
២.សមាសធាតុសររីាង្គ
Organic Compound

ជាសមាសធាតុដែលផ្សឡំ ើង្ឡោយធាតុកាបនូ។
សមាសធាតុសរីរាង្គសំខាន់ៗមាន៤ គឺ
គលុយសុ៊ីត 
ល៊ីព៊ីត
 ប្រូទ៊ីត
អាសុ៊ីតនុយក្លលអ ៊ិច។
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២.១ គ្លុយសុតី CARBOHYDRATES

ជាសមាសធាតុសរីរាង្គ
មួយដែលរក្ង្កើតក្ ើង្
ក្ោយម ៉ូក្លគុលសករ។ 
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តតើគ្លុយស ៊ីតបង្កត ើង្ព៊ីអ្វ៊ី? CH2O

គលុយសុ៊ីតរង្កក្ ើង្ក្ោយអាត៉ូម C, H, & O លនុង្សមាមាប្ត
1:2:1 

1) ក្តើការ៉ូនមានរ ុន្មាន?

2) ក្តើអ ៊ីប្ែូដសនមានរ ុន្មាន?

3) ក្តើអុលសុ៊ីដសនមានរ ុន្មាន?

C6H12O6

6

12

6

គ្លយុកូស
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ឡតើម ូណូសាការតីជាអ្វី?

ជា ធាតុរង្កប្គរឹះររស់គលុយសុ៊ីត(សករងាយ)។
(SIMPLE SUGAR)

(សករងាយ)ទងំ្បីប្បឡេទគ្ឺ៖

ព្រុចតូស
Galactose

Glucose គ្លុយកូស កាឡាក់តូស10/12/2018 4



• សារធាតុដែលក ើតពីរការភ្ជា ប់គ្នា រវាងម ៉ូណ៉ូ
សាការតីពីរឫ(ស្ករងាយពីរ)កៅថា ឌីសា

ការតី C12H22O11

• ឌីសាការតីមានែ៉ូចជា មា ល់ត៉ូស្ ស្ ុចក្ ូស្
(សាការ ៉ូស្) និងឡា ់ត៉ូស្។

• ម ៉ូណ៉ូ សាការតីកក្ចើនភ្ជា ប់គ្នា កៅថាប ៉ូលីសា
ការតីមានែ៉ូចជា អាមីែុង គ្លី ៉ូដស្ន ដស្
លុយឡ៉ូស្ជាកែើម។ 5



ឧទាហរណ៍នៃប ៉ូលីសាការតីមាៃដ៉ូច
ជា៖
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ការស្តុកទុកគ្លុយស្ុ៊ីត
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Starch- រក្ង្កើតក្ ើ់ង្ព៊ីម ៉ូណូដមក្ប្ចើនននគលុយល៉ូស

Glycogen-ជាថាមពលដែលសតុលទុល
(stored energy), វារក្ង្កើតក្ ើង្ព៊ីម ៉ូណូដមក្ប្ចើន
ននគលុយល៉ូស

Cellulose-មានក្ៅលនុង្ភ្នាសក្ប្ោង្ររស់
ក្កាសិការុលខជាតិ
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តរើគ្ល ុយកូសដែលតលើសត្រវូបានសារពាង្គកាយ
សត ុ កទុកយ៉ា ង្ែូចតតេច?

➢ សារពាង្គកាយរបស់សរវនឹង្បញ្ច ូលគ្ល ុយកូ

សជាតួយគ្នា តោយតៅជាត៉ាូ តលគ្ុលធំតួយ

តៅថាគ្ល ីកូដសន GLYCOGEN សត្ាប់តត្បើ

ត្បាស់តៅតេលតត្កាយ។

➢ រុកខជារិសត ុ កគ្ល ុយកូសដែលតលើ់សតត្កាត

ទត្តង្់ជាោតីែុង្ និង្ដសលុយឡូស។
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ប្បតិកម្មសំយោគយោយផ្តា ច់ម្ ៉ូ យលគលលឹកក
DEHYDRATION SYNTHESIS

ម ៉ូណូសាការីត + ម ៉ូណូសាការីត ឌ៊ីសាការីត   +  H2O

គលុយល៉ូស  + គលុយល៉ូស មា ាល់ត៉ូស +   H2O

ប៉ាូ លីដតត្រវូបានបតង្កើរតឡើង្តាតរយៈ
ត្បរិកតម...?ប្រតកិម្មសយំោគយោយផ្តា ចម់្ ៉ូយេគុេទឹក

dehydration synthesis
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•គល ុយក៉ូស + កាឡាក់ត៉ូស→ ឡាក់ត៉ូស + H2O

•គល ុយក៉ូស + ប្រចុត៉ូស → ស លចប្កូស + H2O

+

Glucose Sucrose

H2O

ន េះជាឧទាហរណ៍មួយន ៀត៖

10/12/2018 11



តរើអ្វ ីជាស ុចត្កសូ
SUCROSE?

ស ុចត្កសូ Sucroseត្រវូបាន

បតង្កើរតឡើង្តោយ

ត៉ាូណូសាការរីចំនួន២

(glucoseនិង្ fructose)

វាប្តវូបាៃយគយៅថា

ឌីសាការតី disaccharide

Double Sugar
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ប្បតិកម្មអលីប្ដលូីស HYDROLYSIS

ឌីសាការតី + H2O  ម្ ៉ូណ៉ូ សាការតី + ម្ ៉ូណ៉ូ សាការតី

មា ល់ត៉ូស + H2O គល ុយក៉ូស + គល ុយក៉ូស

•ជាលំនំនៃការបំបបកមួ្យបដលមាៃការបញ្ច លូឹកក
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តរើតយើង្ទទួលបានថាតេលេីគ្ល ីកូដសន
(ប៉ាូលីសាការរី)តោយរតបៀបណា?

ត្បរិកតមអីុ្ត្ែលីូស

HYDROLYSIS

H2O

Energy

Glucose

+
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យតើប្រតិកម្មសំយោគយោយផ្តា ចម់្ ៉ូយេគុេទឹកនិងប្រតិកម្មអុ៊ីប្រូេ៊ីស
ខុសគ្នា រ៉ូចយម្ាច?

បង្កើតប ៉ូលីមែែួយងេញពីែ ៉ូណ៉ូ មែ
(synthesis= to make)

បំដបកប៉ាូ លីដតតួយឱ្យតៅជាត៉ាូណូដត

តួយLysis= to break10/12/2018 15



ជាស្មាស្ធាតុស្ររីាងគដែលបងកកឡើងកោយអាត៉ូ
មC, H និងO (Oតិច ប ុដនែមានអាត៉ូមHកក្ចើន)។
លីពីតដែលកយើងសាគ ល់មាន៖

.ខ្លល ញ់ 

.កក្បង 

.ក្ មួន (ក ៀន)

២.២លពីីត Lipids
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• គ្លីសេរ ៉ុលជាអាលក់៉ុលេររីាង្គដែល
មានកាបូន៣អាតូម ស ើយអាតូម
នីមួយៗភ្ជាប់សៅនឹង្អ ៊ីដ្ែ៉ុកេ៉ុីល(-

OH)មួយ។
• អាសុ៊ីតខាលាញ់ន៊ីមួយៗគឺជាប្ចវា ាល់ដែង្
ននការ៉ូននិង្អ ៊ីប្ែូដសនដែលខាង្
ចុង្មានរណ្តំការុលសុ៊ីល

(-COOH)។

លីពីតក ើតពីបណ្ត ុំរវាងគ្លីកេរ ៉ុលនិងអាេ៉ុីតខ្លលញ់។
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•អាស ៊ីតខ្លា ញឆ់្អែត៖ កាបូនន៊ីមយួននអាស ៊ីតខ្លា ញ់ភ្ជា ប់

គ្នា ទៅវិញទៅមកទោយសមព័នធទោល ទោយសារវា

មានអាតូមអ ៊ី ដ្រូឆ្សនដ្រប់ដ្គ្នន់។

•អាស ៊ីតខ្លា ញ់មិនឆ្អែត៖ អាតូមកាបូនរបស់វាភ្ជា បគ់្នា

ទោយសមព័នធទវេ ទោយសារវាមានអាតូមអ ៊ីដ្រូឆ្សនមនិ

ដ្រប់ដ្គ្នន់។ ចំំំំណំំ

✓ល៊ីព៊ីតឆ្អែតមានទៅកាងុសាច់ឫ ខ្លា ញ់ ទ ើយកកជានិចចកាងុស៊ីត 

ណ្ហ ភ្ជពធមមតា។វាមានទៅកាងុទដ្បង និងមិនកកទ ើយមិនបងក

ជំំងឺទវ។

✓ទបើល៊ីព៊ីតទកើតព៊ីអាស ៊ីតខ្លា ញ់ឆ្អែត ទរទៅថាល៊ីព៊ីតឆ្អែត វាបងក

ជំំងឺទបេះរូង កាលណវាមានទដ្ចើនកាងុសរនសឈាម
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អាស ៊ីតខ្លា ញ់ឆ្អែត 

Saturated
Fatty Acid

អាស ៊ីតខ្លា ញ់មិនឆ្អែត 

Unsaturated
Fatty Acid
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រា៊ីទសរ  ល  +៣ អាស ៊ីតខ្លា ញ់ ល៊ីព៊ីត + ៣ វឹក 

ការសំំទោរល៊ីព៊ីត

20



ជាសមាសធាតុសរីរាង្គផគុំក្ ើង្ក្ោយ អាត៉ូមការ៉ូន អ ៊ី
ប្ែូដសន អុលសុ៊ីដសន និង្អាស៉ូត។ លនុង្លរណ៊ីខ្លឹះ មាន
រដនែមផ៉ូសវ័រ និង្សាពានធ់័រ។ ក្គដចលប្រូទ៊ីតជារ៊ីប្លុមគឺ៖
•អាសុ៊ីតអាម៊ីក្ន(អាម៊ីណូអាសុ៊ីត)
•រុិរទ៊ីត
•ប្រូក្តអីុន

២.៣ ប្បូទីត Protids
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ក. អាស ៊ីតអាម៊ីនេ(អាម៊ីណូអាស ៊ីត)
• អាសុ៊ីតអាម៊ីក្ន(អាម៊ីណូអាសុ៊ីត) 
ជាធាតុរង្កត៉ូចៗររស់ប្រូក្តអ ៊ីន 
ឬជាម ៉ូណូដមររស់ប្រូក្តអ ៊ីន។ 

• អាម៊ីណ្អូាស ៊ីតមួយមានបណុ្្ំំកា

ប កស ៊ីល(-COOH) រ ឌ៊ីកាល់R

និងបណុ្្ំំអាម៊ីន(-NH2)ទៅទលើអា

តូមកាបូនឆ្តមួយ។ អាម៊ីណ្អូាស ៊ី

តមានជាង២០ដ្បទេវខ សៗ។ 
22



•អាម៊ីណ្អូាស ៊ីតព៊ីរភ្ជា ប់គ្នា ទោយចំំណ្ង ប បិវ៊ីតមួយ
បទងកើតបានជាឌ៊ីប ិបវ៊ីត ទោយផ្្តច់បណុ្្ំំ (OH)និង(H)
បទងកើតបានមួយម ូទលរ លវឹក។

•កាលណអាម៊ីណ្អូាស ៊ីតប៊ីភ្ជា ប់គ្នា បទងកើតបានជា ដ្វ៊ីប ិប
វ៊ីត។

• ប ូល៊ីប ិបវ៊ីត បទងកើតទ ើងទោយអាម៊ីណ្អូាស ៊ីតទដ្ចើន(រប់
រយ) ភ្ជា ប់គ្នា ទោយសមព័នធប ិបវ៊ីត។

• ចំំណំំ៖ សមព័នធកូវា  ងឆ់្រលអាម៊ីណ្អូាស ៊ីតព៊ីរភ្ជា ប់គ្នា  
ទៅថាចំំណ្ងប ិបវ៊ីត

ខ. ប ៉ិបទីត
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រ.ដ្បូទតអ ៊ីន

• ដ្បូទតអ ៊ីន ទកើតព៊ី ប ូល៊ីប ិបវ៊ីតមួយឫប ូល៊ីប ិបវ៊ីតទដ្ចើ

ន។ តំំណ្លំំោប់អាម៊ីណ្អូាស ៊ីតកំំនត់យថាដ្បទេវនន

ដ្បូទតអ ៊ីន(ចំំនួន វ៊ីតាំំង និងដ្បទេវអាម៊ីណ្អូាស ៊ីត)។

• អាម៊ីណ្អូាស ៊ីតោំំង២០ទដ្បៀបរូចជាពយញ្ានៈ៣៣តួ

ឆ្រលបទងកើតបានជាពាកយទដ្ចើនរប់មិនអស។់ កាល

ណអាករូរពយញ្ានៈមួយតួទៅកាងុពាកយមួយឫឃ្លា មួយ 

ន័យពាកយឫឃ្លា ទ េះក៏ររូឆ្ររ។
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អ្ង្់សុមី ENZYME
• ជាប្រូក្តអ ៊ីនមួយប្រក្េទក្ៅលនុង្ក្កាសិកាននសារពាង្គកាយ។ 
• មានន្ទ៊ីជំរុញក្លាបឿនប្រតិលមមគ៊ីម៊ីក្ផាេង្ៗរួមមាន ប្រតិលមម
សំក្ោគ និង្ប្រតិលមមរំដរលក្ៅលនុង្ក្កាសកិា

• ក្រើោមានអង្់សុ៊ីមក្ៅក្ទ ប្រតិលមមគ៊ីម៊ីសំខាន់ៗប្រប្ពរតតក្ៅោ ាង្
យឺត ឬមិនែំក្ណើរការ 

អង់្សុ៊ីមរក្ង្កើនក្លាបឿនប្រតិលមមរំលាយអាហារ សំក្ោគម ៉ូក្លគុល
ក្ផាេង្ៗ សតុលនិង្រក្ចេញថាមពល។
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• អង្់សុ៊ីមមួយមានអំក្ពើក្ៅក្លើប្រតិលមមគ៊ីម៊ីដតមួយ
រ ុក្ ្ាឹះ។
• អង្់សុ៊ីមមួយមានអំក្ពើក្ៅក្លើសារធាតុមួយរ ុក្ ្ាឹះ។
• អង្់សុ៊ីមមួយមានសលមមភ្ពលនងុ្ស៊ីតណុហភ្ពសម
ប្សរ ៤០ក្ៅ៥០អង្ាាក្ស។
• អង្់សុ៊ីមមួយមានសលមមភ្ពលនងុ្មជាឈោឋានអាសុ៊ីត(ព៊ី 
PH7ក្ៅ4,5) និង្មជាឈោឋានអាល់កាឡំង្(ព៊ីPH7ក្ៅ9)

យថាប្រក្េទននអង្់សុ៊ីមមានែ៉ូចខាង្ក្ប្កាម៖
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ហេតុអ្វីបានជាហគ្ថាព្រូទីតជាសមាសធាតុ
សរីរាង្គសំខាន់សព្មារ់ជីវិត? 

វាមាននាទីជាហព្ចើនដូចជា៖
•រហង្កើតទព្រង្់ហកាសិកា 
•ជួយកនុង្ការកន្តនារាក់សាច់ដុំ 
•ដឹកនាំអ្ុកសុីសសន 
•ផ្តល់ភារសា ាំសព្មារ់ការលូតលាស់
•ជួសជុលហកាសិកាចាស់ៗ 
•ជួយជព្រុញព្រតិករមគ្ីរីហផ្ាេង្ៗ 10/12/2018 27



ក្អម ៉ូលលូរ ៊ីនជាប្រូក្តអ ៊ីន ដែលផទុលជាតិដែល។ វាក្ធវើឱាយ
ឈាមមានពណ៌ប្លហម។ វាក្ធវើឱាយក្ោលិកាប្លហម
ងាយប្សួលលនុង្ការែរលន្ំអុលសុ៊ីដសនក្ប្ពាឹះO 2
ភ្ជារ់ោ ាង្ងាយជាមួយជាតិដែលក្ៅលនុង្ក្អម ៉ូលលូរ ៊ីន។
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អង់ទីករ (ANTIBODIES)
- ការពារសារពាង្គកាយ
- ជាប្រូក្តអ ៊ីនសប្មារ់
រំផ្លាញសារធាតុចដមលល
និង្ភ្នាល់ងាររង្កក្រាគក្ផាេ
ង្ៗ(អង្់ទ៊ីដសន) ដែល
មានក្ៅលនុង្រាង្កាយ។
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២.៤អាសុីតនុយហកលអ្ ៊ិច
•ជាសមាសធាតុសរីរាង្គសំខាន់លនុង្ក្កាសិកា
•ជាមា ាប្លូម ៉ូក្លគុលដែលរង្កក្ ើង្ក្ោយអាត៉ូមការ៉ូន(C) អ ៊ីប្ែូ
ដសន (H) អុលសុ៊ីដសន(O) អាស៉ូត (N) និង្ ផ៉ូសវ័រ(P)។
•សតុលនិង្រចជូនព័ត៌មានក្សក្នទិចព៊ីក្កាសិកាក្មក្ៅឱាយក្កាសិកា
ល៉ូនលនុង្ក្ពលក្កាសិកាក្ធវើចំដណល
•អាស ៊ីតេ យនកេអ ៊ិចមាេព៊ីរប្រនេទគឺ៖

ADNអាសុីតហដអ្ុកសុីរីរូនុយហកលអ្ ៊ិច
ARNអាសីុតរីរូនុយហកលអ្ ៊ិច 30



•ជាប្រក្េទអាសុ៊ីតនុយក្លលអ ៊ិច
•ជាធាតុរង្កររស់ប្លូម ៉ូស៉ូមលនងុ្នណៃយ ៉ូ
• ADNក្លើតព៊ីប្ចវា ាលន់ុយក្លលអ៉ូទ៊ីតព៊ីរដខ្ាេ
•មានន្ទ៊ីផទុលព័តម៌ានក្សក្នទចិ ដែលជារលង្ស់ាង្
សង្់ម ៉ូក្លគុលប្រកូ្តអ ៊ីននងិ្ មានន្ទ៊ីប្តួតពនិិតាយ
សលមមភ្ពររស់ក្កាសិកា។

ADNអាសុ៊ីតដេអុកសុ៊ីរ ៊ីបូនុយដកេអិុច
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•ក្លើតព៊ីនុយក្លលអ៉ូទ៊ីត ផាេំក្ ើង្ក្ោយ 
✓បាសអាស៉ូតមួយ(មាន៤ប្រក្េទគឺ៖ អាក្ែន៊ីន(A) 
សុ៊ីត៉ូសុ៊ីន (C) កាន៊ីន (G) និង្ទ៊ីម៊ីន(T)
✓សករក្ែអុលសុ៊ីរីរ៉ូសមួយ 
✓រណ្តផំ៉ូសាៃាតមួយ
(ប ើបាសអាសូតមាន៤ប្ បេទ ដូចបនេះ 
នុយបលេអូទីតល៏មាន៤ប្ បេទខុសៗគ្នាដដរ)10/12/2018 32

ADNអាសុ៊ីតដេអុកសុ៊ីរ ៊ីបូនុយដកេអិុច



ខ. ARNអាសុីតរីរូនុយហកលអ្ ៊ិច

•ជាប្ បេទអាសុីតនុយបលេអ ៊ិចសថិតបៅលនុងសីុ
តូបាលាសនិងនុយបលេអូល

• បលើតពីប្ចវ ាល់នុយបលេអូទីត បោល
•ធាតុ ងករ ស់ ARN ប្សបដៀងគ្នានឹង ADN
ដដរខុសប្តង់សកររ ស់ ARN(សកររី ូស) និង
បាសរ ស់ ARN គឺអ ុយរ ាសុីល(U) ជំនួសទី
មីនរ ស់ ADN ។
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ភារខលសគ្នា នៃប្ចវា៉ា ក់ ADNៃិងប្ចវា៉ា ក់ ARN
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➢លលខណៈដូចគ្នារ ស់ ADN និងARNមាន
✓ម ូណូដមជា ៃលយយកេអ៉ូឹីត

✓បលើតប ើងពី ណ្តំផូស្វាត សករនិងបាសអាសូត
➢លលខណៈខុសគ្នារ ស់ ADN និងARNមាន
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ADN
•ប្ចវ ាល់ពីរដខាែ
•សករបដអុលសុីរី ូស
•បាស A,T,C,G
•ប្ ដែងដែង

ARN
• ប្ចវ ាល់មួយដខាែ
• សកររី ូស
• បាស A,U,C,G
• ប្ ដែងខេី
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