
Maisto šviežumą nustatys biojutikliai
Turbūt kiekviena šeimininkė bei restoranų virtuvės 
meistrai susiduria su situacija, kai neįmanoma pasakyti, 
ar maisto produktas dar tinkamas vartoti, ar jau vertėtų jį 
išmesti. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir 
technologijos mokslų centro darbuotojai kuria biojutik-
lius, padėsiančius išspręsti tokias „kulinarines“ problemas.

Jutikliai tai tam tikrai medžia-
gai ar junginiui jautrūs įtaisai, o 
biojutikliai turi ir savitą specifiką 
– jų sudėtyje yra biologinės bal-
tyminės medžiagos, dažniausiai 
fermentų, antikūnių ir pan. To-
kie jutikliai montuojami į įvai-
rius prietaisus, atsižvelgiant į jų 
veikimo principą.

„Šiuo metu dažniausiai nau-
dojami optiniai biojutikliai, ta-
čiau juos naudoti nėra paprasta, 
mat pirmiausia reikia paruošti 
arba specialiai apdoroti tiriamąjį 
bandinį, kad iš jo būtų galima iš-
gauti tiriamąjį junginį arba paša-
linti trukdančias medžiagas. Šio 
projekto metu sieksime sukurti 
elektrocheminius biojutiklius, 
kurie duoda greitų rezultatų ir 
nereikalauja specialaus bandi-
nio. Tiesa, bandinys turėtų būti 
skystas, kitaip jį reikės ištirpdyti 
ir pakoreguoti jo rūkštingumą“, 
- teigia projekto mokslinio tyri-
mo vadovė dr. Rasa Pauliukaitė.

Tiesa, mokslininkė pastebi, 
kad tokio tipo biojutikliai nėra 
naujiena. Jie naudojami ne tik 
mokslinėse laboratorijose, bet 
ir kasdieniame gyvenime. Bene 
geriausiai žinomas pavyzdys – 
gliukometrai, nustatantys gliu-
kozės kiekį kraujo laše. Šio pro-
jekto metu bus kuriami panašūs 
įtaisai, pasitarnausiantys maisto 
produktų tyrimams. Planuoja-
ma sukurti jutiklius, kurie leis 
aptikti askorbato, glutomato ir 
alkoholio junginius.

Jutikliams kurti šiame pro-
jekte naudojamos nanotechno-
logijos, lazerinės technologijos 
ir neseniai atrasta perspektyvi 
medžiaga – grafenas. Nano-
technologijos taikomos norint 
tiksliai nustatyti jutiklių jautru-
mą padidinančias chemines me-
džiagas ant jutiklio, paprasčiau 
vadinamo tiesiog elektrodu, pa-
viršiaus. Tam pačiam tikslui tar-
nauja ir lazerinės technologijos, 

kurios naudojamos kaip įrankis 
formuojant nanostruktūras ant 
eletrodo paviršiaus. Grafenas yra 
tų nanostruktūrų dalis.

„Toks biojutiklis galėtų būti 
nadojamas maisto pramonėje, 
kai reikia patikrinti maisto ko-
kybę gamybos proceso metu, 
ar galutinių produktų kontrolei 
užtikrinti. Be to, planuojama 
sukonstruoti ir prietaisą šiam 
jutikliui kontroliuoti, kurį būtų 
galima naudoti ir buityje kai 
kuriems junginiams pasitikrin-
ti – įsitikinti, ar maistas dar gali 
būti vartojamas, ar jame nėra pa-
sigaminusių alergizuojančių me-
džiagų, nes net šaldytuve stovė-
damas maistas sensta, ir susidaro 
įvairūs skilimo produktai. Toks 
metodas bus pranašesnis už ki-
tus šiuo metu taikomus, nes šie 
reikalauja sudėtingos aparatūros, 
paruošti bandinį trunka nuo ke-
liolikos valandų iki kelių dienų“, 
- pasakoja R. Pauliukaitė.

Šiuos biojutiklius bus galima 
naudoti ir medicinoje bei srityse, 
kuriose reikalinga biocheminė 
analizė. Tiesa, naudojant biojuti-
klius šiose srityse reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad biologiškai 
svarbūs junginiai būna skirtin-
gos koncentracijos, o šie jutikliai 
bus taikomi maisto produktams, 
todėl naudojant juos kitose sri-
tyse tiriamus pavyzdžius tektų 
gerokai praskiesti arba koncen-
truoti, nes kiekvienas jutiklis turi  
vadinamas nustatymo ribas, tai 
yra mažiausią ir didžiausią kiekį, 
kuri jis „jaučia“. Jei kiekis per 
mažas, jutiklis junginio nepaste-
bi, o jei per didelis, tai jutiklis 
rodys savo didžiausią nustatymo 
ribą, nors tikroji vertė gali būti 
kelis kartus didesnė.

„Pagaminti patį miniatiūrinį 
prietaisą nėra brangu. Brangiau 
yra pagaminti jutiklius, nes na-
nodozavimui reikia tikslių prie-
taisų, taip pat lazerinių techno-

logijų. Lazeriai šiais laikais jau 
nėra didelė prabanga, be to, 
sparčiai  plėtojantis nanotech-
nologijoms jos taip pat turėtų 
atpigti. Vis dėlto nesiryžtu pro-
gnozuoti, ar tokius prietaisus 
bus imtasi gaminti masiškai ir 
ar juos galės nusipirkti kiekvie-
nas vartotojas“, - svarsto Fizinių 
ir technologijos mokslų centro 
darbuotoja.

Projekto „Nano- ir lazerinių 
technologijų panaudojimas gra-
feno tyrimui ir modifikavimui 
bei (bio)jutiklių, skirtų maisto 
kokybės kontrolei, konstravi-
mui ir miniatiūrizavimui“, Nr. 
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-124, 
pradžia – 2011 m. balandžio 1 
d., planuojama pabaiga – 2015 
m. kovo 31 d. Projektui skirta 
finansavimo suma – iki 1 238 
032,54 litų. 100 proc. tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų fi-
nansuojama iš Europos Sociali-
nio fondo.
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