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Santrauka 
Citrusinių vaisių vartojimas plačiai paplitęs pasaulyje ne 
tik dėl jų gero skonio, bet ir dėl sudėtyje esančių nau-
dingų maistinių  medžiagų. Apelsinų sultys yra puikus 
vitaminų – askorbo rūgšties, retinolio,  timino, piridok-
sino, pantenono rūgšties, riboflavino ir mineralų – ka-
lio, kalcio, fosforo, magnio, geležies ir cinko šaltinis. 
Antioksidantai, esantys apelsinuose, neutralizuoja lais-
vuosius radikalus ir taip apsaugo organizmo ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos bei stabdo organizmo senėjimo 
procesus. Apelsinų šulčių sudėtyje yra fitokomponentų, 
kurių poveikis gali sumažinti riziką sirgti įvairiomis li-
gomis, tarp kurių − širdies ir kraujagyslių sistemos bei 
vėžinės ligos. Apelsinų sulčių suvartojimas pasaulyje 
auga. Vartotojai vis dažniau renkasi pramoniniu būdu 
pagamintas sultys dėl patogumo ir galimybės iš karto 
jas naudoti kai tik atidaroma pakuotė. Kyla klausimas: 
ar pramoniniu būdu pagamintos sultys išlaiko tokį pat 
kiekį antioksidantų, kaip ir šviežiai spaustos sultys? Šio 
tyrimo tikslas nustatyti fenolinių junginių kiekį ir antiok-
sidacinį aktyvumą šviežiai spaustose ir pramoniniu būtu 
pagamintose sultyse.
 Tyrimo rezultatai parodė, kad visose tirtose apelsinų 
sultyse yra antioksidantų, tačiau jų aktyvumas yra skir-
tingas. Šviežiai spaustos apelsinų sultys pasižymėjo sti-
presniu antioksidaciniu poveikiu nei pramoniniu būdu 
pagamintos apelsinų sultys.

Įvadas 
Vaisiai ir jų sultys yra laikomi švariu maistu. Sultys 

sudarytos iš vandens, kuriame yra organizmo ląstelėms 
reikalingų medžiagų [1]. Citrusiniai vaisiai ir jų produktai 
ilgą laiką vertinami dėl savo teigiamo poveikio žmogaus 
sveikatai. Apelsinų sultyse yra didelė askorbo rūgšties ir 
kitų bioaktyvių komponentų, tokių kaip fenolinės rūgštys, 

flavonoidai,  karotinoidai ir skaidulinių medžiagų. Epidemio-
loginiai tyrimai parodė, kad fenolinių junginių vartojimas 
turi reikšmingą poveikį mažinant lėtinių ligų, vėžinių susir-
gimų, kraujotakos sutrikimų, diabeto, virusinių infekcijų, 
uždegiminių susirgimų ir net Alzheimerio ligos riziką [2]. 
Žmonės, kurie vartoja daug vaisių ir daržovių, dėl juose 
esančių antioksidantų, vitamino C, E ir beta karoteno yra 
mažiau linkę sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis [2]. Apel-
sinų sultyse randami 6 flavanonai – naringeninas, naringinas, 
neohesperidinas, hesperidinas, neoeriocitrinas ir eriocitrinas. 
Didžiausias kiekis apelsinų sultyse aptinkamo flavanono 
yra hesperidino [3]. Liuteinas ir apigeninas pasižymi silpnu 
bioaktyvumu dėl greito tirpumo, todėl jie mažiau turi įtakos 
produkto kokybiniam vertinimui pagal antioksidantų kiekį 
[3]. Mokslininkai gilinasi į apelsinų sultyse esančius antiok-
sidantus, tačiau ne visada palygina apelsinų sulčių kokybę 
pagal gavimo būdą. 

Tyrimo tikslas − nustatyti fenolinių junginių kiekį ir 
antioksidacinį aktyvumą šviežiai spaustose ir pramoniniu 
būdu pagamintose sultyse.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mėginių paruošimas. Tyrimui buvo pasirinktos 16 pra-

moniniu būdu pagamintų apelsinų sulčių pakuotės iš pre-
kybos centrų ir 8 šviežiai spaustų sulčių pakuotės. Sultys 
buvo tiriamos grynos ir skiestos iki 15 proc., norint įvertinti 
antioksidantų kiekį ne tik grynose, bet ir skiestose sultyse.

Antioksidacinių savybių nustatymas. Apelsinų sulčių 
antioksidacinis aktyvumas buvo nustatomas 2,2-difenil-1 
pikrilhidrazilo (DPPH•) radikalo sujungimo metodu [4]. An-
tiradikalinis aktyvumas įvertinamas pagal jų sudėtyje esančių 
medžiagų gebą neutralizuoti stabilaus 2,2-difenil-1pikrilhi-
drazilo (DPPH•) radikalo. 50 μl apelsinų sulčių sumaišomi 
1 cm kiuvetėje su 2 ml 6×10–5 M etanolinio DPPH• tirpalo. 
Spektrofotometru buvo matuojama mėginių absorbcija esant 
515 nm bangos ilgiui, kol pasiekiama pusiausvyra (apie 30 
min.). Antioksidacinis aktyvumas apskaičiuojamas pagal 
inaktyvuoto DPPH• radikalo kiekį procentais: DPPHinak-
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tyv. proc.= [(Ab–Aa)/
Ab]×100, kur: Ab 
– tuščiojo bandinio 
absorbcija (t=0 min.), 
Aa – bandinio su 
apelsinų sultimis ab-
sorbcija (t=30 min.). 
Apelsinų sultyse 
esančių antiradikaliai 
aktyvių junginių ak-
tyvumas vertinamas 
pagal standartinį (eta-
loninį) antioksidantą 
troloksą. Apelsinų 
sultyse nesurištų 
radikalų kiekis iš-
reiškiamas mM/L, 
ekvivalentiškais tro-
loksui.

Suminis fenoli-
nių junginių kiekio 
nustatymas. Suminis 
fenolinių junginių 
kiekis buvo nusta-
tomas Folin – Cio-
calteu metodu [5]. 
Vienkartiniame mė-
gintuvėlyje 5 ml Fo-
lin – Ciocalteu tirpalo 
buvo sumaišyta su 1 
ml tiriamojo mėginio 
(apelsinų sultimis) ir 
4 ml 7,5 proc. natrio 
karbonato tirpalu. 
Paruoštas mėginys 
valandai patalpina-
mas tamsioje kam-
bario temperatūros 
vietoje. Po valandos 
spektrofotometru 
buvo matuojama 
mėginių absorbcija, 
esant 765 nm bangos 
ilgiui. Suminis feno-
linių junginių kiekis 
išreiškiamas galo 
rūgšties ekvivalen-
tais (GAE) vienam 
gramui žaliavos. Ka-

libracinei  kreivei sudaryti  buvo naudojamas galo rūgšties vandeninis tirpalas (0,0125 – 0,4 mg/
ml). Priklausomybė tarp galo rūgšties kiekio ir standartinių tirpalų absorbcijos dydžio intervale 
0,0125 – 0,4 mg/ml yra išreiškiama tiesine priklausomybe ir apskaičiuojama pagal regresijos lygtį, 
kur R2= 0.9981. Fenolinių junginių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę GAE = c x V/m, mg/g, 
kur c – galo rūgšties koncentracija mg/ml nustatyta kalibracinės kreivės; V – ekstrakto tūris ml; 
m – tikslus pasvertas žaliavos kiekis g.

1 pav. 100 proc. koncentracijos pramoniniu būdu pagamintų apelsinų sulčių antioksidacinis aktyvumas

2 pav. 15 proc. koncentracijos pramoniniu būdu pagamintų apelsinų sulčių antioksidacinis aktyvumas
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Tyrimo rezultatai
Apelsinų sulčių antioksidacinio aktyvumo kiekio įvertinimas. Apelsinų sulčių 

antioksidacinis aktyvumas nustatomas 2,2difenil-1-pikrilhidrazilo (DPPH) radikalo 
sujungimo metodu modelinėje sistemoje. Radikalo sujungimo rezultatai pateikti DPPH 
suaktyvinimo procentu (1 pav.).

Analizuojant pramoniniu būdu pagamintas sultis, didžiausias DPPH suaktyvinimas 
100 proc. koncentracijos mėginuose nustatytas SP15 sulčių mėginyje, kurių suakty-
vinimo procentas siekė 87 procentus. Šios sultys buvo pagamintos iš koncentrato, 
be konservantų, pasterizuotos, kilmės šalis – Vokietija. Silpniausias antioksidacinis 
aktyvumas nustatytas SP4 sulčių mėginyje, kurių suaktyvinimo procentas siekė 58,4. 

Šios sultys  su minkštimu, ne iš 
koncentrato, pasterizuotos ir paga-
mintos Vokietijoje. Abiejų mėginių 
panašios organoleptinės savybės, 
tačiau antioksidacinis aktyvumas 
ženkliai skiriasi. Pasak Van Loey 
ir kt. (2004), apelsinų ir kitų sulčių 
pasterizacija vykdoma 75 0C – 120 
0C temperatūroje, esant aukštam 
800 MPa,  skirtingos trukmės. Po 
apelsinų sulčių apdorojimo aukštu 
slėgiu, sumažėja antioksidantų 
aktyvumas [6].  Antioksidacinių 
savybių stiprumas priklauso nuo 
sultyse esančių antioksidantų kie-
kio. Šio tyrimo duomenys atsklei-
džia, kad SP15 sulčių mėginyje, 
kurio DPPH radikalo suaktyvini-
mas buvo stipresnis, buvo didesnė 
natūralių antioksidantų koncentra-
cija pvz.: askorbo rūgšties ir toko-
ferolio koncentracija leidžia daryti 
prielaidą, kad šių sulčių pasteriza-
cija galimai vyko žemesnėje tem-
peratūroje.

Analizuojant 15 proc. koncen-
tracijos mėginius, nustatyta, kad 
stipriausią DPPH radikalo suak-
tyvinimą pasiekė SP5 sulčių mėgi-
nys, kurio suaktyvinimo procentas 
– 24,4. Šios sultys – iš koncentrato, 
su minkštimu, nepasterizuotos, pa-
gamintos Prancūzijoje. Mažiausias 
antioksidacinis aktyvumas nusta-
tytas SP4 sulčių mėginyje, kurio 
suaktyvinimas siekė 8,5 proc. SP4 
sultys – su minkštimu, pasterizuo-
tos, pagamintos Vokietijoje, tirtos 
ir 100 proc., ir 15 proc. koncentra-
cijos, abiejais atvejais pasižymėjo 
silpniausiomis antioksidacinėmis 
savybėmis. Atlikus tyrimą, gauti 
rezultatai parodė, kad visi tirtų 100 
proc. koncentracijos apelsinų sul-
čių mėginiai pasižymėjo stipriomis 
antioksidacinėmis savybėmis, ku-
rių antioksidacinės galios vidurkis 
siekė  79,04 proc., tačiau 15 proc. 
koncentracijos sulčių mėginiai 
DPPH radikalą neutralizavo sil-

3 pav. 100 proc. koncentracijos šviežiai spaustų apelsinų sulčių antioksidacinis aktyvumas

4 pav. 15 proc. koncentracijos šviežiai spaustų apelsinų sulčių antioksidacinis aktyvumas
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pniau, jų antioksidacinės galios vidurkis – 15,01 procento. 
Tokiems tyrimo rezultatams galėjo turėti įtakos antioksi-
dantų – vitamino C ir vitamino E kiekio sumažėjimas, nes 
skiedžiant sultis vandeniu vyksta antioksidantų degradacija 
bei mažėja bendras antioksidantų kiekis. Norint gauti didesnį 
kiekį antioksidantų, apelsinų sulčių nereikėtų skiesti.

Analizuojant natūraliai spaustas sultis nustatyta, kad 
didžiausias DPPH suaktyvinimas 100 proc. koncentraci-
jos sultyse, nustatytas SN5 mėginyje, buvo - 90,4 proc. (3 
pav.). Šios sultys išspaustos iš apelsinų, kurių kilmės šalis 
– Ispanija, I klasė. Sultys buvo išspaustos prieš pat tyrimą, 
termiškai neapdorotos. Mažiausias DPPH suaktyvinimas 
nustatytas SN8 mėginyje, kuris siekė – 82,2 procento. Šios 
sultys išspaustos iš ekologiškų apelsinų, kilmės šalis – Italija, 
veislė „Navel“, I klasė. Pagal G. Grankvist ir kt. (2007) at-
liktą tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip pakinta produkto 
kokybė auginant jį ekologiškomis sąlygomis, nustatyta, kad 
sudarius sąlygas apelsinams augti natūralioje aplinkoje, jų 
kokybė, atsižvelgiant į biologiškai aktyvias medžiagas, 
nekito, arba kito nežymiai, tačiau tai atsispindėjo apelsinų 
organoleptinėse ypatybėse [7]. Minėto tyrimo duomenys lei-
džia daryti prielaidą, kad antioksidacinės savybės ne visada 
priklauso nuo apelsinų augimo aplinkos.

Vertinant praskiestų sulčių mėginius iki 15 proc., nusta-
tyta, kad didžiausias DPPH radikalo suaktyvinimas buvo 
mėginyje SN5, kuris siekė 47,7 procento. Šio mėginio sultys 
buvo pagamintos iš ekologiškų apelsinų, kurių kilmės šalis – 
Italija, veislė „Navelina“, I klasė. Mažiausias DPPH radikalo 
suaktyvinimas nustatytas SN4 sulčių mėginyje, kuris siekė 

17,4 proc. Sultys šviežiai išspaustos iš apelsinų, kurių kil-
mės šalis Ispanija, rūšis – didieji, veislė ir klasė nenurodyta. 
Atliekant tyrimą su šviežiai spaustomis sultimis, pastebimas 
ženklus antioksidacinės galios skirtumas tarp didžiausio ir 
mažiausio DPPH radikalo suaktyvinimo procento. Pasak S. 
Shyam ir kt. (2007), vitaminas C yra nestabilus, jo irimas ir 
degradacija priklauso nuo daugelio veiksnių. Tai gali būti 
deguonies kiekis, karštis, šviesa, laikymo temperatūra ir 
trukmė. Vitamino C stabilumas gali kisti net nuo indo, ku-
riame jis tiriamas, temperatūros [8].  Natūralios sultys buvo 
spaudžiamos į chemines stiklines, skiedžiamos ir perpilamos 
į kitus indus, laikomos natūralioje dienos šviesoje. Visi šie 
išoriniai veiksniai galėjo paveikti antioksidantų kiekio ma-
žėjimą, todėl, siekiant organizmą papildyti antioksidantais, 
šviežiai spaustas sultis rekomenduojama suvartoti iškart 
ir jų neskiesti, kadangi 100 proc. koncentracijos šviežiai 
spaustos sultys pasižymėjo stipresne antioksidacine galia, 
kurios vidurkis siekė 86,55 proc., o 15 proc. koncentracijos 
sulčių – 32,13 procento.

Išanalizavus šviežiai spaustų ir pramoniniu būdu pa-
gamintų apelsinų sulčių rezultatus, nustatyta, kad šviežiai 
spaustų apelsinų sulčių antioksidacinė galia buvo didesnė 
tiek 100 proc., tiek 15 proc. koncentracijos sulčių mėgi-
niuose. Iš antioksidacinio aktyvumo vertinimo rezultatų 
galima matyti, kad visos tirtos apelsinų sultys pasižymėjo 
antioksidacinėmis savybėmis. 100 proc. koncentracijos sultys 
pasižymėjo stiprensiu DPPH radikalo suaktyvinimu, nei 15 
proc. koncentracijos sultys.

Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymo apelsinų 
sultyse įvertinimas. Pasak D. Dobravalskytės ir kt. (2013), 
fenoliniai junginiai yra labai svarbūs augalų ir vaisių antiok-
sidantai, nes jų struktūroje yra hidroksilo grupių. Nustatyta, 
kad fenoliniai junginiai yra pagrindinės sudedamosios dalys, 
turinčios antioksidacinį aktyvumą daugelyje augalų ir vaisių, 
kurie gali absorbuoti ir neutralizuoti laisvuosius radikalus [5].

Vertinant bendrą fenolinių junginių kiekį apelsinų sul-
tyse, nustatyta, kad didžiausias fenolinių junginių kiekis 

A p e l s i n ų 
sultys

Koncen-
tracija, %

Suminis fenolinių jun-
ginių kiekis, mg/g

TEAC, 
Mm/L

SP1 15 10,63 0,24
SP2 15 10,11 0,38
SP3 15 7,54 0,25
SP4 15 7,64 0,17
SP5 15 10,63 0,49
SP6 15 10,41 0,24
SP7 15 8,62 0,40
SP8 15 8,2 0,37
SP9 15 9,15 0,42
SP10 15 11,55 0,22
SP11 15 8,67 0,25
SP12 15 10,19 0,23
SP13 15 8,02 0,22
SP14 15 7,79 0,25
SP15 15 10,71 0,42
SP16 15 8,28 0,20

Apelsinų 
sultys

Koncen-
tracija, %

Suminis fenolinių jungi-
nių kiekis, mg/g

TEAC, 
Mm/L

SN1 15 9,85 0,67
SN2 15 10,71 0,82
SN3 15 11,72 0,79
SN4 15 11,83 0,35
SN5 15 12,3 0,96
SN6 15 10,72 0,71
SN7 15 8,86 0,39
SN8 15 7,52 0,47

1 lentelė. Fenolinių junginių kiekis pramoniniu būdu pagamintose 
apelsinų sultyse.

2 lentelė. Fenolinių junginių kiekis šviežiai spaustose apelsinų 
sultyse.
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pramoniniu būdu pagamintose apelsinų sultyse yra SP10 
mėginyje (11,55 mg/g), tačau šio mėginio antioksidacinis 
veikimas buvo vienas iš silpniausių (0,22 Mm/L). Mažiausias 
fenolinių jungnių kiekis nustatytas SP3 sulčių mėginyje (7,54 
mg/g), šio mėginio antioksidacinis veikimas taip pat silpnas 
(0,25 Mm/L) (1 lentelė). Pagal šių pramoniniu būdu paga-
mintų apelsinų sulčių tyrimo rezultatus galima teigti,  kad 
antioksidacinis veikimas nekoreliuoja su fenolinių junginių 
kiekiu, industrializuotai gaminamos sultys yra veikiamos 
įvairių išorės veiksnių (terminio apdorojimo, ilgo laikymo, 
gamybos trukmės, apelsinų auginimo sąlygų), ir kaip galima 
matyti iš anksčiau atliktų tyrimų, vitaminų, kurie veikia kaip 
antioksidantai, stabilumas gali būti lengvai pažeidžiamas, 
todėl norint tiksliai įvertinti apelsinų sulčių antioksidacinį 
veikimą, reikėtų tirti ir kitus bioaktyvius komponentus.  Di-
džiausias fenolinių junginių kiekis šviežiai spaustose sultyse  
nustatytas SN5 mėginyje (12,3 mg/g), o jo antioksidacinis 
aktyvumas taip pat buvo didžiausias (0,96 Mm/L). Mažiau-
sias fenolinių junginių kiekis nustatytas SN8 mėginyje (7,52 
mg/g), o šio mėginio antioksidacinis aktyvumas taip pat buvo 
vienas iš mažiausių (0,47 Mm/L) (2 lentelė). Šviežiai spaus-
tos apelsinų sultys nebuvo termiškai apdorotos, jas veikė tik 
neišvengiami aplinkos veiksniai (kambario temperatūra, indo 
temperatūra, šviesa), todėl jų bioaktyvios medžiagos buvo 
mažiau paveiktos ir turėjo mažesnę tikimybę degeneruoti, tad 
šios sultys pasižymėjo stipresniu antioksidaciniu veikimu.

Išvados
1. Fenoliniai junginiai nustatyti tiek pramoniniu būdu 

pagamintose, tiek šviežiai spaustose apelsinų sultyse. Pramo-
niniu būdu pagamintose apelsinų sultyse fenolinių junginių 
kiekis neturėjo tiesioginės priklausomybės su antioksida-
ciniu aktyvumu. Tuo tarpu šviežiai spaustų apelsinų sulčių 
antioksidacinis aktyvumas tiesiogiai priklauso nuo fenolinių 
junginių kiekio. Šviežiai spaustos sultys mažiau veikiamos 
įvairių fizikinių ir aplinkos veiksnių, todėl jose išsaugoma 
daugiau bioaktyviųjų medžiagų.

2. Šviežiai spaustos apelsinų sultys pasižymėjo stipres-
niu antioksidaciniu poveikiu nei pagamintos pramoniniu 
būdu. Antioksidacinės savybės tiek šviežiai spaustose, tiek 
pramoniniu būdu pagamintose apelsinų sultyse mažėja, jas 
skiedžiant.
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Summary
The consumption of citrus fruits is popular in the world, not 

only because of the taste but also because of the valuable nu-
trients contained. Orange juice is an excellent source of vitamins 
- ascorbic acid, retinol, thymine, pyridoxine, pantothenic acid, ri-
boflavin, and minerals - potassium, calcium, phosphorus, magne-
sium, iron, and zinc. Antioxidants in oranges neutralize free radi-
cals protecting body cells from oxidative damage and stopping the 
body’s aging processes. Also, orange juice contains phytocompo-
nents, which effectively reduce the risk of various diseases (inclu-
ding cardiovascular diseases and cancer). With all these reasons in 
mind, consumers are choosing industrialized orange juice due to its 
convenience. However, a question arises as to whether industrially 
produced juice retains the same amount of antioxidants as fresh‐
squeezed juice. Thus, this study aimed to determine the amount of 
phenolic compounds and antioxidant activity in these two types of 
juices. The results of this study showed that all the tested orange 
juices contain antioxidants, but their antioxidant activity is diffe-
rent. Freshly squeezed orange juice showed a stronger antioxidant 
effect than industrially produced juice. 
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