
PRATARME 

„Biochemijos pagrindq" vadovelis pirmiausia skiriamas aukstqjq mokyklq studentams, 

studijuojantiems biochemijos kurs^. Jis taip pat bus vertingas biologij^ ir medicin^ studi-

juojantiems jaunuoliams. Vadovelyje naudingos informacijos ras ir kitq sriciq studentai ir 

tyrejai. 

Biochemija yra mokslas apie cheraines medziagas, esancias gyvuosiuose organizmuose, 

apie cheminius vyksmus, sudarancius gyvybes pagrind^. Biochemija yra viena is greiciausiai 

pletojamq mokslo sakq, apimanti tam tikrus gyvi^jq organizmq chemijos aspektus. Bioche

mija yra gyvybes chemija. Visiems jdomu suprasti, kokie procesai vyksta musq organizme. 

K o k i u budu is nesudetingq molekuliq sintetinamos dideles molekulines mases medzia-

gos - baltymai, nukleorugstys, polisacharidai. Kodel gyvuosiuose organizmuose chemines 

reakcijos vyksta svelniomis s^lygomis, o chemineje laboratorijoje sioms reakcijoms vykti 

reikalinga didele temperatura, slegis. Kokiu budu yra sintetinama genetine medziaga ir kaip 

j i perduodama is kartos [ kart^. Gyvojo organizmo funkcionavimas yra susij^s su nuolatine 

medziagq pernasa is ir j l^stel^. L^steleje palaikoma atitinkama medziagq koncentracija, 

reakcijos vyksta tam tikruose erdves skyriuose. L^stelese vyksta energijos virsmai - saules 

sviesos energija paverciama cheminiq rysiq energija. Oksiduojant patekusias j organizm^ 

maisto medziagas issiskiria energija, kuri^ organizmas naudoja cheminiq junginiq sintezei, 

judejimui, medziagq pernasai. Sie ir daugelis kit\\q nagrinejami „Biochemijos pa-

grindq" vadovelyje. 

Daugeja mokslo ziniq. Gilejant pazinimui atsirado naujos mokslo sakos nagrinejancios 

gyvybes chemijos aspektus. Biochemijos pagrindu susiformavo molekuline biologija, bio-

organine chemija, enzimologija, bioenergetika, membranq biochemija, proteomika ir kitos 

mokslo sakos. Siuo metu naudojant biochemijos, molekulines biologijos, genetikos laime-

jimus ypac greitai pletojama biotechnologija. Jos laimejimai gali tureti lemiamos reiksmes 

visuomenes raidai. 

Biochemijos kursas apima labai daug klausimq - tai baltymai, jq strukturos ir funkci-

jos, nukleorugstys, genetines informacijos perdavimas, jos jgyvendinimas, lipidai, jq |ta-

ka energijos apykaitai, biologiniq membranq strukturos susidarymui ir funkcionavimui. 

Angliavandeniq svarba nera vien organizmo aprupinimas energija - jie dalyvauja sudarant 

strukturas, atpazinimo vyksmuose. Visi sie klausimai yra labai platus ir gali buti destomi 

kaip atskiras kursas. Siame vadovelyje isdestyti tiktai pagrindiniai gyvybes molekuliq struk

turos ir funkcionavimo principal. 

Daugumos destomq dalykq pamatas — zmogaus biochemija. Siame vadovelyje medicinos 

aspektams skiriama maziau demesio, nei 2003 m. isleistame, medicinos studentams skirta-

me lietuviq autoriq kolektyvo vadovelyje „Biochemija". Parengtas „Molekulines biologijos" 

vadovelis, kuriame issamiai ir placiai nagrinejami D N R ir R N R strukturos ir biosinte-
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zes klausimai, todel siame vadovelyje rasoma tik apie pagrindines genetines informacijos 

jgyvendinim^. 

Siuo metu daug kalbama apie mokslo terminq vartojim^. Surasti vidurj tarp nesulaiko-

mu srautu is anglq kalba spausdinamos literaturos plintanciti terminq ir siulomq lietuviq 

kalbininkq s^vokq yra nelengvas uzdavinys. Siame vadovelyje didelis demesys skiriamas 

lietuviskiems biochemijos terminams. Rengiamas „Biochemijos terminq zodynas", todel 

vadovelyje vartojami terminal buvo derinti su zodyne siiilomais terminais. 

Vadovelj sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje aprasomos l^steles sudarancios medzia-

gos - baltymai, nukleorugstys, angliavandeniai ir lipidai. Zinant jq funkcijas, strukturos 

savybes lengviau ismokti medziaga, kuri pateikta antrojoje dalyje. Sioje dalyje nagrinejamas 

pagrindiniq gyvojoje gamtoje esanciq molekuliq skaidymas ir sinteze, sviesos energijos virs-

mas cheminiq rysiq energija ir sios energijos panaudojimas organizmo poreikiams tenkinti. 

Trecioji dalis skirta genetinei informacijai jgyvendinti — nukleorugsciq ir baltymq sintezes 

klausimams nagrineti. 

Autorius dekoja knygos recenzentams prof, habil. dr. Valdui Laurinaviciui ir prof dr. 

Vilmantei Borutaitei, taip pat „Thermo Fisher Scientific" Vilniaus padaliniui ( U A B „Fer-

mentas"), paremusiam vadovelio isleidim^. 

Esu dekingas kolegoms prof B . Juodkai, prof V. Kirvelienei, prof E . Suziedelienei, prof 

P. Vainilaviciui, doc. R. Dikciutei, doc. A . Markuckui ir visiems Biochemijos ir biofizikos 

katedros darbuotojams uz nuolatin^ dalykin^ param^, vertingus patarimus ir pastabas. Daug 

kruopstaus darbo rengiant rankrastj jdejo doc. S. Sasnauskiene, jos pastangomis vadovelio 

kokybe labai pagerejo. Nuosirdziai dekoju redaktorei I . Bubnytei uz neissenkam^ kantryb? 

ir supratim^. Didelj darb^ rengiant spaudai rankrastj atliko R. Pagalyte, padejusi sutvarkyti 

chemines formules. 

Aciu biochemijos specialybes studentams, kurie nuosirdziai stengesi, kad jq jaunesnieji 

kolegos rastq vadovelyje maziau klaidq. 


