
មេម ៀនទី១ ADNជាព័ត៌មានមេមនទិច

1

ជំពូកទ៥ី  ADNជាព័ត៌មានមេមនទិច 
និងកា េដំែងមចញននដេន

បង្រៀនងោយ អ  ៊ិន សំភាស់



១. សមាសធាតុគីមីនៃពត៌មាៃសសសៃទិច

▪បានពិសោធន៍ស ើបាក់សេរីភ្នឺម ៉ូក៉ូកជាបាក់សេរីបង្កជមងឺ

រលាកសួេយ ង្ធងន់ធងរដ ់ថនិកសេវ

▪ ភ្នឺម ៉ូក៉ូកមានពីរប្បសភ្ទគឺ

• រ៉ូបរាង្S (Smooth) មានសប្ោម បង្កជមងឺរលាកសួេ

• រ៉ូបរាង្R (Rough) គ្មា នសប្ោម មិនបង្កជមងឺរលាកសួេ

SP

១.១ ការពិសោធន៍របស់សលាកប្គភី្ីេ
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១.១ ការពិសោធន៍របស់សលាកGriffith

Rរស់ Sរស់ Sកំដៅ Sកំដៅ + Rរស់

SP
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SP
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▪យក R សៅចាក់ច៉ូ កនុង្ ខ្លួនសេវកណ្តុ រ(កណ្តុ រសៅរស់)

▪គ្មេ់យក S សៅចាក់ច៉ូ កនុង្ ខ្លួនសេវកណ្តុ រ(កណ្តុ រងាប់)

▪គ្មេ់យក S សៅសមាល ប់សោយកំសៅស ើយចាក់ច៉ូ កនុង្

ខ្លួនសេវកណ្តុ រ(កណ្តុ រសៅរស)់

▪គ្មេ់បានយក S សៅសមាល ប់សោយកំសៅស ើយលាយ

ជាមួយ R មានជីវិេបន្ទា ប់មកចាកច់៉ូ កនុង្ខ្លួនសេវក

ណ្តុ រ (ោល ប់សោយោរជមងឺរលាកសេួ)

▪គ្មេ់សននិោា ន R បានប្បលង្ជា S

៣. ការពិសោធន៍របស់សលាកGriffith

SP



ពិសោធន៍សដើមបីរកោរធាេុបំប្ ង្សៅកនុង្ពិសោធន៍របស់

សលាកប្គីភ្ីេ

6

៣. ការពិសោធន៍របស់ Avery Macleod Macarty

SP
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▪គ្មេ់កិន S សំលាប់ស ើយលាយជាមួយ R

បន្ទា ប់មកចាក់ច៉ូ កណ្តុ រ (ោល ប់) សោយោរ

កនុង្ខ្លួន  កណ្តុ រមានSរស់

▪គ្មេ់ទាញយក ADN ពី S ស ើយលាយជាមួយ R

រស់ បន្ទា ប់មកចាក់ច៉ូ កណ្តុ រ (ោល ប់) 

សោយោរកនុង្ខ្លួនកណ្តុ រមាន Sរស់

៣. ការពិសោធន៍របស់ Avery Macleod Macarty

SP
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តាមពិសោធន៍សនេះ គ្មេ់សននិោា នថា៖

▪ ADN របស់ S ជាម ៉ូស គុ បំប្ ង្

▪ ADN របស់ Sបានសប្ជៀេច៉ូ កនុង្ ADN របស់ R សធវើឱ្យ

Rមាន កខណ្ៈថាីគឺអាចសសយគសប្ោម ស ើយកាល យ

ជា S បង្កជមងឺ

▪ ADN របសS់ជាម ៉ូស គ ុបំប្ ង្ (ADNជាព័េ៌មាន

សសសនទិច)

៣. ការពិសោធន៍របស់ Avery Macleod Macarty

SP



• បានសប្បើវីរុសមួយប្បសភ្ទប្ដ បរាសិេ(បាកស់េរីយ ៉ូ

ផាស ឬផាស)ស ើបាក់សេរី

• បាក់សេរីយ ៉ូផាសបង្កស ើង្សោយសនូ កណ្តត  ជា ADN 

និង្សប្ោមប្បូសេអុីនពីខាង្សប្ៅ កា ណ្តវាភ្ជា ប់ខ្លូនស ើ

បាក់សេរី វាបញ្ចូ ADNសៅកនុង្បាក់សេរី

• ផាសបនតព៉ូជយ ង្រ ័សសៅកនុង្បាកស់េរី ស ើយផាុេះ

ប្បកបសញ្ចញផាសរាប់រយ

9

៣. ការពិសោធន៍របស់ Hershy និង្Chase

SP
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▪គ្មេ់ភ្ជា ប់ោា ន់ធ័រវិទយុសកមា 15
35P សៅនិង្វីរុសមួយ

ប្កុម និង្ផ៉ូសវ ័រ 15
32P សៅវីរុសមួយប្កុមសទៀេ(ប្បូ

សេអីុនផាកុោា ន់ធ័រ ឯADN ផាកុផ៉ូសវ ័រ)

▪គ្មេ់យកវីរុសទំាង្ពីរប្កុមសៅសៅោក់ស ើបាក់សេរី

▪គ្មេ់ប្ញកវីរុសសចញពីបាក់សេរី

១.៣ ការពិសោធន៍របស់ Hershy និង្Chase

គ្មេ់ចង្់រកឱ្យស ើញថា ADN ឬសប្ោមប្បូសេអុេី ឬផាស

ប្ដ បញ្ចូ សៅកនុង្បាកស់េរី

SP
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▪គ្មេ់សសង្កេស ើញថាោា ន់ធ័រវិទយុសកមា 15
35P សៅ

សប្ៅសសា ើរប្េទំាង្អស់ ស ើយផ៉ូសវ ័រ 15
32P សសា ើប្េ

ទំាង្អស់ប្េូវបានបញ្ចូ សៅកនុង្បាក់សេរី

▪ការពិសោធន៍បងាា ញយ ង្ចាស់ថា ADN ផាកុ

ព័េ៌មានសសសនទិច

១.៣ ការពិសោធន៍របស់ Hershy និង្Chase

SP
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ក្កូម ៉ូស៉ូម

ក្កូម ៉ាទីន

អីសតូន

ADN

នុយដកេអ៉ូស៉ូម

២. ទប្មង្់ម ៉ូស គុ ADN

SP
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▪ ADN សកើេពីប្ចវា៉ា ក់នុយសកលអ៉ូទីេ២ប្ខ្ែរុុំរម៉ូ ជាប់គ្មន

▪ នុយសកលអ៉ូទីេនីមួយៗសកើេពី ៖

• ប្កុមផ៉ូោវ េ (H3PO4) ១ម ៉ូស គុ 

• សក រសដអុកសុីរីប៉ូស(C5H10O5) ១ម ៉ូស គុ 

• បាសអាស៉ូេេ ១ម ៉ូស គុ 

▪ បាសអាស៉ូេមាន៤ ប្បសភ្ទគឺ៖

• អាសដនីន (A)  -ទីមីន (T)

• សុីេ៉ូសុីន (C)  -ហ្គា នីន (G)

២.១ ធាេុបង្ករបស់ ADN

SP



15

▪ បាសអាស៉ូេមាន២ប្កុមគឺ៖

• ពួរីន :អាសដនីន (A) និង្ ហ្គា នីន (G)

• ពីរីមីឌីន :សុីេ៉ូសុីន (C) និង្ ទីមីន (T)

១. ទប្មង្់ម ៉ូស គុ ADN

SP



២.២  កខណ្ៈរបស់បាសអាស៉ូេ

• បាសរបស់ ADN ប្ប្បប្បួ ពីប្បសភ្ទមួយសៅប្បសភ្ទ

មួយសទៀេ

• កនុង្ប្បសភ្ទភ្ជវៈរសមួ់យភ្ជគរយនន  បាសA និង្ T សសា ើ

គ្មន (A=T) ស ើយភ្ជគរយននបាស C និង្ G សសា ើគ្មន

(C=G)

• បាសពួរីន A + G = 50% ស ើយបាសពីរីមីឌីន 

T + C = 50%
16

SP
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នុយសកលអ៉ូទីេ

សមា័នធអុីប្ដូប្សន

២.៣ គំរ៉ូម ៉ូស គុ ADN

SP
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▪ ADN សកើេពីប្ចវា៉ា ក់នុយសកលអ៉ូទីេ២ប្ខ្ែ រុុំរម៉ូ រាង្ជាជសណ្ត ើរវិ 

▪ ប្ចវា៉ា ក់ទំាង្ពីរភ្ជា ប់គ្មន សៅវិញសៅមកសោយសមា័នធអុីប្ដូប្សន

សខ្ោយតាមសគ្ម ការណ្៍បំសពញបាសនីប្ទិចសោយ

Aភ្ជា ប់ Tសោយសមា័នធអុីប្ដូប្សន ២ជាន់

Cភ្ជា បG់ សោយសមា័នធអុីប្ដូប្សន ៣ជាន់

▪ នុយសកលអ៉ូទីេនីមួយភ្ជា ប់គ្មន សោយសមា័នធគីមី ឬសមា័នធក៉ូវា៉ា  ង់្

(ជាសមា័នធប្ដ ភ្ជា ប់អាសុីេផ៉ូសវ ័រិចនននុយសកលអ៉ូទីេមួយភ្ជា ប់

សៅនឹង្សក រសដអុកសុីរីប៉ូសមួយសទៀេ។

២.៣ គំរ៉ូម ៉ូស គុ ADN

SP
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ទប្មង្់ម ៉ូស គុ  ADN

3.4nm

2nm

0.34nm

សមា័នធអីប្ដូប្សន

SP
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២.៣ គំរ៉ូម ៉ូស គុ ADN

▪មានអង្កេ់ផចិេ 2nm ប្េប្បប្វង្សប្ចើនប្ម េ

▪ ១រសង្វ ឬ ១ជំហ្គនមាន 3.4nm ឬ២០នុយសកលអ៉ូទីេ ឬ

10 គ៉ូបាស

▪ នុយសកលអ៉ូទីេ1មានប្បប្វង្ 0.34nm

▪ សមជសណ្ត ើរសកើេពីអាសុីេផ៉ូសវ ័រិច និង្សក រសដអុកសុីរីប៉ូស 

ឯកាំជសណ្ត ើរសកើេពីបាសនីប្ទចិ។

SP
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៣.១ បរិមាណ្ ADN កនុង្សកាសិកា

▪ ឯកេតៈប្បសភ្ទប្េមួយ ADN ខ្ុសគ្មន សោយោរដំណ្

 ំោប់នុយសកលអ៉ូទីេ

▪ ឯកេតៈប្បសភ្ទប្េមួយបរិមាណ្ ADN សថរជានិចច (2n)

▪ បរិមាណ្ADN ប្ប្បប្បួ ពីប្បសភ្ទមួយសៅប្បសភ្ទមួយ 

(2n)

▪ បរិមាណ្ADN ប្ប្បប្បួ សៅតាមប្បសភ្ទននសកាសិកា 

(2n, n)

៣. សវ ័យដំស ើង្សទវADN

SP
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៣.២. សវ ័យដំស ើង្សទវ ADN

▪ សវ ័យដំស ើង្សទវ AND

ប្េូវបានសប្មបសប្មួ 

សោយអង្់សុីម ADNប ៉ូ ីសមរា៉ា ស

SP
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៣.២. សវ ័យដំស ើង្សទវ ADN

▪សវ ័យដំស ើង្សទវ ADNមានន្ទទីសំខាន់ណ្តសស់ប្មាប់

ច នការដំស ើង្សទវប្កមូ ៉ូស៉ូម។

▪សវ ័យដំស ើង្សទវ ADN សកើេស ើង្សៅវគាSននចសន្ទល េះវគា

▪សវ ័យដំស ើង្សទវ ជាបាេុភ្៉ូេមួយប្ដ ម ៉ូស គុ  ADN

សមមួយបសង្កើេបានម ៉ូស គុ  ADN ក៉ូនពីរប្ដ ដ៉ូចគ្មន

សបេះបិទ ស ើយដ៉ូចគ្មន សៅម ៉ូស គុ  ADNសម

SP
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ក. ដំសណ្ើរការសវ ័យដំស ើង្សទវ ADN

▪ ដំប៉ូង្ប្ចវា៉ា ក់នុយសកលអ៉ូទីេទំាង្ពីរបានរលា (ប្េង់្)

▪ ប្ចវា៉ា ក់ទំាង្ពីរបានប្បកសចញពីគ្មន សោយផាត ច់សមា័នធអីប្ដូ

ប្សន សប្កាមអំសពើរបស់ Helicase

▪ នុយសកលអ៉ូទីេសសរីរេ់សៅភ្ជា ប់នឹង្ប្ចវា៉ា ក់សមទំាង្ពីរតាម

សគ្ម  ការណ្៍បំសពញបាស (A-T, C-G) សប្កាមអំសពើរបស់ 

ADN ប ៉ូ ីសមរា៉ា ស ប្ដ មានប្ចវា៉ា ក់មាខ ង្របសស់មជា

ពុមាគំរ៉ូ។ ADN ក៉ូននីមួយៗមានប្ចវា៉ា កម់ាខ ង្របសស់ម 

និង្មាខ ង្សទៀេជាប្ចវា៉ា ក់ថាី (តាមរសបៀបពាក់កណ្តត  រកោទុក)
SP



ខ្. សវ ័យដំស ើង្សទវ ADN កនុង្ប្បូការីយ ៉ូេ

• ដំស ើង្សទវសោយសចញពីចំណុ្ចប្េមួយ រួចប្ញក

សៅតាមទិសសៅផាុយគ្មន

• បាក់សេរីសវ ័យដំស ើង្សទវកនុង្ស បឿនប្បប្    ១០៦

គ៉ូបាសកនុង្មួយន្ទទី ស ើយប្បប្   ៤០ន្ទទី

សទើបអាចដំស ើង្សទវតាមបសណ្តត យប្កមូ ៉ូស៉ូម

របស់វា

25



ខ. ដំស ើងសទេ AND ក្នុងប្រូការីយ ៉ូត

26
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គ. សវ ័យដំស ើង្សទវ ADN កនុង្អឺការីយ ៉ូេ 

• សវ ័យដំស ើង្សទវ ADN ប្បប្ពឹេតសៅសៅស ើចំនុចសប្ចើន

សប្កាមរ៉ូបភ្ជពជា ប្ភ្នកសវ ័យដំស ើង្សទវ តាមទិសសៅ

ផាុយគ្មន រ ៉ូេដ ់វាជួបគ្មន ។

• ស បឿនសវ ័យដំស ើង្សទវយឺេ ប្បប្  ៥០០សៅ

៥០០០គ៉ូបាសកនុង្មួយន្ទទី សោយសកាសិកាមនុសែ

មានរាប់ពាន់គ៉ូបាស ដ៉ូចសនេះវាប្េូវកាសព សប្ចើនសមា ង្
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គ. សេ័យដំស ើងសទេ ADN ក្នុងអឺការីយ ៉ូត 
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▪សវ ័យដំស ើង្សទវមានន្ទទី៖

• រា៉ា ប់រង្ការដំស ើង្សទវននប្កូម ៉ូស៉ូម

• រា៉ា ប់រង្ចំនួនប្កូម ៉ូស៉ូមនិង្រ៉ូបរាង្ប្កូម ៉ូស៉ូមឱ្យ

សៅដប្ដ សប្កាយចំប្ណ្កសកាសិកា

• រកោព័េ៌មានសសសនទិចឱ្យសៅសថរពីជំន្ទន់

មួយសៅជំន្ទន់មួយ

៣.៣ ន្ទទីសវ ័យដំស ើង្សទវ ADN
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