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ŚREDNIO

A

1
Kazimierz Funk urodzony 23.02.1884 w Warszawie, zmarły
w roku 1967, biochemik. Pracował w Instytucie Pasteura w Paryżu, później w Anglii, Polsce i USA. W roku 1912 wyodrębnił
i przebadał substancję niezbędną do prawidłowego rozwoju
organizmu i nadał jej nazwę - witamina. W roku 1924 ukazała
się jego pierwsza w literaturze monografia o witaminach

TRUDNY ! ! !

tymczasem rzadko która witamina wzbudza³a i nadal wzbudza tyle kontrowersji, co witamina C. Oto
jedni wzorem Paulinga przyjmuj¹ j¹ wrêcz garœciami, inni jej prawie nie za¿ywaj¹. S³ynny chemik, laureat Nagrody Nobla, Linus Pauling, sam przyjmowa³ i zaleca³ branie do 2 g witaminy C na dobê. Natomiast
wielu biochemików, lekarzy i dietetyków uwa¿a takie
postêpowanie za niew³aœciwe, bo rozleniwia ono organizm i niejako zwalnia go z funkcji pobierania witaminy C z po¿ywienia.
Sytuacja podobna: - Co lepiej daæ g³odnemu
mieszkañcowi krainy jezior? Kilka kilogramów ryb czy
wêdkê z pe³nym wyposa¿eniem?
I w³aœnie obiektywizm polega na tym, ¿eby braæ
gotow¹ witaminê C tylko w przypadkach koniecznych,
takich jak choroba, ci¹¿a, macierzyñstwo, rekonwalescencja czy niezawiniony d³ugi post od œwie¿ych

TEKST

Trzeba przyznać, że tytuł to nietypowy,
a może nawet prowokacyjny.
Tak, rzeczywiście jest prowokacyjny,
bo kto, jak nie my, chemicy amatorzy,
powinniśmy dużo wiedzieć o witaminie C
i mieć o niej sąd obiektywny?

powoduj¹ z³e samopoczucie, ogólne os³abienie oraz
zmniejszon¹ odpornoœæ organizmu na infekcje, co wywo³uje sk³onnoœæ do zapadania na ró¿ne choroby.

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE
jarzyn i owoców. Natomiast cz³owiek zdrowy powinien
dbaæ o swoj¹ codzienn¹ dietê, tak ¿eby by³a ona urozmaicona warzywami, surówkami i owocami, a nie ogranicza³a siê tylko do hot dogów, frytek, pizzy czy hamburgerów.
CO

TO

JEST

WITAMINA?

CZ. I

G³ównym Ÿród³em witamin dla ludzi i zwierz¹t
s¹ roœliny, które maj¹ zdolnoœæ ich syntezowania. Cz³owiek ich nie wytwarza, ale otrzymuje witaminy bezpoœrednio z pokarmów roœlinnych lub poœrednio z pokarmów zwierzêcych, w których poprzednio witaminy
zosta³y zgromadzone z po¿ywienia roœlinnego.
POLAK

PIERWSZY

Mo¿emy byæ dumni, bo polski chemik Kazimierz Funk jako pierwszy odkry³ substancje niezbêdne do ¿ycia, a mianowicie witaminy. Pocz¹tkowo ró¿ni
uczeni i badacze stwierdzali zale¿noœæ stanu zdrowia
ludzi i zwierz¹t od sk³adu przyjmowanych pokarmów.
I tak rosyjski lekarz N. I. £unin w 1880 roku w doœwiadczeniach na myszach wykaza³, ¿e istnieje zasadnicza ró¿nica miêdzy po¿ywieniem naturalnym a sztucznie zestawian¹ mieszanin¹ poszczególnych sk³adników po¿ywienia. Podczas gdy myszy ¿ywione mlekiem
krowim rozwija³y siê normalnie i by³y zdrowe, to karmione mieszanin¹ oczyszczonych substancji, wchodz¹cych w sk³ad mleka (bia³ka, t³uszcze, cukry, sole mineralne), szybko ginê³y. £unin wyci¹gn¹³ st¹d wniosek,
¿e w mleku musz¹ siê znajdowaæ nieznane substancje
niezbêdne do ¿ycia. PóŸniejsze podobne badania, prze-

M ŁODY TECHNIK

Witaminami nazywamy okreœlone zwi¹zki organiczne, które:
1. nie s¹ Ÿród³em energii ani materia³em budulcowym
dla ¿ywych organizmów,
2. s¹ niezbêdne do normalnego toku procesów ¿yciowych,
3. nie s¹ wytwarzane w organizmie, musz¹ byæ dostarczane z po¿ywieniem w stosunkowo bardzo ma³ych
iloœciach w porównaniu z innymi sk³adnikami ¿ywnoœci.
Witaminy ³¹cznie z enzymami i hormonami
nale¿¹ do grupy zwi¹zków zwanych biokatalizatorami, czyli do zwi¹zków katalizuj¹cych i kieruj¹cych
przemianami chemicznymi w ¿ywym organizmie.
Brak witamin w po¿ywieniu prowadzi do ró¿nego rodzaju schorzeñ nazwanych ogólnie awitaminozami (np. szkorbut, krzywica, pelagra, kseroftalmia kurza œlepota, beri-beri, itp.). Niedobór, czyli niepe³ne
pokrycie zapotrzebowania na witaminy, prowadzi do
stanów poœrednich pomiêdzy zdrowiem a chorob¹,
nosz¹cych nazwê hipowitaminoz. Hipowitaminozy
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w i t a m i n y o d k r y ł ( 1 9 1 2 r. ) p o l s k i c h e m i k K a z i m i e r z F u n k
prowadzone przez wielu uczonych, potwierdzi³y rezultaty tych doœwiadczeñ.
Szczególnie cenne by³y prace holenderskiego
lekarza CH. Eijkmana dotycz¹ce powstawania choroby
beri-beri. Choroba ta wystêpowa³a masowo w XIX wieku w Japonii, Indonezji i na Filipinach, powodowa³a
ogólne os³abienie i wycieñczenie organizmu oraz pora¿enie nerwów obwodowych po³¹czone z niedow³adem.
Œmiertelnoœæ wynosi³a 60-70% zachorowañ. Po przeprowadzeniu licznych prób klinicznych Eijkman stwierdzi³,
¿e wystêpowanie beri-beri jest spowodowane od¿ywianiem siê ludnoœci po³udniowoazjatyckiej wy³¹cznie
ry¿em polerowanym, czyli pozbawionym ca³kowicie
³usek. Stan chorych na tê chorobê poprawia³ siê, gdy
zaczêto ich karmiæ ry¿em nie³uszczonym lub gdy dodawano do po¿ywienia wyci¹g z otr¹b ry¿owych. Eijkman
wykaza³ wiêc, ¿e w otrêbach ry¿owych znajduje siê
substancja pozwalaj¹ca leczyæ beri-beri.
Dalsze prace na ten temat, ukoronowane odkryciem i wyodrêbnieniem witaminy, prowadzi³ w³aœnie
przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ polski uczony Kazimierz Funk, który potwierdzi³ przypuszczenie i wnioski
Eijkmana, i po raz pierwszy otrzyma³ z otr¹b ry¿owych
substancjê usuwaj¹c¹ objawy beri-beri. Poniewa¿ substancja ta mia³a w³aœciwoœci amin organicznych, Funk
nazwa³ j¹ witamin¹, tzn. amin¹ warunkuj¹c¹ procesy
¿yciowe (vita po ³acinie - ¿ycie). Uogólniaj¹c wyniki
doœwiadczeñ zarówno swoich, jak i innych badaczy,
Funk doszed³ do wniosku, ¿e w naturalnych œrodkach
spo¿ywczych, poza zasadniczymi sk³adnikami od¿ywczymi, wystêpuj¹ w niewielkich iloœciach substancje
podobne do substancji wyodrêbnionej z otr¹b ry¿u,
które s¹ niezbêdne do prawid³owej przemiany materii
w ¿ywych organizmach. Od tego czasu prace na ten
temat posz³y bardzo szybko naprzód i doprowadzi³y do
wykrycia wielkiej rodziny witamin od A poprzez witaminy B i dalej C, D, E, F, G, H, K, M, PP i T.
POWRÓÆMY

DO

WITAMINY

C

Witaminê tê odkry³ (wydzielaj¹c z soku cytrynowego), przebada³ i zsyntetyzowa³ uczony wêgierski
y
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kwas askorbinowy

Dwa sposoby strukturalnego przedstawienia kwasu askorbinowego
a) postać łańcuchowa
b) postać pierścieniowa

Albert Szent-Györy w roku 1928. Za odkrycie to, jak
te¿ za ca³okszta³t badañ nad witamin¹ C w roku 1937
otrzyma³ Nagrodê Nobla.
Czym jest i jak wygl¹da witamina C?
Jest ni¹ kwas askorbinowy tworz¹cy w normalnych warunkach bezbarwne kryszta³ki doskonale rozpuszczalne w wodzie i alkoholu etylowym. Jego pe³na
chemiczna nazwa brzmi: lakton kwasu 2-okso-L-gulanowego C 6 H 12 O 6 . A oto jego wzór strukturalny: ( 2 ).
Kwas askorbinowy jest chemicznie bardzo reaktywny. Pod dzia³aniem œwiat³a, tlenu oraz jonów metali
ciê¿kich, g³ównie Cu i Fe, bardzo ³atwo siê utlenia.
Utlenianie to przebiega w kilku stadiach. Pierwsze stadium to przejœcie kwasu askorbinowego w kwas dehydroaskorbinowy ( 3 ). Jak widzimy, reakcja ta jest odwracalna i, co wa¿niejsze, kwas dehydroaskorbinowy
zachowuje czêœciowo lecznicze w³aœciwoœci witaminy
C. Natomiast dalsze stadium, czyli utlenianie do kwasu
glikoaskorbinowego, jest ju¿ nieodwracalne i prowadzi
do powstania kwasu szczawiowego. Kwas ten nie ma
oczywiœcie w³aœciwoœci leczniczych. Biologiczne dzia³anie kwasu askorbinowego polega na jego udziale
w procesach oksydoredukcyjnych zachodz¹cych w organizmie.
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Mechanizmy powstawania kwasu dehydroaskorbinowego i kwasu askorbinowego uzyskane przez ich odwodornianie lub uwodornianie. Kwas dehydroaskorbinowy jest dla naszego organizmu pożyteczny, ale nie w tym stopniu co witamina C.

Kwas askorbinowy jest szeroko rozpowszechniony w œwiecie roœlinnym. Dla ludzi praktycznym Ÿród³em witaminy C s¹ œwie¿e owoce i warzywa. Najwiêcej tej witaminy zawieraj¹ owoce dzikiej ró¿y (20005000 mg)/100 g. Poza tym wystêpuje on we wszystkich
owocach i warzywach. Szczególnie cenna jest zawartoœæ kwasu askorbinowego w ziemniakach (30 mg/100g).
S¹ one obok kiszonej kapusty g³ównym Ÿród³em witaminy C dla ludzi w okresie zimowym i wczesnowiosennym, gdy brak jest œwie¿ych owoców i warzyw.
CZAS

NA

DOŒWIADCZENIA

Jak ju¿ wspomnieliœmy, kwas askorbinowy jest
silnym reduktorem, a sam ³atwo siê utlenia. I tak w
kwaœnym œrodowisku kwas askorbinowy bardzo ³atwo
utlenia siê jodem do kwasu dehydroaskorbinowego,
zgodnie z równaniem ( 4 ).
Spróbujmy przeœledziæ to doœwiadczalnie.
¯eby pozbyæ siê jakiejkolwiek w¹tpliwoœci,
pierwsze doœwiadczenie przeprowadzimy na 100%

8/2004

z a o d k r y c i e w i t a m i n y C ( 1 9 2 8 r. ) A l b e r t S z e n t - G y ö r y
o t r z y m a ł n a g r o d ę N o b l a ( 1 9 3 7 r. )
pewnym kwasie askorbinowym. - Kupmy w aptece
ma³e opakowanie witaminy C.
Tabletkê witaminy dok³adnie kruszymy i oko³o
0,1 g powsta³ego proszku rozpuszczamy w 25 cm 3 ciep³ej destylowanej wody, dodajemy 5 cm 3 5% kwasu solnego HCl i na koniec dodajemy 1 cm 3 wodnego roztworu skrobi. Do tak sporz¹dzonej mieszaniny dodajemy
po kropli rozcieñczony wodny roztwór jodu (np. jody-
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Do probówki zawieraj¹cej brunatny roztwór
chlorku ¿elaza (III) FeCl 3 dodajemy po kropli wodny
roztwór witaminy C. Po chwili zawarty w probówce
brunatny roztwór stanie siê zielony. Dlaczego?
Poniewa¿ kwas askorbinowy zredukowa³ trójwartoœciow¹ sól ¿elaza Fe +++ do Fe ++, nast¹pi³a zmiana barwy wodnego roztworu z brunatnej na zielon¹.
Korzystaj¹c z tak prostej metody wykrywania
witaminy C, spróbujemy potwierdziæ jej obecnoœæ np.
4 w:
– soku cytrynowym,
– soku pomarañczowym,
– soku z kwaszonej kapusty,
– soku z czerwonej papryki.
+ 2HI
Prawda, ¿e wyniki s¹ pozytywne?
WITAMINA

C
CH
CH2OH

CH2OH
Reakcja kwasu askorbinowego z jodem

ny). Po dodaniu pewnej iloœci roztworu jodu ca³oœæ
przybierze barwê niebiesk¹. Gdy ta barwa ju¿ siê pojawi, mamy pewnoœæ, ¿e preparat zawiera³ witaminê C.
A teraz poznamy inn¹ metodê identyfikacji witaminy C. Bêdzie ni¹ redukuj¹ce dzia³anie kwasu askorbinowego na trójwartoœciowe sole ¿elaza.
Tabela 1
Zawartoœæ witaminy C w pospolitych owocach
i warzywach [mg/100 g]
Owoce
do 50
350 do 550
3,2 do 7,9
ok. 40
2,2 do 16,4
24 do 40
4 do 5
do 700
4 do 46
5 do 110
ok. 30
2 do 3,6
ok. 40
390 do 500
165 do 624
900 do 2700
3.9 do 6.0
60 do 112
18 do 37
4,6 do 13
ok. 50
ok. 10

Cebula
ok. 20
Chrzan
100 do 240
Czosnek
ok. 10
Fasola szparagowa 20 do 30
Fasola ziarna
8 do 15
Groch zielony
ok. 25
Kalafior
52 do 70
Kalarepa
28 do 70
Kapusta biała
30 do 54
Kapusta kiszona
9 do 19
Kapusta włoska
74 do 140
Kapusta czerwona 55 do 130
Koper
ok. 170
Papryka świeża
180 do 280
Pietruszka natka
270 do 410
Pomidor
13 do 410
Por
ok. 20
Rzodkiew
ok. 25
Sałata
11 do 50
Seler korzeń
ok. 6
Szczaw
50 do 60
Szczypiorek
40 do 50
Szpinak
ok. 50
Ziemniak
16 do 27

A

ZDROWIE

Ci¹g³y niedobór witaminy C w organizmie os³abia go, zmniejsza jego odpornoœæ, a nastêpnie wywo³uje znan¹ chorobê podró¿ników, a zw³aszcza dawnych
polarników - szkorbut. D³ugotrwa³y brak witaminy C
powoduje ropne stany zapalne dzi¹se³, wypadanie zêbów, wysypkê, a nastêpnie owrzodzenie ca³ego cia³a.
Tragiczne skutki d³ugotrwa³ego braku witaminy
C by³y cz³owiekowi znane od bardzo dawnych czasów.
Oczywiœcie nikt wtedy nie ³¹czy³ doznawanych dolegliwoœci z brakiem tej witaminy, ale ju¿ kojarzono to
z brakiem œwie¿ych warzyw i owoców. Doœwiadczali
tego marynarze, a wiêc i wikingowie odbywaj¹cy d³ugie, a zw³aszcza polarne rejsy. Na szkorbut cierpieli
wiêŸniowie, za³ogi d³ugo obleganych miast, jeñcy w
obozach, zes³añcy na Sybir i du¿o wczeœniej czyni¹cy
dalekie podboje legioniœci rzymscy. Ci, nauczeni smutnym doœwiadczeniem poprzednich wypraw, zabierali
ze sob¹ du¿e iloœci czosnku i cebuli.
Œrednie dzienne zapotrzebowanie doros³ego
cz³owieka na witaminê C wynosi oko³o 1 mg na 1 kg
masy cia³a, czyli oko³o 70 mg na dobê. W przeciwieñstwie do niektórych witamin, na przyk³ad B i D, które
nasz organizm sam syntetyzuje lub nawet wytwarza
z pó³produktów (tzw. prowitamin), witamina C musi
byæ dostarczana stale i bardzo regularnie.
NATURALNA

I

SYNTETYCZNA

Naturalnym Ÿród³em witaminy C s¹ przede
wszystkim œwie¿e owoce, warzywa i mleko. Odpowiednio gotowane warzywa, takie jak ziemniaki, kapusta
czy szpinak, zachowuj¹ znaczn¹ czêœæ zawartej w nich
witaminy C. Drugim po produktach naturalnych Ÿród³em witaminy jest apteka. Kupujemy w niej ró¿ne specyfiki - tabletki, kapsu³ki, syropy - zawieraj¹ce jako
sk³adnik czynny kwas askorbinowy.
A teraz od jakoœci przejdŸmy do iloœci: w tabeli 1
podana jest zawartoœæ w miligramach witaminy C w
100 g ró¿nych œwie¿ych popularnych produktach spo¿ywczych.
Za miesi¹c dalsza porcja wiadomoœci o witaminie C. !

M ŁODY TECHNIK

Agrest
Aronia
Brzoskwinia
Cytryna
Czereśnia
Grapefruit
Gruszka
Jabłko dzikie
Jabłko szlachetne
Jarzębina
Malina
Morela
Pomarańcza
Porzeczka czarna
Rokitnik zwyczajny
Róża dzika
Śliwka
Truskawka
Winogrona
Wiśnia
Żurawina świeża
Żurawina
przemrożona

Warzywa

C
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Ju¿ wiemy ¿e dzienne zapotrzebowanie na witaminê C wynosi œrednio 1 mg na 1 kg masy naszego cia³a. Jeœli jemy du¿o œwie¿ych owoców i warzyw, to jej
nadmiar jest przez nasz organizm po prostu wydalany.
Inaczej sprawa wygl¹da z syntetyczn¹ witamin¹. Oczywiœcie jest ona konieczna w wielu stanach chorobowych, ale brana w nadmiarze i zbyt czêsto po prostu
rozleniwia nasz organizm. Na to, ¿eby z produktów naturalnych wydobyæ i przyswoiæ witaminê C, nasz organizm musi siê solidnie napracowaæ. Jeœli teraz przyzwyczaimy go do tego, ¿e bez trudu ma do dyspozycji
sta³y nadmiar czystej witaminy C, to przede wszystkim
zaczyna powoli zmniejszaæ jej przyswajanie z produktów naturalnych, a - co gorsze - rozrzutnie wydala jej
nadmiar. A to staje siê niebezpieczne, bo skoro ustan¹
darmowe dostawy kwasu askorbinowego, a uzyskiwanie, wydobywanie, a nastêpnie i przyswajanie witaminy C z produktów naturalnych przebiega powoli i opornie, w organizmie naszym zaczyna brakowaæ tej witaminy. Co gorsze, ju¿ przyzwyczajony do rozrzutnego

Na szklanej szalce k³adziemy œwie¿o odciêty listek truskawki i zalewamy go 1-2% wodnym roztworem
azotanu srebra AgNO3 z naszego zapasu. Prêcikiem
szklanym dociskamy listek tak, ¿eby ca³y by³ zanurzony
w roztworze. Po paru minutach listek pokryje siê ciemnym, niemal czarnym proszkiem. Tworz¹ go maleñkie
cz¹stki metalicznego srebra Ag.
Sk¹d on siê tu wzi¹³?
Zawarta w liœcie truskawki witamina C zredukowa³a AgNO3 do metalicznego srebra.
Powracamy teraz do stojaczka z 7 probówkami
zawieraj¹cy roztwór AgNO3. Do drugiej probówki dodajmy odrobinê witaminy C, do trzeciej kilkanaœcie kropli œwie¿o wyciœniêtego soku cytrynowego, a do
czwartej - sok z cytryny, który sta³ na powietrzu w p³askim otwartym naczyniu przez kilka dni.
W drugiej i trzeciej probówce ju¿ po kilkunastu
sekundach str¹ci siê czarny proszek metalicznego srebra. W probówce czwartej dopiero po paru minutach
pojawi siê ma³a iloœæ czarnego proszku. Dlaczego? Bo
sok cytrynowy przez d³ugie godziny poddawany by³
dzia³aniu powietrza i œwiat³a, a oba te czynniki sprzyjaj¹ rozk³adowi witaminy C.

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE
wydalania witaminy organizm nie potrafi siê szybko od
tego odzwyczaiæ. Wydala j¹ wiêc dalej, nawet gdy istnieje jej niedobór. Badania wykaza³y, ¿e takie swoiste
„¿ycie ponad stan” nawet przy prawid³owym od¿ywianiu, lecz przy wstrzymaniu dostaw kwasu askorbinowego, mo¿e prowadziæ do objawów klasycznego szkorbutu z jego ró¿nymi konsekwencjami i komplikacjami.
Korzystajmy wiêc z porad lekarzy i ³ykajmy kwas askorbinowy tylko, gdy nam to zalecaj¹.

POWRACAMY
DO STO£U LABORATORYJNEGO

Zaczynamy od ustawienia w stojaczku 8 próbek,
( 1 ). W 160 cm3 koniecznie destylowanej wody (z powodu chlorków) rozpuszczamy 8 g azotanu srebra
AgNO3. Do ka¿dej z probówek wlewamy po 10 cm3 roztworu AgNO3. Probówkê pierwsz¹, jako tzw. œwiadka,
czyli kontroln¹, zamykamy i umieszczamy w spokojnym
zaciemnionym miejscu np. w szafie. Ta probówka, œciœlej bior¹c jej zawartoœæ, bêdzie dowodzi³a, ¿e w
AgNO3 nie zasz³y ¿adne zmiany. A o tym, ¿e zajœæ mog¹ i zachodz¹ zaraz siê przekonamy.
Zacznijmy od doœwiadczenia wprowadzaj¹cego.
M ŁODY TECHNIK
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CZ. II

Do probówki pi¹tej dodajemy odrobinê cukru, bo
cukier jest zawarty w soku cytrynowym. Ale jak siê
przekonamy, cukier azotanu srebra nie redukuje.
Do probówek szóstej, siódmej i ósmej dodajmy
sok z jab³ek, sok z kwaszonej kapusty i sok pomarañczowy. Powstawanie po kilku minutach ciemnego osadu sygnalizuj¹cego obecnoœæ C w u¿ytych sokach.
Z tych doœwiadczeñ mo¿emy wyci¹gn¹æ dwa
mora³y:
– œwie¿o wyciœniête soki owoców i warzyw zawieraj¹
kwas askorbinowy (redukcja AgNO3),
– soki owoców i warzyw wystawione na d³ugotrwa³e
dzia³anie powietrza i œwiat³a wyraŸnie ubo¿ej¹
w witaminê C.
PRZYJACIELE

I

WROGOWIE

Zanim poznamy przyjació³ i wrogów witaminy C,
warto opisaæ jej charakter i w³aœciwoœci.
Witamina C jest doskonale rozpuszczalna w wodzie, co z jednej strony u³atwia jej przyswajanie przez

8
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Stojak z ośmioma probówkami, do których na
początku wlano po 10 cm3 wodnego roztworu
AgNO3. Następnie do probówek dodano:
do drugiej - pokruszoną tabletkę witaminy C,
do trzeciej - świeżo wyciśnięty sok cytrynowy,
do czwartej - sok z cytryny, który poprzednio
był wystawiony na spodeczku na działanie powietrza i światła,
do piątej - roztwór cukru i sacharozy,
do szóstej sok z jabłka,
do siódmej - sok z kwaszonej kapusty,
do ósmej - sok z pomarańczy

igły sosnowe świetne źródło witaminy C
organizm, z drugiej jednak przyczynia siê do znacznych
strat podczas mycia, p³ukania a zw³aszcza blanszowania ró¿nych produktów spo¿ywczych. Nasza bohaterka
bardzo lubi œrodowisko kwaœne i jest w nim trwa³a, natomiast nie lubi i rozk³ada siê w œrodowisku obojêtnym,
nie mówi¹c ju¿ o alkalicznym.
Przyjació³mi witaminy C s¹ wiêc kwasy organiczne. Na przyk³ad a kwas szczawiowy chroni j¹ w rabarbarze, liœciach szczawiu i szpinaku ( 2 ). Do grona
jej przyjació³ zalicza siê te¿ i skrobiê. Dziêki niej nasza
witamina nie ulega rozk³adowi np. w ziemniakach, które przecie¿ maj¹ odczyn obojêtny i s¹ gotowane. Niestety lista wrogów powoduj¹cych rozk³ad witaminy C
jest o wiele d³u¿sza. Otwiera j¹ podwy¿szona temperatura ju¿ od 40°C, dalej idzie œwiat³o s³oneczne, tlen atmosferyczny jak i tlen zawarty w wodzie, œrodowisko
obojêtne i alkaliczne oraz nawet œladowe iloœci zwi¹zków metali - cynku, cyny, glinu, miedzi, srebra i ¿elaza.
Co gorsze, jej wrogowie dzia³aj¹ z zasady kolektywnie,
przez to niestety bardzo szybko i skutecznie. I tak
œwiat³o w sojuszu z podwy¿szon¹ temperatur¹ i tlenem

2

O
C

3

C OH
C OH
H C
HO C H
CH2OH
Kwas askorbinowy

C
C OH
C OH
H C
H C OH
H C OH
CH2OH
Kwas glikoaskorbinowy

Kwas askorbinowy i jego największy wróg kwas glikoaskorbinowy. Dzięki bardzo zbliżonej do kwasu askorbinowego
budowie cząsteczki w tkankach organizmów, kwas glikoaskorbinowy wbudowuje się na trwałe i blokuje dostęp
i przyswajanie przez organizm witaminy C

utlenieniu, a nawet rozk³adowi.
Podobnie jest i z wszelkimi kompotami. Dlatego œwie¿ych owoców
H C H
ani naturalnych soków nie nale¿y
ogrzewaæ ani rozcieñczaæ gor¹c¹
HO C COOH
wod¹.
Doskona³¹ form¹ przechoH C H
wywania owoców bez obawy
COOH
o rozk³ad witaminy C jest ich ucieranie z cukrem w stosunku 1:1.
A co z warzywami?
D
OdpowiedŸ jest dyplomatyczna: jeœæ, ale bez gotowania, w postaci surówek.
Ba, ale szpinak czy ziemniaki na surowo?
Tu korzystamy z przyjació³ witaminy C. O ziemniaki siê nie martwmy. Zadba³a ju¿ o to natura. Zawarta w nich skrobia sama j¹ chroni. Natomiast przy gotowaniu innych warzyw, np. szpinaku, marchwi, czy kapusty, minimalny dodatek skrobi do wody, czyli po prostu m¹ki, skutecznie zabezpieczy nam witaminê C
przed rozk³adem. Ale tylko przed rozk³adem wywo³anym podwy¿szon¹ temperatur¹. Niestety woda wyp³ucze z gotowanych jarzyn sporo rozpuszczonej w niej
witaminy. St¹d wyci¹gamy wniosek, ¿e by witaminê C
maksymalnie zachowaæ, warzywa gotujemy mo¿liwie
w ma³ej iloœci wody z odrobin¹ m¹ki i koniecznie pod
pokrywk¹.
Œwiat³o i tlen
Dlaczego mamy gotowaæ warzywa pod pokrywk¹? Bo odcinamy w ten sposób dostêp kolejnym wrogom witaminy C - œwiat³u i utrudniamy dostêp tlenu.
Wed³ug przeprowadzonych badañ zawartoœæ witaminy
C w sokach trzymanych w otwartych naczyniach w
temperaturze pokojowej na œwietle, ju¿ po 1 godzinie
spada o 20-40%. Wszelki komentarz jest tu zbyteczny.
Zw³aszcza, ¿e przekonaliœmy siê o tym doœwiadczalnie
podczas dzia³ania przestarza³ego soku cytrynowego na
azotan srebra AgNO3.
Zwi¹zki metali
Jak ju¿ wiemy, wrogami witaminy C s¹ równie¿
i zwi¹zki metali, które powoduj¹ jej rozk³ad. Trzeba

COOH

COOH

COOH

COOH

H C OH

H C OH

H C OH

H C OH

H C H

CH3
A

COOH
B

COOH
C

Cztery kwasy organiczne - przyjaciele i obrońcy witaminy C
a) kwas mlekowy chroni witaminę C w mleku,
b) kwas winowy chroni witaminę C m.in. w winogronach,
c) kwas jabłkowy chroni witaminę C w owocach cytrusowych

niszcz¹ nam bardzo szybko witaminê C w wiêkszoœci
produktów spo¿ywczych. Gdy przez nieuwagê czy nieœwiadomoœæ u¿yjemy metalowe naczynia, pojemniki
czy sita i wprowadzimy nawet znikom¹ iloœæ zwi¹zków
metali, rozk³ad nast¹pi jeszcze szybciej.
Ale i we w³asnej rodzinie, czyli rodzinie kwasów
organicznych, witamina C ma œmiertelnego wroga. Jest
nim kwas glikoaskorbinowy. Ilustruje to rys. 3 .
JAK

O

WIÊC

POSTÊPOWAÆ?
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Prze³ó¿my teraz na jêzyk praktyczny zdobyte w³aœnie wiadomoœci o przyjacio³ach i wrogach witaminy C.
Temperatura
Gotowanie i sma¿enie owoców niszy ca³kowicie
zawart¹ w nich witaminê C, bo dzia³a na ni¹ zabójczo
podwy¿szona temperatura przy jednoczesnym dobrym
dostêpie powietrza. Dlatego nie ³udŸmy siê - najsmaczniejsze konfitury, d¿emy, powid³a, kompoty, nawet wykonane z takich owoców jak aronia, czarna porzeczka,
truskawki czy dzika ró¿¹, czyli owoców tryskaj¹cych
wprost witamin¹ C, niestety nie bêd¹ zawiera³y aktywnej witaminy C. Smutne to, ale prawdziwe. Podczas
sma¿enia, duszenia czy gotowania witamina C ulega
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Przyjacielem witaminy C jest gaz dwutlenku
siarki. Oddaje on szczególne us³ugi podczas suszenia
owoców i warzyw. Jak widaæ z tablicy 2 zastosowanie
SO2 podczas suszenia pozwala bardzo znacznie zredukowaæ straty witaminy C.
Zachowanie witaminy C w %
Produkt
Zamra¿anie warzyw i owoców nie zuba¿a ich
blanszowanie wodą blanszowanie parą
w witaminê C. Straty zaczynaj¹ siê dopiero przy rozBuraki
63
85
mra¿aniu. Zawarta w nieuszkodzonych tkankach witaKapusta
48
82
mina C jest trwa³a. Natomiast rozmra¿anie niszczy
Kapusta włoska
56
80
tkanki (z miêsa wyp³ywa krew, z owoców sok) przez co
Marchew
55
72
wielokrotnie zwiêksza siê dop³yw tlenu. Dlatego rozSzpinak
72
97
mro¿one owoce warzywa trzeba jeœæ mo¿liwie szybko.
A jak wygl¹da przechowywanie na zimê owoo tym pamiêtaæ, ¿e przez zwyk³¹ nieznajomoœæ rzeczy,
a wiêc przez przyrz¹dzanie potraw, soków czy surówek ców i warzyw?
Oczywiœcie, ¿e po kilkunastu tygodniach trac¹
w takich naczyniach nie zubo¿aæ naszego po¿ywienia
trochê witaminy C, ale te straty na szczêœcie mo¿emy
i tak przecie¿, zw³aszcza zim¹ i wiosn¹, ubogiego w wiograniczyæ sami zapewniaj¹c odpowiedni¹ temperatutaminê C. Równie¿ ucieranie owoców i warzyw na merê przechowywania. Wielkoœæ strat witaminy w trakcie
talowych tarkach doprowadza do zetkniêcia siê ich
przechowywania podaje tabelka 3. Widzimy, ¿e najz metalem, a wiêc i do niszczenia witaminy.
mniej witaminy C traci bia³a
kapusta w g³ówkach - i tu nieTab. 2
Wp³yw siarkowania na zachowanie witaminy C przy suszeniu owoców i warzyw podane - kapusta kiszona i cebula.
Od znajomych sybiraSurowiec siarkowany
Surowiec nie siarkowany
Witamina C
ków, którzy na dalekiej pó³nocy
zachowanie witamina C
zachowanie
w świeżym witamina C
Surowiec
w suszu
witaminy C
w suszu
witaminy C
prze¿yli nie jedn¹ zimê, poznasurowcu
w mg
%
w mg
%
³em jeszcze jedno bogate, a co
najwa¿niejsze dostêpne i w
Jabłka
22,0
116,3
86,5
88,5
67,4
tamtych rejonach Ÿród³o witaŚliwki węgierki
10,8
47,1
100,0
40,7
82,6
miny C. S¹ nimi œwie¿e ig³y soGruszki
10,0
45,8
100,0
40,0
87,5
snowe. Zdumiewaj¹ce, ale w
Wiśnie
11,4
50,6
100,0
50,5
99,4
stu ig³ach znajduje siê a¿ 300Kapusta
66,1
239,9
61,0
82,6
12,3
350 mg witaminy C. WstrêtPietruszka
37,6
75,0
65,3
54,5
44,9
nym, zdawa³oby siê niemo¿liMarchew
12,5
64,3
90,7
17,9
25,4
wym do prze³kniêcia sokiem ze
zmia¿d¿onych igie³ sosnowych leczono tam powszechPrzypominamy, ¿e chodzi tu o takie metale jak
n¹ chorobê sybiraków, straszliw¹ „cyngê” czyli szkoraluminium, cynk, cyna, miedŸ, srebro i ¿elazo. Do owobut. Jeszcze inne Ÿród³o witaminy C znali Eskimosi. Doców i surówek z warzyw stosujemy wiêc szk³o, ceramikê, odpowiednie dla artyku³ów spo¿ywczych tworzywa starcza³y jej mchy i porosty wydobywane z ¿o³¹dków
œwie¿o upolowanych reniferów.
sztuczne, stal nierdzewn¹ i naczynia emaliowane.
W trosce o witaminê C nie wolno do owoców i warzyw
u¿ywaæ naczyñ aluminiowych, miedzianych, cynkowaTab. 3
nych, cynowanych, sztuæców aluminiowych, srebrnych,
Straty kwasu askorbinowego w warzywach
rdzewnych no¿y i metalowych tarek i cedzaków.
w czasie sk³adowania
Czas i temperatura, a wiêc przechowywanie
Warunki składowania
Musimy pamiêtaæ, ¿e warunkiem otrzymania
Rodzaj
Straty
warzyw
czas godz.
temperatura °C
wyrobu bogatego w witaminê C jest nie tylko dobór
najwy¿szej jakoœci surowców, ale i mo¿liwie szybki ich
Szpargi
24
20
40
przerób. Œwie¿e owoce i warzywa nie mog¹ byæ d³ugo
Szpargi
24
1
3
magazynowane, bo niestety szybko maleje w nich zaSzpargi
1 tydzień
0
3
wartoœæ kwasu askorbinowego.
Fasolka
24
20
20
Wspominaliœmy ju¿, ¿e jedn¹ z koniecznych meFasolka
96
20
80
tod stosowanych w przetwórstwie jarzyn jest ich blanBrokuły
24
20
50
szowanie. Zabieg ten, stosowany ju¿ od wieków, poleBrokuły
96
20
80
ga na krótkim dzia³aniu na przerabiane warzywa temSzpinak
24
20
34-48
peratury 80-100°C, a jego celem jest zabicie bakterii
Szpinak
72
24
50
i grzybków. Do niedawna blanszowanie przeprowadzaPo tych dygresjach zastanówmy siê, co zrobiæ
no w wodzie. Jednak ostatnie badania wykaza³y, ¿e
w naszej kuchni, ¿eby dostarczyæ organizmom domowrównie skutecznie mo¿na blanszowaæ par¹ lub gazem
obojêtnym. Wy¿szoœæ blanszowania par¹ lub gazem po- ników jak najwiêcej witaminy C w formie pe³nowartoœciowej i smacznej.
lega na znacznie mniejszych stratach witaminy C.
W nastêpnych odcinku spotkamy siê jeszcze raz
W tablicy 1 podajemy wp³yw systemu blanszowania
z witamin¹ C. !
na zachowanie witaminy C w warzywach.
Tab. 1
Wp³yw systemu blanszowania na zachowanie
witaminy C
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OBRAZEK

TEKST
ŚREDNIO
TRUDNY ! ! !

Obrazek, który proponujemy teraz wykonaæ, powstanie dziêki kwasowi cytrynowemu. Ten towarzysz
i obroñca kwasu askorbinowego wystêpuje w soku cytrynowym w iloœci 6-8%.
Kwas cytrynowy, a œciœlej jego metaloorganiczna
sól, czyli cytrynian ¿elazowoamonowy Fe(NH4)3C6H506,
zawiera kationy ¿elaza wystêpuj¹ce na trzecim stopniu
utlenienia - Fe3+.
A wiêc do roboty
W przyciemnionym pomieszczeniu do fotograficznej kuwety z destylowan¹ wod¹, na jej powierzchniê (nie zanurzaæ ca³ego arkusza) k³adziemy arkusz papieru rysunkowego. Po ostro¿nym wyjêciu, jego drug¹
such¹ stronê za pomoc¹ miêkkiego pêdzla powlekamy
20% wodnym roztworem cytrynianu ¿elazowoamonowego. Roztwór ten musi byæ przygotowany koniecznie
w naczyniu (butelka, s³oik) ze szk³a br¹zowego. Po wysuszeniu, nadal w przyciemnionym pomieszczeniu,
nasz arkusz papieru rysunkowego stron¹ powleczon¹

kusz umieszczamy w kuwecie nape³nionej 10% wodnym roztworem czerwonego ¿elazocyjanku potasu
K3Fe(CN)6. W tym zwi¹zku kationy ¿elaza s¹ trójwartoœciowe Fe3+. Ju¿ po kilku sekundach wywo³ywania t³o
przybiera barwê ciemnoniebiesk¹, a rysunek pozostanie bia³y. Podczas naœwietlenia obecne w cytrynianie
kationy ¿elaza Fe3+ zostaj¹ zredukowane do Fe2+.
A w³aœnie z kationami Fe2+ niebieskie zabarwienie daje
¿elazocyjanek potasu.
KWAS

ASKORBINOWY

A

SOLE

¯ELAZA

Z poprzednich odcinków wiemy ju¿, ¿e kwas ten
jest bardzo czynny chemicznie. Objawia siê to niestety
³atwoœci¹ jego rozk³adu pod wp³ywem wysokiej temperatury, tlenu, œwiat³a, a tak¿e jonów ciê¿kich metali.
Z drugiej strony kwas askorbinowy jest doskona³ym reduktorem, co ma wielkie znaczenie dla funkcjonowania
naszego organizmu. Redukuje on, a tym samym uwalnia, procesy miêdzykomórkowe zachodz¹ce w organizmie, od szkodliwych substancji zak³ócaj¹cych przemianê materii.

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE
sol¹ kwasu cytrynowego, do góry, przymocowujemy pinezkami do g³adkiej deseczki ( 1 ). Do suszenia arkusza
z powodzeniem mo¿emy u¿yæ suszarki do w³osów.
Teraz na suchy papier k³adziemy wyciêty z czarnego papieru szablon, np. przedstawiaj¹cy jak¹œ postaæ. Nastêpnie deseczkê z papierem i szablonem z odleg³oœci 25 cm naœwietlamy œwiat³em 250 W ¿arówki
przez 6 minut. Po naœwietleniu, w celu wywo³ania, ar-

Stefan Sękowski

CZ. III

Oczywiœcie w³aœciwoœci redukcyjne witaminy C
sprawdzimy nie na naszych tkankach, ale w szklanych
probówkach.
I tak zaczniemy od redukcji zwi¹zków ¿elaza.
Jak wiemy, metal ten tworzy w zwi¹zkach kationy
dwu- i trójdodatnie - Fe2+ i Fe3+, a kwas askorbinowy

1
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Powstawanie cytrynowego obrazka
1 - arkusz papieru rysunkowego
2 - wodny roztwór cytrynianu żelazowoamonowego
3 - szablon wycięty z czarnego papieru
4 - deska o równej i gładkiej powierzchni

5 - wywoływanie obrazu. Naświetlona część papieru przybiera barwę ciemnoniebieską (tzw. błękit Turnbulla)
6 - biały obraz powstały dzięki szablonowi w miejscu nienaświetlonym
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Anglicy powiadają: „one apple a day keeps the doctor
away”, ale...
2

1

2

3

4

8 probówek napełnionych wodnym roztworem chlorku żelaza III FeCl3. Obecne są trójwartościowe kationy żelaza Fe3+.
Do roztworu FeCl3 dodano, w probówce:
2 - witaminę C,
3 - świeżo wyciśnięty sok cytrynowy,

bardzo ³atwo i skutecznie redukuje Fe3+ do Fe2+.
Zaraz to sprawdzimy
W s³oiczku umieszczamy 8 probówek ( 2 ). Sporz¹dzamy wodny 1% roztwór chlorku ¿elaza III FeCl3
w iloœci 80 cm3. Do gotowego roztworu dodajemy 3 krople kwasu solnego HCl i po wymieszaniu nape³niamy
nim probówki, wlewaj¹c do ka¿dej po 10 cm3. Jak zawsze probówka 1 bêdzie spe³nia³a rolê wzorca.
Ktoœ dociekliwy mo¿e zapytaæ, jak¹ mamy gwarancjê, ¿e w roztworach, które nape³niaj¹ 8 probówek,
znajduj¹ siê naprawdê kationy ¿elaza Fe3+?
Bardzo ³atwo to udowodniæ. Detektywem, który
potrafi wykryæ nawet œladowe iloœci kationów Fe3+, jest
zwi¹zek o wzorze KSCN - rodanek amonu. W³aœnie ten
zwi¹zek i tylko z kationami Fe3+ daje krwistoczerwone
zabarwienie. Natomiast z kationami Fe2+ w ogóle nie reaguje. W probówce przybierze barwê krwistoczerwon¹.
¯eby to sprawdziæ, z probówki 1 pobieramy 1 cm3
roztworu, wlewamy go do innej ma³ej probówki i dodajemy wodny 2-3% roztwór rodanku amonu KSCN. Natychmiast po dodaniu naszego detektywa roztwór
w probówce przybierze barwê krwistoczerwon¹.
Po tym wstêpnym, ale wa¿nym doœwiadczeniu,
do naszych probówek z roztworem FeCl3 dodajemy:
do drugiej roztwór wodny witaminy C,
do trzeciej œwie¿o wyciœniêty sok cytrynowy,
do czwartej sok z kwaszonej kapusty,
do pi¹tej poprzednio gotowany przez kilka minut sok
cytrynowy,
do szóstej œwie¿o wyciœniêty sok z grejpfruta,
do siódmej sok gruszkowy,
do ósmej sok pomidorowy z puszki.

4
5
6
7
8

-

6

7

8

sok z kwaszonej kapusty,
zagotowany sok cytrynowy,
świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy lub grejpfrutowy,
sok gruszkowy,
sok pomidorowy z puszki.

stej jony Fe3+ do jonów Fe2+. Obraz reakcji, jaka zasz³a
w probówce siódmej, to remis 1:1. Gruszka zawiera
ma³o kwasu askorbinowego. Natomiast rezultat dodania do probówki ósmej przetworzonego soku pomidorowego by³ z góry do przewidzenia. Niezbyt du¿e iloœci
witaminy C w œwie¿ym soku pomidorowym zosta³y roz³o¿one w procesie przetwarzania.
Reakcje redukcji kwasu askorbinowego
Te reakcje poka¿emy w szeœciu doœwiadczeniach.
1. Do 5 cm3 soku cytrynowego dodajemy 1-2 cm3 1%
CuSO4 i 1cm3 NaOH. Po zagotowaniu na dnie probówki zgromadzi siê czerwonobr¹zowy tlenek miedzi i Cu2SO. Tlenek ten powstaje z siarczanu miedzi
CuSO4 w alkalicznym œrodowisku pod dzia³aniem reduktora. W naszym przypadku reduktorem by³ kwas
askorbinowy.
2. Œwie¿o wyciœniêty sok cytrynowy s¹czymy, ¿eby by³
klarowny, rozcieñczamy 1:1 wod¹ destylowan¹ i w
celu neutralizacji dodajemy ma³ymi porcjami amoniak NH3aq. (Potrzebna kontrola papierkiem lakmusowym). Do tak przygotowanego soku dodajemy kilka kropli stê¿onego wodnego roztworu chlorku wapnia CaCl2. Po zagotowaniu na dnie probówki zgromadzi siê odrobina bia³ego osadu. Jest nim trudno
w wodzie rozpuszczalny cytrynian wapnia.
3. Rozgniatamy na miazgê kawa³ek, wielkoœci pude³ka
od zapa³ek, czerwonej, ¿ó³tej czy te¿ zielonej papryki. Dodajemy 3 cm3 destylowanej wody i miazgê
z wod¹ ucieramy w moŸdzierzyku. Nastêpnie otrzyman¹ papkê s¹czymy. Do przes¹czu - wystarczy
1-1,5 cm3 - dodajemy 2-3 krople 10% azotanu srebra
AgNO3. Ju¿ po kilku sekundach ciecz w probówce
œciemnieje i na dno opadnie czarny, bardzo drobny
osad. Jest nim metaliczne srebro. To zawarta w papryce witamina C zredukowa³a AgNO3 do srebra metalicznego.
4. Nasz kwas jest tak silnym reduktorem, ¿e jako jedyny zwi¹zek organiczny tylko on w temperaturze pokojowej jest w stanie zredukowaæ dwutlenek selenu
SeO2 do selenu:
SeO2 + kwas askorbinowy –––
> Se + utleniony kwas
askorbinowy.

M ŁODY TECHNIK

Jaki mamy wynik?
Probówka pierwsza, wiadomo, jej barwa nie uleg³a zmianie. W drugiej, trzeciej i czwartej probówce
kwas askorbinowy zawarty w witaminie C, œwie¿y sok
cytrynowy i sok z kapusty zredukowa³y chlorek ¿elaza
III FeCl3 do chlorku ¿elaza II FeCl2. Niespodziank¹, ale
nie dla bystrych chemików amatorów, jest barwa roztworu w probówce pi¹tej. No có¿, gotowanie soku cytrynowego pozbawi³o go witaminy C. Œwie¿y sok
grejpfrutowy oczywiœcie zredukowa³ w probówce szó-
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5. Tym razem zredukujemy dwutlenek manganu MnO2.
Na bibu³ê nanosimy cienk¹ warstewkê wodnej zawiesiny dwutlenku manganu. Bibu³a przybierze barwê br¹zow¹. Na œrodek bibu³y nanosimy 2-3 krople
soku cytrynowego albo soku z kwaszonej kapusty.
Po wsi¹kniêciu kropli bibu³ê zanurzamy do roztworu
benzydyny. Je¿eli na bibule pojawi siê bia³a plama
na niebieskim tle, to znak, ¿e wykryliœmy witaminê C.
6. Wodny bezbarwny roztwór fosforomolibdenu amonu
H3PO4•12MoO3 pod dzia³aniem kwasu askorbinowego ³atwo siê redukuje do b³êkitu molibdenowego.
¯eby próbê tak¹ wykonaæ, pasek bibu³y zanurzamy
do nasyconego alkoholowego roztworu kwasu molibdenowego. Po wyjêciu z tej k¹pieli bibu³ê suszymy,
zaraz zanurzamy do nasyconego wodnego roztworu
azotanu amonu i suszymy. Kropelkê z rozpuszczonej
w wodzie tabletki witaminy C nanosimy na bibu³ê. Natychmiast pojawi siê b³êkitna plamka. Zamiast
C O
witaminy C na bibule rozgnieæmy
po³ówkê wiœni, poziomkê lub
HO C
zwil¿my sokiem z cebul.
Jak bardzo reaktywny jest
O
kwas askorbinowy, œwiadcz¹ zwi¹zHO C
ki, jakie z niego powstaj¹ przez uwodornienie i przez odwodornienie ( 3 ).

CZYTAM, WIÊC WIEM

... ale warto wiedzieć, że jabłka przechowywane w cieple
i na świetle tracą większość witaminy C
Gdy roztwór po dodaniu rodanku amonu
jest krwistoczerwony, znaczy to ¿e:
a) zawiera FeCl 3
b) nie zawiera Fe 3+
c) zawiera Fe 3+

dzimy opisane ju¿ doœwiadczenie nie na jab³ku œwie¿ym, ale w³aœnie na takim Ÿle przechowywanym. Wynik bêdzie zupe³nie negatywny albo bardzo s³aby, bo
w badanym jab³ku nie ma ju¿ prawie wcale witaminy C.
A jak jest w naszym organizmie z kwasem
askorbinowym? Czy jest on gromadzony, a jeœli tak, to
gdzie i w jakich iloœciach? A mo¿e spe³nia swoj¹ rolê
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Teoretycznie œwie¿e jab³ka s¹
CH2OH
CH2OH
CH2OH
bogate w kwas askorbinowy, ale, jak
to w ¿yciu bywa, z³e i zbyt d³ugie
przechowywanie obni¿a nieraz do zeb
a
c
ra w tym owocu zawartoœæ wa¿nej
dla naszego organizmu witaminy C.
Poprzez odwodornienie i uwodornienie można przechodzić od kwasu askorbiDlatego, jako chemicy praktycy, przenowego (a) do kwasu dehydroaskorbinowego (b), a dalej aż do glukozy (c)
prowadzimy teraz œledztwo w tej
sprawie na w³asn¹ rêkê.
Badane œwie¿e jab³ko przecinamy na pó³ i na tak
na bie¿¹co i jest po prosu wydalany? Na podstawie bauzyskan¹ p³ask¹ powierzchniê nanosimy 2 krople 2%
dañ stwierdzono, ¿e interesuj¹cy nas kwas, po pierwwodnego roztworu AgNO3, a o kilka centymetrów dalej
sze, spe³nia na bie¿¹co rolê katalizatora wielorakich
przemian komórkowych, a na wypadek kryzysu jest
- 2 krople rozcieñczonego wodnego roztworu b³êkitu
magazynowany przez ró¿ne organy wa¿ne dla naszego
metylowego.
Po kilku sekundach pod kropl¹ AgNO3 pojawi siê organizmu. Ilustruje to tabelka.
znany ju¿ nam czarny osad metalicznego srebra, natoTabela 1.
miast kropla b³êkitu stanie siê bezbarwna. Oto mamy
dowody na obecnoœæ w œwie¿ym jab³ku aktywnej wita- Gdzie i w jakich iloœciach gromadzi siê kwas askorbinowy w ludzkim organizmie [mg/kg]
miny C - kwasu askorbinowego.
Dociekliwy Czytelnik zapyta, dlaczego wzorem
poprzednich doœwiadczeñ nie u¿yliœmy i tym razem
Policzki i skóra twarzy
150
chlorku ¿elaza III FeCl3?
Masa mózgowa
150
Pytanie jest w pe³ni uzasadnione, ale w przypadSoczewka oka
250
ku jab³ka nie mo¿emy pos³u¿yæ siê solami ¿elaza, poNadnercze
400
niewa¿ jab³ko ju¿ samo zawiera jego zwi¹zki. Warto te¿
Trzustka
150
przypomnieæ, ¿e wystawione na dzia³anie œwiat³a poW¹troba
50
krojone jab³ko zaczyna powoli brunatnieæ. Jednym z teMiêsieñ sercowy
50
go powodów jest w³aœnie utlenianie siê zawartych
w jab³ku zwi¹zków ¿elaza Fe2+, dziêki czemu powstaj¹
Bogatsi o wiadomoœci dotycz¹ce w³aœciwoœci,
kationy Fe2+.
wystêpowania, wrogów i przyjació³ witaminy C, posta¯eby przekonaæ siê, ¿e jab³ka przechowywane
rajmy siê wiedzê tê spo¿ytkowaæ praktycznie dla zdrod³ugo w cieple i na œwietle trac¹ wiêkszoœæ zawartego
wia w³asnego i naszych najbli¿szych. B¹dŸmy ambasaw nich poprzednio kwasu askorbinowego, przeprowadorami wiedzy o witaminie C. !
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