៉ូេតក្លសិក្លតាមថ្ង់ស៊ីេ៉ូបាាស
ំសរធាេតចញព៊ីតក្លសិក្លតាមថ្ង់ស៊ីេ៉ូបាាស

គួរែឹង
អង់ែ៉ូស៊ីេ៉ូស តគដចរជា២ត ៀេ គឺ
ផារ៉ូស៊ីេ៉ូស(ស៊ី) និង ព៊ីណ៉ូស៊ីេ៉ូស(ផ្ឹរ)
_ផារ៉ូស៊ីេ៉ូស តៅតពេដែេតក្លសិក្លតេរររស់រ ឺង ឬ មន ំ

ំ

តេើសព៊ី ១ម៊ី ប្រុង អាចជារំត ចតក្លសិក្ល
_ព៊ីណ៉ូស៊ីេ៉ូស តៅតពេដែេតក្លសិក្លតេរររស់ជាេំ ណរ់េ៉ូចៗោវ
ឬ ំ

ំ េ៉ូចជាង ១០០០អាំស្សុង
អង់ែ៉ូស៊ីេ៉ូស

អិចស៉ូស៊ីេ៉ូស

រតា្ដែេតធចើឲប្រូតេអ៊ីនបាេ់រង់គណភ្ជព:
_អាស៊ីេខ្ាំងឬបាសខ្ាំង
_អងគធាេរ ំលាយ
_សរ៉ូ
_ភ្ជារ់ងារតផ្ែងៗ ែ៉ូចជា អយតរ ៉ា
_រំហារ់អំរិេ
_តលា

ធាេធាន់

_រំដររំរេ
ួ ស៊ីេណហភ្ជព
_ចេ

តមក្លនិច

អង់ស៊ីម ជា កាតាល៊ីករគិម៊ីជ៊ីវដែលមាននាទ៊ី ជុំរញលលបឿនប្រតិកមមគិ
ម៊ីជ៊ីវ លសេងៗ ដែលវាទុំងអស់ជាប្រូលតអ៊ីន ។
ជាទូលៅ ការលៅល្មោះអង់ស៊ីម គឺ យកល្មោះ សរស្រ្កាត និង
រញ្ចឹមរទ អាស
ឧទហរណ៏ អង់ ស៊ីមរុំដរក ល៊ីព៊ីតមាន ល្មោះ ល៊ីបាស
ករណ៊ីអង់ស៊ីមមិនលោរពតាមការលៅរញ្ចឹមរទ អាសលនោះ ក៏មានខ្លោះដែរ គឺ
ពពួក អង់ស៊ីម protéolytique ែូចជា Pepsine,chymotrepsine,trypsine….មានលៅ
ប្រព័នធរ ុំលាយអាហារជាលែើម ែូចជាលៅ ល

លគដចកអង់ស៊ីមជា៦ប្កុម
អកស៊ីែូលរែតាស
ប្តង់ដសវរ៉ា ស
អ៊ីប្ែូឡាស
លឺយ៉ាស
អ៊ីសូលមរ៉ា ស
ល៊ីហាាស

ោះលវៀន

រលរៀរទលនេញចុំនាត់អង់ស៊ីមលនោះឲងាយ គឺ
ទលនេញ

កយខាងមខ្១ររស់វា

អកស៊ីែូលរែតាស

ប្តង់ដសវរ៉ា ស

អ៊ីប្ែូឡាស

លឺយ៉ាស

អ៊ីសូលមរ៉ា ស

ល៊ីហាាស

លយើងបាន អកប្តង់អ៊ីល៊ីអ៊ីល៊ី ឬ លោយអ៊ីល៊ីអ៊ីល៊ី២ែងលនាោះ លយើងអាច
ទលនេញបានថា អកប្តង់អ៊ីល៊ីកាលរ ៉ា ឬ អកប្តង់អ៊ីល៊ី²
_អកស៊ីែូលរែតាស ជាអង់ស៊ីមចូ លរួមប្រតិកមម អកស៊ីែូលរែកមម
មានរលនេរ ប្រូតង លអឡិចប្តុង
_ប្តង់ដសវរ៉ា ស ជាអង់ស៊ីមចូលរួមប្រតិកមម លសេរម៉ាូ លលគលព៊ី រណុំ ្ ១
លៅរណុំ ្ ១លទៀត
_អ៊ីប្ែូឡាស ជាអង់ស៊ីមចូលរួមប្រតិ កមម ផ្ត្ច់សុំព័នពគិម៊ីលហើយ
រលងាើតសុំព័នពអ៊ីយ៉ាង

ឬ សុំព័នព C-O C-C C-N

_លឺយ៉ាស ជាអង់ស៊ីមចូលរួមប្រតិកមម រុំដរក និង ឲសុំនល់ (កាត់
រុំដរក)
_អ៊ីសូលមរ៉ា ស ជាអង់ ស៊ីមចូ លរួមប្រតិ កមម រ្ូររណុំ ្ កនងម៉ាូ លលគល ដត
រូរមន្ែល គឺ លៅែដែល

_ល៊ីហាាស ជាអង់ស៊ីមចូលរួមប្រតិកមម ភ្ជារ់សុំព័នធគិម៊ី

_អង់ស៊ីមមានសកមមភ្ជពខាលុំង លប្

ោះម៉ាូលលគលវាតិចដតអាចឲ

ប្រតិកមម្នលៅបានលលឿនលោយ រុំដរកឬមានសកមមភ្ជពខាលុំងលៅ
លលើសរស្រ្កាតជាលប្ចើន !
សរស្រ្កាត?
សរស្រ្កាត ជាករធាតដែលអង់ស៊ីមមានអុំលពើលៅលលើ ។
លរើលមើល

កយលនោះ គឺ សរស្រ្កាត(substance) មានន័យថា ករធាត

ែូចលនោះឲដតករធាតណាក៏លោយ លទោះខាលញ់ កច់ ឲដតអង់ស៊ីម
មានអុំលពើលៅលលើ គឺ ជា សរស្រ្កាតទុំងអស់

ឥទិធពលអង់ស៊ីមអាស្ស័យនឹង
_ស៊ីតណហភ្ជព
_កុំហារ់ pH
_កុំហារ់សរស្រ្កាត
និយមន័យ លកខណៈអង់ស៊ីម មាន
_ប្គរ់អង់ស៊ីមទុំងអស់ជា ប្រូលតអ៊ីន
_អង់ស៊ីមមានសកមមភ្ជពខាលុំង គឹអង់ស៊ីមមួយចុំនួនតូចមានអុំលពើលៅ
លលើប្រតិកមមមួយចុំ នួនធុំ
_អង់ស៊ីមដប្រប្រួលតាម ស៊ីតណហភ្ជព កុំហារ់ pH កុំហារ់សរស្រ្កាត
_អង់ ស៊ីម ជាកាតាល៊ីករកនងប្រតិ កមមលៅមក
_អង់ស៊ីមខ្លោះ ប្តូវការកូអង់ស៊ីម( កូ ដែគូសហការ )

__________________________________________________

ពិសោធន៏គ្រីភីត
គាត់ពិសោធន៏ស

ើបាក់សតរ ី ភនឺម៉ូក៉ូក សគា

បំ ណងចង់ដឹងអ្វីជាពត៏

មានសេសនទិច
ភនឺម៉ូក៉ូក មាន២គ្បសភទ រឺ S=រលាង(មានេំបក) និង R=រគ្គាត(គាាន
េំបក) ដដ

ភាពេហាវរបេ់បាក់សតរ ី អាស្េ័យ នឹងេំបករបេ់វា

_ដំប៉ូងគាត់យក បាក់សតរS
ី ចាក់ កណុត រ កណុត រស

ោះងាប់

_ប ា ប់ មកគាត់ បាក់សតរR
ី ចាក់ កណុត រ កណុត រមិ នងាប់ សទ
_ស

ើកទី៣គាត់យក បាក់សតរS
ី េំលាប់ សោយកំ សៅ សៅចាក់ កណុត រ

កណុត រមិ នងាប់ សទ
_ស ើកទី ៤ គាត់ក៏យក បាក់សតរS
ី េំលាប់ សោយកំ សៅថ្ាី សៅលាយ
ជាមួយ

ាយបាក់សតរR
ី កណុត រស

ោះងាប់

ចំនុចទី ៤ សនោះគាត់ សមើ

ឈាមកណុត រមតងសទៀត ក៏ ស ើញកនុងស ោះមាន
បាក់សតរ ី S មានជី វ ិត(កា ស ោះគាត់ លាយ បាក់ សតរ ីS េំលាប់ សោយ
កំសៅ) ដដ

ជាសេតុសធវើឲគាត់ រិតថា

បាក់សតរ ីR វ ិវតតន៏សៅជាបាក់ សតរS
ី មកពី ោរធាតុ មួយកនុង
បាក់សតរ ីSដដ

បានេំលាប់ សោយកំ សៅស

ាយ

ោះ មកសធវើឲបាក់សតរR
ី គាាន

សស្ោមសៅជាមានសស្ោមោហាវ

_ពត៏មានសេសនទិច ជាេំណុំបលង់េង់សគ្គាង

កខណៈននោរពាងគ

កាយ ដដ

កខណៈោរពាងគកាយ

(ដដ

មានការេំសោរគ្បូសតអ្ុីនកំនត់

សយើងដតងសៅថាមាន ដេន តាមមាតយ ដេនតាមឪពុកស

សេសនទិច សធវើឲស
សេសនទិច ដដ

ច

មិ នអាចសមើ

ោងេង់និងឲស
សេណ៉ូទីប ។

កខណៈ សេណ៉ូទីប
ស

ើញនឹងដភនកទសទ ដតវា េំសោរ

ចសចញ សគ្ៅ ដដ

អាចសមើ

ស

ើញ សៅថា

ោះ)

ពិសោធន៏អាវារ ី មាកសេអ្៉ូដ មាកាធី
ពិសោធ៏បនតពី សលាកគ្រីភីត
_គាត់កិនបំដបកបាកសតរ ី S យកសៅលាយជាមួយបាក់សតរ ី R ចាក់
កណុត រ កណុត រស
សោយកំ សៅ )

ោះក៏ោលប់ (ស្េសដៀងគ្រី ភីតដដរ គ្គាន់ ១ េំលាប់

_សេើយកនុងឈាម ស

ោះ បាកសតរ ី Sរេ់

ដឹងោរធាតុអ្ីវ ដដ

បំដ

_សគ្កាយមកគាត់ ទាញយកដត ADN របេ់ បាក់ សតរ ីS សគ្ពាោះគាត់ចង់
ង បាក់សតរ ី R សៅ បាកសតរ ី S

សគ្កាយមកគាត់យក ADN របេ់ បាក់សតរS
ី លាយជាមួយ បាក់សតរ ី R
ទធេ
រេ់

កណុត រស

ជាសេតុ

ោះ ក៏ ោលប់ សទៀត សេើយកនុងឈាមមាន បាកសតរ ី S

ំឲគាត់ េននិោានបានថា:

_ADN របេ់បាក់សតរ ី S ជាម៉ូស

រុ

បំដ

ង

_ADN របេ់បាក់សតរ ី S សចោះគ្ជាបច៉ូ
ដដ

កនុង ADN របេ់បាក់សតរ ី R
ឲបាក់សតរ ី Rគាានេំបក សៅជាេំសោរេំបក សេើយកាលយជា

បាក់សតរ ី S
_ADN ជាពត៏មានសេសនទិច

ពិសោធន៏េឺេុីនិងឆាេ
គាត់ ពិសោធ៏ ស

ើវ ីរុេមតង រឺ បាក់ សតរ ីយ៉ូផាេ

ជាទ៉ូ សៅបាក់ សតរ ីយ៉ូផាេដតងសតាងស

ើបាក់ សតរ ីនិ ងបញ្៉ូច

ពត៏ មាន

សេសនទិ ចសៅកនុងបាក់ សតរ ី ដត េឺេុីនិងឆាេ ចង់ដឹងឲកាន់ដតចាេ់
ថា ADN ឬ សស្ោមគ្បូសតអ្ុីន(េំបក) របេ់បាក់សតរ ីយ៉ូផាេដដ
តច៉ូ

គ្ជា

កនុងបាក់ សតរ ី

គាត់ដបកបាក់សតរ ីយ៉ូផាេជា២គ្កុម
_គ្កុមទី១ យកោាន់ ធ័រវ ិទាេកមា ៣៥សៅភាាប់
_គ្កុមទី២ យកេ៉ូ េ័រវ វ ិទាេកមា ៣២ សៅភាាប់
(ដដ

សយើងដឹងថា គ្បូសតអ្ុី ន មានេាុក ោាន់ ធ័រ

ADN មានេាុកេ៉ូ េ័រវ )

សគ្កាយមកគាត់ ទុកឲបាក់ សតរ ី និ ង វ ីរុេស
សគ្កាយមក គាត់ ស

ោះមានេកមាភាព

ើញ ោាន់ ធ័រវ ិទាេកមា ៣៥ សៅេ

់េឹងដត

ទាំងអ្េ់ ដត េ៉ូ េ័រវ វ ិទាេកមា ៣២ សេាើរដតទាំងអ្េ់បានបញ្៉ូច
បាក់សតរ ី
ដដ

កនុង

ADN មានេាុកេ៉ូ េ័រវ សេើយ ជាតិ េ៉ូេ័រវ វ ិទាេកមា ៣២ សៅនឹង

បាក់ សតរ ីយ៉ូផាេបានគ្ជាបច៉ូ

កនុងបាក់ សតរ ី សធវើឲគាត់ េនិ នោានបាន
ADN ពិតជា ពត៏ មានសេសនទិច

(ការពិ សោធ៏ គាត់គ្គាន់ដតបញ្ជ
ា ក់ឲកាន់ដតចាេ់ថាអ្វីជា ពត៏មានសេ
សនទិច)
ទំរង់ម៉ូស

រុ

ADN

ពត៏មានសេសនទិចសកើតពី នុយសកលអ្៉ូទីតភាាប់គាន

សេើយនុ យសកលអ្៉ូទីត េសំពី ធាតុ ៣
_េករសដអ្ុកេុីរ ីប៉ូេ(C5H10O4)
_អាេុីតេ៉ូេ័រវ រ ិច(H3PO4)
_និងបាេអាេ៉ូត១
សេើយបាេអាេ៉ូតសនោះមាន ៤គ្បសភទ អាសដនីន(A) កានីន(C) (េថិត
សៅគ្កុមបាេពួរ ីន) សេើយ ទីមីន(T) េុីត៉ូេុីន(G) (េថិតសៅគ្កុមពិរ ីមី
ឌីន)
_សដើមបីចាំថាបាេគ្បសភទ២ណា េថិតសៅគ្កុមណា
សយើងគ្គាន់ដត ទសនាញតាមសគា
ATCG រឺ “ ATCG កណា
ត
ដដ

កណា
ត

ការណ៏បំ សពញបាេ

ពី រ “

ពី ររឺ តំណាងឲ TC ជាបាេពី រ ីមីឌីន ដដ

សៅេ

បាេ AG ជា បាេពួរ ីន ។
_ជាទ៉ូសៅបាេអាេ៉ូតមាន
បាេអាេ៉ូតរបេ់ ដគ្បគ្បួ

កខណ១ចំនួន
ពីគ្បសភទ១សៅ១គ្បសភទសទៀត

ភាររយបាេ A+G=50% T+C=50%
_រំរA
ួ DN
_វាជាប៉ូ

ីដមរនន នុយសកលអ្៉ូទីត

_សកើតពីគ្ចវាក់ នុយសកលអ្៉ូទីត២ដសសរុជារសងវ
ំ

មានអ្ងកត់េិចត២nm

់

_គ្ចវាក់ នុយសកលអ្៉ូទីតមាខងៗភាាប់ គានសោយេំព័នាក៉ូវាេង់ រ ឹងមាំរវាង
អាេុីតេ៉ូេ័រវ រ ិចនននុយសកលអ្៉ូទីត១ សៅនឹងេករសដអ្ុកេុីរ ីប៉ូេនននុយ
សកលអ្៉ូទីត
_សេើយគ្ចវាក់នុយសកលអ្៉ូទីតេងខាងទាំង២ ភាាប់សោយេំព័នាអ្ុីគ្ដូ
ដេនសសោយ (Aភាាប់ T េំព័នា២ជាន់ Cភាាប់ G េំព័នា៣ជាន់)
_១ជំហាន (១រសងវ

)មានគ្បដវង 3,4nm

សកាេិកានិងបរ ិមាណ AND
_ឯកតតៈកនុងគ្បសភទ១ មាន ADN សុេពីគានសោយតំ ណ
_ឯកតតៈកនុងគ្បសភទ១មានបរ ិមាណ ADN(េំសៅស

ំោប់

ើគ្កូម៉ូេ៉ូម) សថ្រជា

និចច(ឧទាេរណ៏ គ្កូម៉ូេ៉ូមមនុេសមាន ២n=៤៦ សទាោះមនុេសណាក៏
សោយមានគ្កូម៉ូ េ៉ូម ករណីមិ នសកើ តជំ ងឺមុយតាេយុងសេសងៗ)

ដដ

សធវើសកាេិកាស

មុ យតាេយុងជាការផាលេ់ប៉ូរេំ
ត
ភារៈសេសនទិច

ោះសុេពី ទំរង់ សដើ ម

ឧទាេរណ៏ គ្កូម៉ូេ៉ូមមនុេសមាន ២n=៤៦ ដតរងមុ យតាេយុង
សោយករណី
Chat រឺេំស

ុបគ្កូម៉ូេ៉ូមរ៉ូទី៥

ំឲបុរគ

ស

ោះ សកើតជំងឺCridu

ងដ៉ូ ចឆាារ

រួរដឹង
មុយតាេយុងមាន៣គ្បសភទធំៗ Mutations génique, Mutations
Chromosomique, Mutations génomique ដដ
ដេកជាសគ្ចើនតសៅសទៀត

វាទាំង៣មានករណីសោយ

េវ័យតំស
ច

ើងសទវADN

េវ័យតំ ស

ើងសទវគ្បគ្ពឹតតសៅសោយការច៉ូ

រួម អ្ង់េុីម ADN ប៉ូ

ីសមរេ
_ដំប៉ូងគ្ចវាក់ទាំង២រលា
គ្ចវាក់ទាំងពីរADNសមចាប់សេតើមដបកពីគានសោយផាតច់េំព័នធអ្ុីគ្ដូដេន
នុ យសកលអ្៉ូទីតសេរ ីសៅកនុងនណយ៉ូរត់ សៅបំ សពញតាមគ្ចវាក់ សមដដ
ដបកស
_ដដ

ោះតាមសគាករណ៏បំ សពញបាេ(A-T ,C-G)

គ្ចវាក់ សមស

ោះជាពុមារំរមា
៉ូ នន័យថា ADN ចំ

ងថ្ាីបានស

មានគ្ចវាក់មាខងជាគ្ចវាក់សម សេើយក៏ សគ្ពាោះសេតុសនោះដដរ ដដ

ោះ

ឲ

ADNទាំងពីរសគ្កាយតំសេើងសទវដ៉ូចគាន

ទីរបេ់េ័យ
វ ដំស
_រប់រងការដំ ស
_សៅដដដ

ើងសទវ

ើងសទវននគ្កូម៉ូេ៉ូមរប់រងចំនួននិងរ៉ូបរងគ្កូម៉ូេ៉ូមឲ

សគ្កាយចំដនកសកាេិកា

_រកោពត៏មានសេសនទិចឲសៅសថ្រដដដ

ឆ្លងកាត់ជំ

ន់

ពិសោធន៏ប៊ីដលនិងតាទុម
_ពិសោធន៏ សលើស្ប៉ពពួកផ្សិតណឺរស្
៉ូ ៉ ប៉រ៉ ក្រាស្ោ ជាទ៉ូសៅវាក្រតូវារ
មជ្ឈដ្ឋានខ្សត់ ោរធាតុចិញ្ចឹម (មានតតស្ករ អំបិលខ្និជ្ Biotine:B
complex) តដលសៅមជ្ឈដ្ឋានខ្សត់ ោរធាតុចិញ្ចឹមសន វាចច
ស្ំសោគអង់ស្ុ៊ីមក្រគប់តបបសដើមប៊ីរស្់សៅ

_សក្រាយមកតាទុ មនិ ងប៊ី ដល ោកបាញ់ាំរស្ម៊ី X សៅសលើស្ប៉តដល
កំពុងសៅមជ្ឈដ្ឋានខ្សត់ោរធាតុចិញ្ចឹមស

ស

ើយស្ប៉១ចំនួនមិន

ចចរស្់បានសទៀតសទ
_គាត់ក៏យកស្ប៉តដលបាញ់ាំរស្ម៊ី X ទំងស

សៅសៅមជ្ឈដ្ឋានស្ំប៉ូរ

ោរធាតុចិញ្ចឹមបួ នក្របសេទ A,B,C,D វ ិញ តដលមជ្ឈដ្ឋានទំងប៉ូនសន
ខ្ុស្គាាក្រតង់ សមតាប៉៉ូល៊ីត(សមតាប៉៉ូ ល៊ីត ផ្លិតផ្លមិនទន់ស្ំសរចជាផ្
លិតធំទំងស្ស្ុងរបស្់សមតាប៉៉ូល៊ីស្សៅស

ើយ ភាគសក្រចើ នវាជាម៉៉ូសល

គុលត៉ូចៗ តតក៏ចចថាវាជា ោរធាតុច៉ូលរួមសមតាប៉៉ូ ល៊ីស្តដរ )
លទធផ្ល គឺ ស្ប៉សៅមជ្ឈដ្ឋានស្ំប៉ូរោរធាតុចិញ្ចឹម C,D គឺ ចចរស្់
បាន
មានន័យថា ស្ប៉សៅមជ្ឈដ្ឋានស្ំប៉ូរោរធាតុចិញ្ចឹម C,D បាន
ស្ំសោគអង់ស្ុ៊ីមស្ំរប់សធវើោ៉ងណាឲក្រតូវនឹងក្របសេទសមតាប៉ូ ល៊ីត
C,D ស

ស្ំរប់ ក្រទក្រទង់ ជ្៊ីវ ិតខ្លួនវា

ឯ ស្ប៉សៅមជ្ឈដ្ឋានស្ំប៉ូរោរធាតុចិញ្ចឹម A,B វ ិញវាបានតស្នផ្ទុកស្ំ
រប់ស្ំសោគអង់ស្ុ៊ីមឲក្រតូវនឹង ក្របសេទសមតាប៉៉ូល៊ីត A,B

ដ៉ូចសន អវ៊ីតដលពួ កគាត់ ទទួលបាន គឺ ស្មមតិកមម
គឺ តស្ន១ដឹក

ំស្ំសោគ អង់ស្ុ៊ីម ១ ។

មានន័យថា

ឧទ

រណ៏ កាុងស្ប៉ពពួកផ្សិតណឺរស្
៉ូ ៉ ប៉រ៉ ក្រាស្ោ មានតស្ន ៣

ក្របសេទស្ំរប់ស្ំសោគ អង់ ស្ុ៊ីម គឺ C-ase,D-ase,E-ase

តដលវាក្រតូវនឹងមជ្ឈដ្ឋានមានសមតាប៉៉ូ ល៊ីត(ចចចាត់ទុកជាស្ុបស្រ្ោកត)
C,D,E
ដ៉ូចសន សបើ សគយកវាសៅសៅមជ្ឈដ្ឋានសមតាប៉៉ូល៊ីតA,B វាមិនចចតក្រប
តស្នវាព៊ី ៣ក្របសេទស្ំសោគC-ase,D-ase,E-ase សៅជា ស្ំសោគ
A-ase,B-ase បានស

ើយ ! គឺ តស្ន១ដឹក

ំស្ំសោគអង់ស្ុ៊ីម១

ភាពក្រតូវគាាក្របូសតអុ៊ី ន និង AND
ដ៉ូចបានដឹងព៊ីសមសរៀនក្របូសតអុ៊ីនស

ើយ គឺ ក្របូសតអុ៊ីនមាន

ទ៊ី ចំនួន៦

កាុងស
១ ទ៊ី ជាអង់ស្ុ៊ីម !
_ក្រគប់អង់ស្ុ៊ីមជាក្របូសតអុ៊ីន តតក្រគប់ក្របូសតអុ៊ីនជាមិនតមនជាអង់ស្ុ៊ីម!

ដ៉ូចសន ក្រទឹស្៊ី ត តស្ន១ដឹក
តស្ន១ដឹក

ំស្ំសោគអង់ស្ុ៊ីម១ ក្រតូវបត៉ូរជា

ំស្ំសោគក្របូសតអុ៊ីន១ ។

លកខណដ៉ូចរវាងក្របូសតអុ៊ីន និង ADN
មាន ជាមា៉ ក្រកូម៉៉ូសលគុល
ជាម៉៉ូសលគុលសកើតព៊ី ឯកតាត៉ូចៗភាាប់គាា
ជាម៉៉ូសលគុលតដលមានតំ ណលំដ្ឋប់ ឯកតាត៉ូចៗជាក់លាក់(ឯក
តាត៉ូចៗ ក្របូសតអុ៊ីន គឺ ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន ឯកតាត៉ូចៗ ADN
គឺ នុយសកលអ៉ូទ៊ីត)
លកខណខ្ុស្គាា
ADN
សកើតព៊ីក្រចវាក់ ២តខ្ស
នុយសកលអ៉ូទ៊ីត៣កំនត់ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន១
មានក្របតវងតវងជាងក្របូសតអុ៊ីន
មាននុ យសកលអ៉ូទ៊ីត៤ក្របសេទ

ក្របូសតអុ៊ីន
សកើតព៊ីក្រចវាក់ ១តខ្ស
ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន១កំនត់សដ្ឋយនុយសកលអ៉ូទ៊ីត៣កំនត់
មានក្របតវងខ្ល៊ីជាងADN
មានចស្ុ៊ីតចម៊ីសន២០ក្របសេទ
ស

ើយសដើមប៊ីកុំឲក្រច

ំថា នុយសកលអ៉ូទ៊ីត ឬ ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន ១ណាជា

ធាតុបងករបស្់១ណាស
ស

គឺ ក្រគាន់ តតចាំ ថា ADN ស្រសស្រឡាតាំង

ើយរវាងនុយសកលអ៉ូទ៊ីតនិងចស្ុ៊ីតចម៊ីសន គឺសយើងស្រសស្រនុយសកលអ៉ូ

ទ៊ីតជាភាោស្រសស្រឡាតាំងញឹកញាប់ជាង គឺ ATCG ដ៉ូចសន
ចាំថា ADNកិនATCG(កិនសន ក្រគាន់តតជាពាកយឲងាយចាំប៉ុសណាណ )
សដ្ឋយ ADNមានក្របតវងតវង កាុងស

អងកត់ត៉ូចៗ សគសៅថា តស្ន

និយមន័យ

_តស្ន ជាអងកត់ត៉ូចមួយរបស្់ADNតដលមានផ្ទុកពត៏ មានសស្សនទិ ច
ស្ំរប់ស្ំសោគក្របូសតអុ៊ីនយថាក្របសេទ១
ស

ើយ ADN សន សៅកាុង ណណយ៉៉ូរបស្់សាស្ិា ជាទ៉ូ សៅ ពត៏មាន
សស្សនទិចសន (តស្ន) មិនចចចាកសចញព៊ី ណណយ៉៉ូបានសទ
ឬ ឯារោងស្ង់ ស្ំសោគក្របូសតអុ៊ី ន គឺ សៅស្ុ៊ីត៉ូបាលស្ សដ្ឋយមាន
រ ៊ីប៉ូស្៉ូមជាសរងជាង
ដ៉ូ ចសន សដើ មប៊ី បានក្របូសតអុ៊ី ន គឺ កាុងសាស្ិាមាន ម៉៉ូ សលគុ ល១ស្ំរប់
សៅចំលងពត៏មានសស្សនទិចតដលបានចារសលើម៉៉ូសលគុ ល ADNកាុង
ណណយ៉៉ូស

ARNm ( អាក

ំោរ)

វាស្ស្សដៀងនឹង ADN តដរ គឺ ខ្ុស្ក្រតង់
ចំនួនតខ្សក្រចវាក់នុយសកលអ៉ូទ៊ីត១(ADNតខ្សក្រចវាក់នុយសកលអ៉ូទ៊ីត២)
ស្កររ ៊ីប៉ូ ស្(ADNស្ករសដអុកស្ុ៊ីរ ៊ីប៉ូស្)
បាស្ចស្៉ូត អុយរ៉ ស្ុ៊ីល U គឺ ជ្ំនួស្បាស្ADNទ៊ីម៊ីន(T)
តាមមុខ្ងារ ARN តចកជា៣ ARNm(អាក

ំោរ) ARNt(អាកដឹក

ំ)

ARNr(អាកច៉ូលរួមបសងកើតរ ៊ីប៉ូស្៉ូម)
ARNm(អាក

ំោរ) គឺ

ំពត៏មានសស្សនទិច(ចំលងពត៏មាន) សៅ

ណណយ៉៉ូមកស្ុ៊ីត៉ូបាលស្សដើ មប៊ីស្ំសោគក្របូសតអុ៊ី ន
ARNt(អាកដឹក

ំ) គឺដឹក

ំចស្ុ៊ីតចម៊ីសន មកភាាប់បសងកើតជាតខ្ស

ក្រចវាក់ក្របូសតអុ៊ីន
ARNr(អាកច៉ូលរួមបសងកើតរ ៊ីប៉ូស្៉ូម) គឺ ជាធាតុផ្សំបសងកើតជា រ ៊ីប៉ូស្៉ូម
តដល រ ៊ីប៉ូ ស្៉ូមជាសរងចក្រកស្ំសោគក្របូសតអុ៊ីន
ចល

ចំលងក្រកម

ក្របក្រពឹតតសដ្ឋយមានារច៉ូលរួមសដ្ឋយអង់ស្ុ៊ីម ARN ប៉ូល៊ីសមរ៉ ស្ តដល
អង់ស្ុ៊ីមសន បានអនតរគមន៏ដ៉ូចខាងសក្រាម
_ដំប៉ូងវាទទួល ស្ញ្ញ សស្សនទិច សៅសលើ ADN តដលចចឲចាប់សផ្តើ
មស្ំសោគ និង បញ្ចប់សៅតំបន់កតនលងជាក់លាក់(១)

_វាសបើក ADN សដ្ឋយផ្តតច់ស្ំព័នពអុ៊ីក្រដូតស្នសខ្ោយ
សធវើប៉៉ូល៊ីសមកមមណននុ យសកលអ៉ូទ៊ីត គឺឲនុយសកលអ៉ូទ៊ីតសស្រ ៊ីសៅបំសពញ
ជាមួយនុយសកលអ៉ូទ៊ីតក្រចវាក់សមសដើមតាមសគាលារណ៏បំសពញបាស្
A-U , C-G
_បនតតាមរសបៀបដតដលសន បានក្រគប់ចំនួនស
ADN ស

ើយវាក៏ ផ្តតច់សចញព៊ី

ើយក្រចវាក់ ADNសមក៏ បិទជាប់ គាាវ ិញ

ក្រកមសស្សនទិច
និយមន័យ ក្រកមសស្សនទិច ជាក្របព័នធណនភាពក្រតូវគាារវាងនុយសកលអ៉ូទ៊ី
ត៣របស្់ARNm នឹង ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន១ណនក្របូសតអុ៊ីន ។
នុយសកលអ៉ូទ៊ីតសៅសលើARNm សៅថា ក៉ូដុង
តដលតារងក្រកមសស្សនទិច មានចំ នួនក៉ូដុង៦៤ តដលតំរវ៉ូ នឹងចស្ុ៊ីត
ចម៊ីសន ២០ក្របសេទ កាុងស

មាន៣ក៉ូដុង(ឬសៅបានថាក្រត៊ីធាតុ ) មិន

មិនតំរវ៉ូ ចស្ុ៊ីតចម៊ីសនសទ គឺ មាន UAA , UGA , UAG សគសៅថាក៉ូដុ
ងស្តុប
សដើ មប៊ីងាយចាំ ក៉ូ ដុងស្តុប ក្រគាន់ តតទសនទញថា
អុយចច អុយហ្កករ អុ យហ្កកក
/ U-A-A U-GA U’AG /
ារពិត UAG គួរតតបសញ្ចញស្ំសលង អុ យចក់ តតកាុងវ ិធ៊ី ទសនទញឲចាំ
គឺ ជ្ំនួយសដ្ឋយ អុ យហ្កកក វ ិញសដើ មប៊ី ឲជ្ួ ននឹ ងអុ យចច អុ យហ្កករ

ារបកតក្របក្រកម
កាុងសពលសន គឺ សយើងក្រតូវារធាតុ ស្ំខាន់ ៣ គឺ ARNm ARNt និង រ ៊ីប៉ូ
ស្៉ូម
_ធាតុផ្សំ រ ៊ីប៉ូ ស្៉ូម
វាផ្សំព៊ី ឯកតារងធំ (សកើតព៊ី ក្របូសតអុ៊ីន ៤៥ និង ARNr ៣)
ឯកតារងត៉ូច(សកើតព៊ី ក្របូសតអុ៊ី ន ៣៣ ARNr ១)
វាមានថត P និង ថត A
(ថត P គឺ តំណាងឲស្ំរប់ប៉ូល៊ីបិបទ៊ីត ថត A តំណាងឲស្ំរប់ឲ
ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន)
_ធាតុផ្សំ ARNt
ដ៉ូចបានសរៀបរប់ខាងសលើលកខណៈខ្ល ស

ើយ សៅស្ល់មួយចំនួនគឺ

ARNt មាន នុយសកលអ៉ូទ៊ីតក្រតឹមតត ៧០សៅ៨០ ប៉ុសណាណ
វារុជារងមានកំ
ំ
ពក៣ តដលកំពកខាងសក្រាម សៅថាអង់ទ៊ីក៉ូដុង ស្ំ
រប់ភាាប់ នឹង ក៉ូដុងរបស្់ ARNm
លកខណ ARNt ស្ំខាន់ ២ គឺ
_មានអង់ទ៊ីក៉ូដុងសៅភាាប់នឹងក៉ូដុង
_ភាាប់ចស្ុ៊ីតចម៊ី សនយថាក្របសេទ១ ព៊ី ណណយ៉៉ូសៅស្ុ៊ីត៉ូបាលស្ សដើ មប៊ី
ស្ំសោគបសងកើតក្រចវាក់ក្របូសតអុ៊ីន
កាុងារភាាប់ សន គឺ វាក្រតូវារ អង់ស្ុ៊ីម ចម៊ីណ៉ូចស្ុ៊ីល-ARNt-ោំង
សតតាស្ សដ្ឋយមានថាមពល ATPច៉ូលរួមផ្ងតដរ

រ ំលឹកនិងសក្របៀបសធៀបធាតុច៉ូលរ៉ូមបកតក្របក្រកម(សក្របៀបសធៀបារបកតក្រប
សៅនឹងារបសងកើតរថយនត)
_ADN: ជា អាកតដលបានគ៉ូស្បលង់ រ ឺ រច

ម៉៉ូតរថយនត(សធវើារសៅារ ិោល័យ

និង រកោឯកោរសដើមសៅារ ិោល័យប៉ុសណាណ សៅទ៊ីក្រកុង)
_ARNm: ជា អាកសៅស្ុំថតចំលងបលង់ម៉៉ូតរថយនត សក្រពា ឯកោរសដើមសគដំកល់
សៅារ ិោល័យ ស

ើយយកមកសរងចក្រក សៅឯសខ្តត

_ARNt: ជា អាកដឹកជ្ញ្៉ូច នតដក ជ្័រ ឬ ស្ំភារៈសផ្សងៗ ស្ំរប់តំសលើងរថយនត

_ARNr: ជា អាកកោងកតនលងផ្លិតរថយនត ឬ ជាជាងស្ង់សរងចក្រកផ្លិតរថ
យនត

ចល

ារស្ំសោគក្របូសតអុ៊ីនមាន៣ ដំណាក់ាល

_ដំណាក់ដំប៉ូង(ទ៊ី ១)
សផ្តើមសដ្ឋយមានក៉ូដុង AUG តដលសៅកាុងថត P មានអង់ទ៊ីក៉ូដុង ARNtជាណដគ៉ូ
មកភាាប់ គឺ UAC មានចស្ុ៊ីតចម៊ីសនសមតយ៉ូន៊ីន

(ក្រគប់ក្រចវាក់តដលកំពុងស្ំសោគ គឺសផ្តើមសដ្ឋយ ក៉ូដុង AUG)

_ដំណាក់ ល៉ូតតវង(ាលទ៊ី ២)
សដ្ឋយ ARNt ថម៊ី១សទៀត បានដឹ កចស្ុ៊ីតចម៊ី សនដណទសទៀតមកដ្ឋក់ កុង
ា
ថតទំសនរ គឺ ថតA

រួចគឺ សយើងបាន ARNt២ ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន២ សៅថតទំង២របស្់
រ ៊ីប៉ូស្៉ូម រួច ចស្ុ៊ីតចម៊ីសន២ក៏បានភាាប់គាាចំណងបុិ បទ៊ីត សដ្ឋយអង់
ស្ុ៊ីមបសញ្ចញព៊ី រ ៊ីប៉ូ ស្៉ូម

សក្រាយភាាប់រច
ួ រ ៊ីប៉ូ ស្៉ូមក៏រ ំកិលសៅ១ក្រកិត តដលសធវើឲ ARNt ទ៊ី ២ រ ំកិ ល
មកថត P វ ិញ ស

ើយ ថត A ទំសនរសដើមប៊ីចាំ ARNt ថម៊ី១សទៀត

តាមរសបៀបដតដលៗសន វាក៏បានភាាប់ចស្ុ៊ីតចម៊ីសនជាសក្រចើនបសងកើត
ជាតខ្សក្របូសតអុ៊ីន
_ដំណាក់ បញ្ចប់(ទ៊ី ៣)
គឺ សៅសពលតដល រ ៊ីប៉ូ ស្៉ូមសលាតរ ំកិ លដល់ក៉ូដុងស្តុបទំង៣
UAA,UGA,UAG
ស

ើយប ទ ប់មកោរធាតុទំងអស្់តដលច៉ូលរួមទំងត៉ូចទំងធំ ក៏

បានបំ តបកខ្លួនអស្់សៅ ភាលមសទៀតស

ន៊ីន ក៏បានដ្ឋច់ព៊ីក្រចវាក់ប៉ូល៊ីបុិបទ៊ីត
លទធផ្លសយើងក៏ បាន ក្របូសតអុ៊ីនតដរ
មានវ ៊ីសដអ៉ូ ចុចសលើរប
៉ូ

ចស្ុ៊ីតចម៊ីសនមុនសគ គឺ សមតយ៉ូ

សាស្ិាន៊ីមួយស្ំសោគតតក្របូសតអុ៊ីនណាចាំបាច់ និង សៅសពលក្រតូវ
ារប៉ុសណាណ ាលតដល

ំឲមានារស្ំសោគក្របូសតអុ៊ីន ក៏មកព៊ីមាន

ារផ្តល់ស្ញ្ញ ព៊ីស្ុ៊ីត៉ូបាលស្តដរ កាុងស

មានតស្ន៣

_តស្នតំរវ៉ូ (ក្រតួតពិ និតយ) ទទួ លស្ញ្ញ ព៊ីស្ុ៊ីត៉ូបាលស្ ថាខ្វ ក្របូសតអុ៊ី នអវ៊ី
អរម៉៉ូនអវ៊ី(រ ំលឹក ក្របូសតអុ៊ីនក៏មាន

ទ៊ី ជាអរម៉៉ូនតដរ) រួចបញ្ជ
ា សៅតស្ន

ក្របតិបតិតារ
_តស្នក្របតិបតតិារ ជាតស្នមាន

ទ៊ី បញ្ជ
ា បនតសៅ តស្នទំរង់

_តស្នទំរង់ ផ្ទុកពត៏ មានសស្សនទិ ចស្ំរប់ ស្ំសោគក្របូសតអុ៊ី ន
ស្ញ្ញ ព៊ីស្ុ៊ីត៉ូបាលស្តស្នតំរវ៉ូ តស្នក្របតិបតតិារតស្នទំរង់

______________________________________________________

_ការបង្កត់ជ្រើស
មាន២ គឺ រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ និង្ រំជរ ើសជោយម្នុសស ។
_រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ ជាលំនំរបស់សារពាង្គកាយដែលអាចបនសំ
រស់ជៅបានយ៉ា ង្លអជៅនឹង្លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ ។
ពនយល់ រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ
ពាក្យរំជរ ើស និ យយស្សួលសាាប់ គឺ ជារបស់១ឬ១ចំនួនដែលម្ក្ពី
ការយក្ក្នុង្ចំ ជោម្របស់ជាជ្ចើ នឲជរ ើស
ពាក្យ ធម្មជាតិ មានន័យទូលំទូលាយោស់ ដតជយើង្សុទធដតែឹង្ថា
ធម្មជាតិ មានែូចជា ទឹក្ ជ្លើង្ ក្ំជៅ ខយល់…ល…
ែូចជនេះ រំជរ ើសជោយធម្មជាតិ គឺ ជាការក្ំនត់ជោយធម្មជាតិ ជរ ើស
តាម្លក្ខខណ្ឌ ចំ ជពាេះសតវឬវតថុោដែល ម្ិ នអាចរស់រានបាន

ជ្កាម្លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិជនេះ ពួក្ជគម្ិនដម្នជារំជរ ើសធម្មជាតិជទ

ឧទាហរណ្៏
ជៅជលើជកាេះម្ួយមានម្នុសស
៤នក្់រស់ជៅ
បនាប់ម្ក្ ក្៏មាន
ជ្រេះធម្មជាតិ ជក្ើតជ

ើង្

ជធវើឲជៅសល់ដត២នក្់
ជនេះមានន័យថា អ្នក្ដែល
ម្ិនសល់ជនេះ គឺ ម្ិនដម្នជា
រំជរ ើសធម្មជាតិ ជ

ើយ ជ្ពាេះ

្រន់ដតឧបសគគធម្មជាតិ ១ក្៏
ម្ិនអាចតសូរស់រានបាន

រំជរ ើសធម្មជាតិ គឺ ទុក្ដតសារពាង្គកាយដែលខ្លំង្អាចទប់ទល់នឹង្
លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ ខួនជទ
ល
! គឹ ្តូវជចេះសំរបតាម្ធម្មជាតិ ជទើបជារំ
ជរ ើសធម្មជាតិ

ែូចរនដែរ ោយណ្ូស័រម្ិនដម្នជារំជរ ើសធម្មជាតិ
ជ្ពាេះ ជៅជពលដែនែីជយើង្ដ្ប្បួលអាកាសធាតុ(កាលជនេះខសត់
អ្ុក្សុីដសន) ជធវើឲោយណ្ូស័រធំ ធំ ទាំង្ជនេះសាលប់

_រំជរ ើសជោយម្នុ សស ជារំ ជរ ើសនូ វឯក្តាៈោដែលវាមានបំដរបំ រល
ួ
មាន្បជយរន៏សំរាប់ពួក្ជគ ជហើយបង្កនូវលក្ខណ្ៈអាចបនាពូរក្ូន
ជៅរំនន់ ជ្កាយបានជទៀត។
ភាគជ្ចើ ន ក្នុង្វ ិស័យក្សិក្ម្ម ែូ ចជា បង្កត់ពូរ រុក្ខជាតិ ឬ ពូ រសតវ

អ្ុី ្បី ត ជាការបង្កកត់ ពូរខុ សរននន្បជ្ទដត១ ឬ ្បជ្ទខុសរនដត
ម្ាង្(ចំជពាេះរុក្ខជាតិ ឬសតវ) ។
ឧទាហរណ្៏ អ្ុី ្បី តននរថយនា១
AA តាង្ឲរថយនាជ្បើ សាំង្ជលបឿនជលឿន
BB តាង្ឲរថយនាមា៉ាសូតសុីសាំង្តិ ច
វាទាំង្២ គឺ ្បជ្ទរថយនា ែូចរន ខុសដតលក្ខណ្ៈ១ចំនួនប៉ាុជោណេះ
ជ្កាយម្ក្
ជគចង្់បានឡានជ្បើសាំង្និង្មា៉ា សូត

ជនេះជគបានឡាន AB គឺ ជាឡានអ្ុី ្បី ត្បជ្ទជ្បើ សាំង្និង្មា៉ា សូត
ជលបឿនជលឿនជហើយសុីសាំង្តិច
ដតអ្ុី ្បី តក្៏ ម្ិន្បាក្ែថាលអរហូតដែរ
ឧទាហរណ្៏ អ្ុី ្បី តននរថយនាទី២

ជគចង្់បានរថយនា១ដែលសុីសាំង្តិ ច និង្ មានតំនលធូរនថល ែូចជនេះ

អ្នក្បជង្កើតអ្ុី ្បី តជនេះ ក្៏ ្តូវដតបជង្កើតជទាេះលក្ខណ្ៈម្ិ នលអក្ីា(ម្ិនសូវ
លអែូចតំនលនថល)

ជអ្ជតរស
ូ ៉ា ុីស ?
ចំជពាេះសតវ ជអ្ជតរស
ូ ៉ា ុីស ជាបាតុ្ូត១ដែល ជក្ើតជ

ើង្នូវជពលដែល

អ្ុី ្បី តមានលក្ខណ្ៈលអទាំង្អ្ស់ជលើសពីជម្បា(សម្តថភាព ក្ំលាំង្
ធន់)
អ្ុី ្បី តក្ម្ម អាចម្ិ នលអ អាចលអ ឲដតក្ូនកាត់ ដតជអ្ជតរស
ូ ៉ា ុីសជា

បាតុ្ូត១របស់អ្ុី្បី តក្ម្ម គឺ ម្ក្ពី ជម្បាខុ សរន ឬ ្បជ្ទជម្បាខុ ស
រនគឺរំនន់ជ្កាយមានសម្តថភាពជលើសជម្បា
ឧទាហរណ្៏ អ្ុី ្បី ត
DD តាង្ឲក្ង្់
ក្ក្ តាង្ឲម្៉ាូតូ
ជនេះបាតុ្ូតជអ្ជតរស
ូ ៉ា ុីស គឺ ជៅជពល ក្D គឺជគបាន ក្ង្់អាគុយ
គឺ អាចរិេះជោយធាក្់នឹង្ជរើង្ក្៏បាន អាចរិេះជ្បើក្ំលាំង្មា៉ា សុីនរត់
ជោយអាគុ យក្៏បាន វាមានសម្តថភាពជលើស ជម្បាវា(ម្ិនគិត
ជលបឿន)
ការបង្កកត់ ជ្រើសចំ ជពាេះសតវ
វាមានការបង្កកត់រិត និង្ ការបង្កកត់ ឆ្ងាយ
ការបង្កកត់រិត ជាការការបង្កកត់សតវដែលជក្ើតពីជម្បាម្ួយគូ រវាង្រន
វា ឬ រវាង្ជម្បានិ ង្ក្ូនរបស់វា។

ឧទាហរណ្៏ សតវមាន់ជម្បា១គូ បង្កកត់បានក្ូន១ហវូង្បនាប់ ម្ក្ក្ូ ន
មាន់ធំៗ វាក្៏ជៅបង្កកត់ជាម្ួយជម្បារបស់វាវ ិញដតម្ាង្បាន
ទាំង្ជនេះបជង្កើតបានការបង្កកត់រិត គឹ បង្កកត់ដតរនវា
ការបង្កកត់រិតចំជពាេះសតវវាម្ិនសូវមានការជ្រេះថានក្់ជ្ពាេះការ
បង្កកត់ រិតចំ ជពាេះសតវភាគជ្ចើ នក្នុង្វ ិស័យក្សិក្ម្មជែើ ម្បីទទួ លបាន
ែលជាអាហារប៉ាុ ជោណេះ

ប៉ាុ ដនាជបើ ការបង្កកត់ រិតចំ ជពាេះម្នុ សសវ ិញ គឺ អាចមានែលវ ិបាក្១ចំនួន
តូ ចែង្ដែរ គឺ ជលចជ

ើង្នូ វដសនអ្ន់ ម្ក្វ ិញ

ឧទាហរណ្៏ រំង្ឺជលាហិត(តារា៉ា សសិម្ី) ជារំង្ឺខវេះឈាម្ ដែលជលច
អាចជក្ើតចំជពាេះការបង្កកត់រិតម្នុ សស

ការបង្កកត់ឆ្ងាយ
ជាការបង្កកត់រវាង្ជម្បាដែលមានពូរខុសរន ឬ ្បជ្ទដខសស្សលាយ
ខុសរនដតម្ាង្
ការបង្កកត់ឆ្ងាយដបបជនេះ ដតង្ឲសនានជ្កាយមានលក្ខណ្ៈលអ ខ្លំង្
ដែលជៅថា ជអ្ជតរស
ូ ៉ា ុីស ដតអារ ម្ិ នអាចបនាពូរបាន

ក្លូន ជា្ក្ុម្សារពាង្គកាយ១្ក្ុម្ដែល មាន្ប្ពពី ជកាសិកាជែើម្ដត
១ ជហើយមានពត៏មានជសជនទិចែូចរនជបេះបិទ!

_ការបជង្កើតក្លូន ែំ បូង្យក្បាក្់ ជតរ ី ២ ៣ ជៅទុ ក្ក្នុង្្បអ្ប់ ជប៉ា ្ទី ក្នុង្
ម្រឈោាន អាកា អាកា រួចទុក្ឲបាក្់ជតរ ីបនាពូរ រហូតែល់រាប់លាន
តាម្ចំនួនដែលជគចង្់បាន !
គួរែឹង្
ជប៉ា្ទី ជឈាមេះ ្បអ្ប់សំរាប់បណ្ុា េះ

ម្រឈោាន អាកា អាកា ជាថានលបណ្ុា េះបាក្់ជតរ ី ដែលមានឈាម្សតវចិញ្ចឹម្ក្ូន
ជោយទឹក្ជោេះ ភាគជ្ចើន ជគយក្ ឈាម្ ជសេះ និង្ ជចៀម្

ប៉ាូ លីបូអ្ុ
ល ីឌី ជាបាតុ ្ូតជក្ើនចំនួន្ក្ូម្៉ាូសូម្តាម្ពហុគុណ្ននn
មាន ២n ៣n ៤n

បាតុ ្ូតប៉ាូ លីបូអ្ុ
ល ី ឌី ជគភាគជ្ចើ នជ្បើ សារធាតុ គិម្ី ជៅក្ដនលង្ដែល
សក្ម្មនឹង្ការលូតលាស់(ក្ដនលង្ដែលមានម្ីតូសជក្ើតជ្ចើន)
សារធាតុគិម្ីមាន ក្ុលសុីសុីន ោប់តាដ

ន ជអ្ទីដ

ន និង្ កាជហវ

អ្ុីន
ជោយសារធាតុគិម្ី ជនេះជៅកាត់ ផ្តាច់្តយ៉ាូង្អា្ក្ូមា៉ាទិចដែលក្ំពុង្
រក្ទាញដញក្្ក្ូមា៉ាទីតជៅប៉ាូលសង្ខ្ង្ នំឲជពលចប់វគគម្ីតូស
ជកាសិកាជៅដត១ ជហើយមាន ្ក្ូម្៉ាូសូម្មានែល់ ៤n ដែលលអចំជពាេះវ ិ
ស័យក្សិក្ម្ម ដតជបើ ជ្បើវាម្ក្ជលើសតវ គឺ បោ
ា លជអាយសាលប់ បាន
វ ិសវក្ម្មជសជនទិ ច
វ ិសវក្ម្មជសជនទិ ច ជាសំណ្ុំបជចចក្ជទស ដែលអាចឲមានបជនារដសន
ចំដលក្១ ជៅក្នុង្ជកាសិកាបណ្ុា េះ១ ជធវើយ៉ាង្ោជែើម្បីឲជកាសិកា

ធមួលទទួ លជនេះទទួ លបាននូ វលក្ខណ្ៈថមីដែលជាប់នឹង្ដសនបជនារ
ជនេះ
_វ ិសវក្ម្មជសជនទិ ចមាន៤ែំោក្់កាល
(ឧទាហរណ្៏ ការជធវើវ ិសវក្ម្មអ្រម្៉ាូ នអាំង្សុយលីន)
១ ការកាត់ម្៉ាូជលគុ លADN ជាអ្ង្កត់តូចៗ
ែំបូង្ជគពិនិតយ ជគយក្្ក្ូម្៉ាូសូម្ម្នុ សសដែលសំជយគ អ្រម្៉ាូនអាំង្សុ
យលីន
រួចជគជម្ើ លតាម្បជចចក្ជទសទីពិជសាធន៏ នូវអ្ង្កត់ោដែលសំជយគ
ដសនអាំង្សុយលីន
រួចជគក្៏បានកាត់អ្ង្កត់ជនេះជោយអ្ង្់សុីម្ប្ង្ួម្
ស្សបជពលរនដែរជគយក្បាលសមីតពី បាក្់ ជតរ ី រួចក្៏ ជម្ើ លអ្ង្កត់ោដែល
មានតំណ្តំោប់ នុយជក្លអ្ូទីត ែូចអ្ង្កត់ដសនម្នុសសសំជយគអាំង្
សុយលីនដែរ(ប៉ាុ ដនាអ្ង្កត់ដសនជែើ ម្ជៅបាលសមីតម្ិនសំជយគអាំង្សុយ
លីនជទ)
ចំោំ ការកាត់អ្ង្កត់ដសន គឺ កាត់ ជោយមានតំ ណ្សំរាប់ភាាប់ ជោយ
អ្ង្់សុីម្ភាាប់(មាន ង្កុំទាំង្សង្ខ្ង្)

២ ការបញ្ូច លអ្ង្កត់ ADN ជៅក្នុង្បាលសមីត
បាលសមីត ជា ADN រាង្រង្វង្់របស់បាក្់ ជតរ ី

ជោយរូបខ្ង្ជលើគឺ ជគយក្អ្ង្កត់ ADN ជៅភាាប់នឹង្ បាលសមីតជោយអ្
ង្់់ សុីម្លីកាស រួចជគក្៏ យក្ បាលសមីតជនេះ ជៅោក្់ ក្ុង្បាក្់
ន
ជតរ ីវ ិញ
៣ ការបជង្កើតក្លួន

គឺ ជគោក្់ បាលសមីតបាក្់ ជតរ ី ដែលមានដសនបជនារជនេះ ចូ លជៅ
ម្រឈោានម្ណ្ុា េះ ទុ ក្ឲវាបនាពូរ
៤ ការសំដែង្ជចញននដសន
គឺ ជគដញក្ក្លូនបាក្់ ជតរ ីដែលមានដសនសំជយគអាំង្សុយលីនជនេះ
រួចទុក្ឲវាចាប់ ជែាើម្សំជយគ្បូជតអ្ុី ន(អាំង្សុយលីន) តាម្រជបៀប
ជនេះគឺ ជគបានអាំង្សុយលីនយ៉ា ង្ជ្ចើ ន ពី ក្លូនទាំង្ជនេះ
មានវ ីជែអ្ូ ចុចជលើរប
ូ ខ្ង្ជ្កាម្

វ ិសវក្ម្មជសជនទិ ច ជគជ្បើ សំរាប់ ែលិត្បូជតអ្ុីនឲបានជ្ចើន និង្
រហ័ស ជ្ពាេះបាក្់ ជតរ ីអាចក្លូនចំ នួនរាប់ លានក្នុង្ជពលែ៏ ខី ល ែូ ចជនេះ
ការែលិត្បូជតអ្ុី នតាម្ពួក្បាក្់ជតរ ីក្៏បានជ្ចើនដែរ ជែើ ម្បីបំជរ ើវ ិស័
យនន ែូចជាវ ិស័យសុខ្្ិ បាល អ្នក្ជក្ើ តទឹ ក្ជនម្ដែអម្ គឺ ្តូវ
បានចាក្់ អាំង្សុយលីនជរៀង្រាល់នថា ជបើ រមនការបជង្កើតវ ិសវក្ម្មជសជន
ទិចតាម្បាក្់ជតរ ីជទ សុខភាព្បជារននឹង្ជៅក្ំរ ិតម្ិ នលអម្ួយ !
ែលិតែលតាម្ វ ិសវក្ម្មជសជនទិ ច

វ ិស័យសុខ្្ិ បាល
_វា៉ា ក្់សាំង្ ជាសារធាតុដែលជរៀបចំ ជ

ើង្ សំរាប់បជង្កើតឲមានភាព

សាុំក្ុង្ខល
ន ួនឯក្តាៈ ជៅនឹ ង្ជម្ជរាគ(វ ីរុស)
រជបៀបបជង្កើត វា៉ា ក្់សាំង្តាម្ឯក្សារមាន៤រជបៀបដត ជគជលើក្ម្ក្ដត២
ទី ១ គឺ បនថយភាពសហាវរបស់ជម្ជរាគ
គឺអាចតាម្ការបាញ់កាំរសមី ឬ បជចចក្ជទសជែសង្ៗជៅទីពិជសាធន៏ !
បនថយភាពសហាវរបស់ជម្ជរាគ គឺ បនថយសក្ម្មភាពរបស់វា
អាចជបៀបជធៀបបានថា ែូចវាយជគឲរិតសាលប់ ជហើយរក្ជ

ើញចំនុច

ជខោយរបស់វា ដែលជបើមានជលើក្ជ្កាយជម្ជរាគម្ក្ជទៀត គឺ ្បព័នធ
ការពារជយើង្នឹង្អាចទប់ទល់បានយ៉ា ង្ង្កយ
ទី ២ គឺ ជគយក្ដតដសនសំជយគជស្សាម្្បូជតអ្ុីនរបស់ជម្ជរាគជនេះ
ម្ក្ជធវើវ ិសវក្ម្មជសជនទិ ច គឺ ជែើ ម្បីបានជស្សាម្្បូជតអ្ុី ន

ជហើយជគចាក្់ ជស្សាម្្បូជតអ្ុី នជនេះជៅចាក្់ ក្ុង្សារពាង្គ
ន
កាយ

ឲ្បព័ នធសារពាង្គកាយទប់ ទល់ វាម្ិ នែាល់ែលវ ិបាក្ខ្លំង្ជទ ជ្ពាេះ វា
មានដតជស្សាម្្បូជតអ្ុីន រមនពត៏មានជសជនទិចសំរាប់ បជង្កើតក្ូនជៅ
ក្នុង្សារពាង្គកាយជនេះជ

ើយ

តាម្ពិ តនិ យយជៅ វា៉ា ក្់សាំង្ គឺ យក្ជម្ជរាគដែលជខោយម្ក្ឲ
សារពាង្គកាយជយើង្អាចថាជធវើសម្យុទធសាក្ ជែើម្បីជពលមានជម្ជរាគ
ជនេះម្ក្ដម្ន គឺ្បព័នធការពារជយើង្អាចធានការពារបាន !
ជាទូ ជៅចំ ជពាេះវា៉ា ក្់សាំង្ថមីៗ ដែលជគរក្ជ

ើញ គឺ ជគឲសាក្ជៅ

្បជទសដែលក្ំពុង្អ្្ិវឌឍ ម្ុននឹង្ជគោក្់លក្់ឬជ្បើ ្បាស់ជៅ
្បជទសអ្្ិ វឌឍខលួនដែលរក្ជ

ើញ ដតក្៏ អាចថាមានពី ជ្ពាេះ្បជទស

ដែលក្ំ ពុង្អ្្ិ វឌឍមានរំ ង្ឺថី ៗ
ម ជហើយ្បជទសអ្្ិ វឌឍមានបជចចក្វ ិទា
សុខ្្ិបាល្គប់្រន់
_អ្ង្់ទីក្រ ជា្បូជតអ្ុីនបជង្កើតជោយឡាំែូសុីត B
(អ្ង្់ទី ្បឆ្ងំង្ ក្រអ្ង្គបែិបក្ខ)
វាមាននទី្បឆ្ងំង្នឹង្ អ្ង្គទីដសន ឬ ភាាប់នឹង្អ្ង្់ទីដសន(អាចជៅ
ថា ដសនចំ ដលក្ ឬ រនបរជទស ជ្ពាេះវាម្ិ នដែលមានក្នុង្សារពាង្គ
កាយគឺ ជទើបដតឆ្លង្ចូលម្ក្)

អ្ង្់ទីក្រ ទប់នឹង្ បង្អក្់សក្ម្មភាព អ្ង្់ទីដសន រួចមាន ម្៉ាូជលគុលម្ួយ
ជទៀត ជៅថា មា៉ា ្ក្ូផ្តស ជាអ្នក្ជគៀបសុីអ្ង្គទីដសនជម្ជរាគជនេះ
តាម្រជបៀប ផ្តក្ូ សុីតុស

_អាំង្ដទជែរន
ូ ៉ា ជា្បូជតអ្ុីនែលិតជចញពីជកាសិកាបង្កជរាគ វាមានន
ជៅ ទប់ សាកត់ក្ុំឲមានការរាតតបតបនាននជម្ជរាគ ែូចជាម្ហារ ីក្ ជា
ជែើម្
_អាំង្ដទ

ឺគីន ជា្បូជតអ្ុីនែលិតជចញពីជកាសិកានន្បព័នធសាុំ វា

មាននទីជៅោស់ឲមានការបំដលង្ឯក្ជទសរបស់ឡាំែូសុីត
_អ្ង្់ ទីបយូទិ ច ជាសារធាតុ សាំញ
ុ ំដែលែលិតជោយម្ី ្ក្ូសារពាង្គ
កាយសំរាប់ពយបាលរំង្ឺបង្កជោយបាក្់ជតរ ី

_______________________________________________

និយាយពី ឡាម៉ា កមុនគឺគាត់បានពនយល់ថា:
_ភាវៈរស់ទាំងអស់កកកើតដាំបូងក

ើងផែនដីកោយមនរូបរាងងាយ

បាំែុត បន្ទាប់មកឆ្លងកាត់រយៈកពលដ៏ យូរអផងែងភាវៈរស់ដាំបូងកន្ទោះ
បានវ ិវតតជាបនតបន្ទាប់ ក

ើយបកងកើតបានជាភាវៈរស់ប្បកេទកែេងៗ

កលើផែនដីដល់សពែថ្វែកនោះ

តាមគាំនិតរបស់ឡា៉ាម៉ា កគឺ ដូចរូបខាងកលើ
ឧទ

រណ៏

ភាវៈរស់ដាំបូងជាដាំ នក់ប្បូទីត រួចកកកើ តជាសតែប្តី
បន្ទាប់មកអស់រយៈកពលដ៏យូរផែនដី ក៏

ួតទឹកកដើមបីរស់

តាមលកខខណឌផែនដី វាក៏ សាំរបខលួនគឺ ប្បឹងកោតកៅតាំបន់មនទឹក
យូរយូរជាកប្ចើ នឆ្នាំវាក៏ មនវ ិវតតជាពពួ កសតែរស់កៅពាក់ កណ្ត
ត ល
កគាកនិងទឹក តាមរកបៀបកនោះរាប់ ោនឆ្នាំរ

ូតមកដល់សពែថ្វងគឺ

ពីកាំកនើតភាវៈរស់ដាំបូង បានវ ិវតតយា៉ាងកប្ចើ នដងឥតគណន្ទ កាលយជា
ប្បកេទកែេងៗ រាប់មិនអស់
**មុននឹងដល់ការសកងកតរបស់ោវ ីន កយើងកមើ លពី ប្បវតិ តោវ ីនសិន
តាមកាំ នត់ ក

តុ របស់គាត់ គាត់ ជាមនុ សេផដលស្សោញ់វ ិទាសាស្រសត

យា៉ា ងខាលាំង ផតមិ នចូ លចិ តតវ ិទាសាស្រសតផដលកតតតផតកលើមនុ សេកទ កបើ
កទោះឪពុ កគាត់ ជាកពទយ ក

ើយគាត់ កាំពុងករៀនវ ិជាាកពទយកតី

តុ ជុាំរញ
ុ ឲគាត់ ប្ពឹ ងផសែងយល់ពីការវ ិវតតរបស់សតែនិង

ទាំងកនោះជាក

ធមមជាតិ កៅប្បជុាំ កកាោះកាឡាបា៉ា កូ ស
ការសកងកតរបស់ោវ ីន:

គាត់ បានកៅតាមសាំកៅបី កគើ ល(ផដលកពលកន្ទោះគាត់ ឈប់ ករៀនកពទយ
កៅករៀនកទវវ ិទាវ ិញ) កៅប្បជុាំ កកាោះកាឡាបា៉ា កូ ស។
ោវ ីនបានក

ើញភាវៈរស់ផបលកៗ សាំណល់ភាវៈរស់ជាំន្ទន់មុន និង

លកខណៈពិ កសសថ្នសារពាងគកាយកលើប្បជុាំកកាោះ
គាត់ក៏ក

ើញែូ សុីលសតែមួយចាំនួនមនលកខណៈខុសពីភាវៈរស់សពែ

ថ្វងផដរ
អែីជាែូសុីល ?
ែូសុីលជា សានមឬសាំណល់ភាវៈរស់ផដលមនជី វ ិតកាលជាំ ន្ទន់ មុន
ផដលកប់ កៅកនុងស្សទប់ ផែនដី ។

កៅកលើកកាោះកន្ទោះ គាត់បានក

ើញ

បងគួយយកេផដលមនលកខណៈ ខុ សពី សតែបងគួយស្សុកផដលគាត់
ធ្លលប់ក ើញ គឺ ខុសប្តង់
_បងគួយយកេមនប្កញ
ុ ាំកជើ ងធាំ ៗ កដើ មបីកតាងវមបាន ក
សារា៉ា យ

ើយសុី

_ឯបងគួយស្សុក(កៅទែីប) មនប្កញ
ុ ាំតូចៗ សាំរាប់ កតាងកដើ មកឈើ និ ង
សុីសឹក
ល កឈើ
លកខណៈកនោះក៏ មកពី បន្ុាំ តាមលកខខណឌធមមជាតិ
ឧទ

រណ៏

ប្បជាជនទែីបអឺរប
ុ ៉ា មនផសបកសាំបុលស ជាង ប្បជាជនកៅទែីបអា
ប្ពិច ទាំងកនោះក៏មកពី ធមមជាតិ គឺ សីតុណហភាព កាំកៅតាំបន់ទាំងពីរ
ខុសគាន ដូចកនោះកទោះជាមនុសេដូចគានកតី ផតមនលកខណៈខុសគានតាម
មជឈោានរស់កៅ (មិនគិតពីករណីផសនពណ៏ផសបក ឬ បងាកត់ឆ្ងយ)
បន្ុាំ ជាអែី ?
បន្ុាំ ជាលកខណៈ១ផដលកធែើឲភាវៈរស់ រស់រានជី វ ិត និង បនតពូជបាន
សមស្សបនឹ ងមជឈោានផដលវារស់កៅ ។

វ ិវតត ជាអែី ?
វ ិវតត ជាការតលស់បូតរ រ ឺ បាំ ផរបាំ រល
ួ ជាបនតបន្ទាប់ ថ្នទាំ រង់ ឬ លកខណៈ

របស់ភាវៈរស់១ប្បកេទ កោយឆ្លងកាត់ជាកប្ចើនជាំន្ទន់ ផដលន្ទាំឲមន
ទាំរង់សតែឬរុកខជាតិ វីមៗ
ឧទ

រណ៏

លមមនឹងបានរូបរាងជាមនុ សេដូ ចសពែថ្វង គឺ មនការវ ិវតតន៏ ជាកប្ចើន
ដងណ្តស់មកក

ើយ ដាំបូងសាែឪ បន្ទាប់មក កាលយជាមនុសេថ្ប្ព(សាំ

បូ រករាម) តាមលាំន្ទាំកនោះដផដលៗ រាប់ ពាន់ ោនឆ្នាំ ការវ ិវតតចុងកប្កាយ
គឺបានមនុសេដូចកយើងដូចសពែថ្វង។

ឆ្ងល់ !!
ការវ ិវតតវីៗ
ម របស់មនុ សេន្ទសម័ យកនោះផដលកគសកងកតក

ើញគឺ ការស្សោញ់កេទដូចគាន ។

កតើ ឆ្លងតាមការស្សោញ់កេទដូ ចគានអស់រយៈកពលដ៏កប្ចើនរយពាន់ ឆ្នាំកប្កាយ ការស្សោញ់កេទដូ ច
គានកនោះអាចកៅជាបងកកាំកនើតបានឬកទ ផដលខុ សពី ធមមជាតិគឺ ការបងកកាំកនើតប្តូវការ មនុ សេនិងស្សី

ជាំករ ើសធមមជាតិ ជាអែី ?
ជាំករ ើសធមមជាតិ ជាដាំកណើរផដលឯកតតៈ មនបន្ុកាំ ៅនឹ ងមជឈោាន

ប្បកសើរជាងកគ គឺ អាចរស់រានមនជី វ ិត និ ង បនតពូជកៅជាំ ន្ទន់ កប្កា
យ។
ោវ ីនក៏ បាន លកខណៈមនប្បកយាជន៍ បានប្បមូ លគរែតាំុ ជាបនតបន្ទាប់

ចាំកពាោះប្បកេទភាវៈរស់មួយ ឯបាំផរបាំ រល
ួ លកខណៈគាមន ប្បកយាជន៍ប្តូវ
បានបាត់ បង់ កៅវ ិញ ។

ឧទ

រណ៏ ប្បកេទសតែប្តីសុីគានឯង ១ ផដលមនទាំ

ាំមធយម កប្កាយមកមនបាំផរបាំរល
ួ

លកខណៈ២ គឺ ធាំ និង តូចជាងមុន
ដូចកនោះ បាំផរបាំរល
ួ លកខណៈតូ ចជាងកគដូច ផដលមិ នអាចការពារខលួនបាន នឹងប្តូវបាត់បង់
កប្ពាោះវាជាបាំផរបាំរល
ួ លកខណៈគាមនប្បកយាជន៍

បាំផរបាំរល
ួ ជាអែី ?
បាំ ផរបាំរល
ួ ជា លកខណៈខុសគានរបស់ឯកនុងប្បកេទផតមួ យ ។

ភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលបញ្ជ
ា ក់ ថាភាវៈរស្់វ ិវត្ត ?
ភស្តុតាងដែលបញ្ជ
ា ក់ថាភាវៈរស្់វ ិវត្ត មាន ផូស្ុីល ការលូត្លាស្់

របស្់អ្៊ំរ បបរី យុងននស្ត្វ បបភភទភផសងៗ និងទ៊ំរង់ែូចគ្នា ននសារពាងគកា
យ។
_ផូស្ុីលជាភស្តុតាងដែលបញ្ជ
ា ក់ ថាភាវៈរស្់វ ិវត្តភបពាះ វាបានផតល់រប
ូ
រាងស្ត្វជ៊ំនាន់មុនជាភបចើនបបភភទដែលបានផុត្ពូជភៅភ

ើយ ដែល

ផូស្ុីល ទ៊ំងភនាះមានលកខណៈខ្ុស្ពី ផូស្ុីលស្ត្វស្ពវន្ង(ែូចជា
ករណី ភបគ្នងឆ្អឹង ស្៊ំបក)
_ការលូត្លាស្់របស្់អ្៊ំរ បបរី យុងននស្ត្វ ជាភស្តុតាងដែលបញ្ជ
ា ក់ថា
ភាវៈរស្់វ ិវត្តភបពាះ ភេពិ និត្យភមើ លភ

ើញថា ភៅត្៊ំ ណាក់ កាល១ែ៊ំបូ

ងៗជាអ្រ៊ំ បបរី យុងរបស្់ស្ត្វទ៊ំងភនាះ េឺ វាមានលកខណៈែូចគ្នា ែូចជា
កនទុយពបាងអ្វយវៈ រងវះស្ស្កីភៅស្ងខាងភែើមក

ស្រ ីរាងគអ្ូ មូ ឡូក

ជាស្រ ីរាងគដែលមាននាទី ខ្ុស្គ្នា ដត្វាមានរូបផគ៊ំុភៅបលង់ដត្១

មានន័យថា ស្៊ំណុ៊ំដែលបងកជាស្រ ីរាងគទ៊ំងភនាះ មានរូបផគ៊ំុែូចគ្នាទ៊ំង
អ្ស្់ដត្ ដបរជាមាននាទី ខ្ុស្គ្នា
ឧទ

រណ៏

សាលបមាន់ និង នែមនុស្ស វាទ៊ំង២មាននាទីខ្ុស្គ្នាជាភបចើន
ដត្ភបើ ភមើ លរួបផគ៊ំុវ ិញេឺ មានឆ្អឹងែូ ចគ្នា

ដំណ

ើ រការដដលកណកើតជាផូស៊ីលមាន ៣ គឺ

_ដំណ

ើ រការកាាយជាថ្ម(សំ

ល់បំដ

កភាវៈរស់កប់ កនងកំ ណេចកំ ន)

_ដំ ណ

ើ រការ បណងកើតជាពម្ពណរៅ និ ង ពម្ពកនង

_ដំណ

ើ រការរកាេកសារពាងគកាយទំងម្ូល(សាកសពវភាវៈរស់

ទំងម្ូ លបាន កកកនងេឹ កកក ឬ សតវលិត
អ បានជាប់ នឹង ជ័ ររកខជាតិ
ណផេងៗ)
ណដើ ម្ប៊ីងាយចំ អ្វ៊ីជា ពម្ពណរៅ និ ង ពម្ពកនងណ

ោះ គឺ វាដូចគ្ននហ្នឹងពម្ពរបាំងម្ខ

សំដដងណខខនដខមរណយើងអ្ញ្ចឹង
ពម្ពណរៅ ជា ពម្ពសូនរូបឲណចញជារបាំងម្ខ ណហ្ើយ
ពម្ពកនង ជា របាំងម្ខដដលជាប់នឹងពម្ពសូនរូបដតម្តង

ឯកសារណោង
_ណសៀវណៅពម្ពថ្ននក់េ៊ី១២ ជ៊ីវវ ិេា ( ២០១១ )
_ណសៀវណៅសំ

ួ រចំណលើយជំនួយសាមរត៊ី ( 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
_ការពនយល់របស់អ្ក
ន រគូអ្ក
ន រគូណៅវ ិេាល័យេួលេំពួង ជ័យថ្នវ ៊ី និង ស.វ.ស
_Wikipedia ,websites ,other forums និង ឯកសារជាណរចើនណេៀត

