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Solució Molècula 3 

 

    ÀCID ASCÒRBIC 

 

 
 

Pista 1. És un cofactor enzimàtic tant en plantes com animals. Contribueix a la 
defensa immune donant suport a diverses funcions cel·lulars tant del sistema 
immunitari innat com adaptatiu. 
L'àcid L-ascòrbic, més conegut com a vitamina C, es troba àmpliament a la 
natura. És especialment abundant en cítrics i fruites d'os, baies, pebrots i 
verdures verdes. Irònicament, es va aïllar per primera vegada d'una font 

animal. L'any 1928, el bioquímic 
hongarès Albert Szent-Györgyi, 
aleshores estudiant de la 
Universitat de Cambridge (Regne 
Unit), va extreure el que va 
anomenar "àcid hexurònic" de la 
còrtex suprarenal dels bous. Ell i el 
seu col·lega químic Walter Norman 
Haworth van aïllar més tard la 
molècula de les llimones i el pebre 

vermell. Szent-Györgyi va ser guardonat amb el Premi Nobel de Medicina l'any 
1937 pels seus estudis sobre les funcions biològiques de l’àcid ascòrbic; el 
mateix any, Haworth va rebre el Premi Nobel de Química, per la determinació 
de la seva estructura. 
L’àcid ascòrbic és un nutrient essencial per a l'ésser humà, els primats, les 
cobaies i alguns ratpenats, que no tenen el mecanisme per a la seva síntesi. La 
resta dels mamífers ho sintetitzen de forma natural al fetge. És un cofactor que 
permet que diversos enzims funcionin correctament; té un paper en el sistema 
immunitari; i és antioxidant. La síntesi d'àcid ascòrbic es fa a partir de la 
glucosa. Es produeixen més de 50.000 tones a l'any que s'utilitza principalment 
com a conservant (E300) dels aliments.  
  
Pista 2. La seva acidesa (pK al voltant de 4) és deu a un grup hidroxil que en 
medi bàsic dona lloc a una base conjugada estabilitzada per ressonància.  

L'àcid ascòrbic és una lactona -insaturada. En medi bàsic es 
desprotona el grup hidroxil en posició beta formant l'anió ascorbat (base 
conjugada) que s'estabilitza per deslocalització d'electrons que resulta de la 
ressonància entre dues formes: 
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el que explica la seva acidesa (pK al voltant de 4, semblant a la d’un àcid 
carboxílic). Aquesta deslocalització explica que el compost tingui una acidesa 
mes elevada que la que presentaria un grup hidroxil d’alcohol, els quals 
acostumen a tenir pK entorn a 16. 
 
Pista 3. El seu espectre de RMN de 13C és el següent: 

 
L’àcid ascòrbic te 6 carbonis amb entorns químics diferents i per tant mostra 6 
senyals en el seu espectre de RMN de 13C. El senyal mes desapantallat 
correspon al carboni carbonílic. Els dos senyals entre 120 i 160 ppm 
corresponen als dos carbonis de doble enllaç. Els tres senyals entre 60-80 ppm 
es troben en la zona de carbonis directament units a àtoms electronegatius, 
com ho són els carbonis 3,4 i 5 de la molècula. D’entre ells, el carboni més 
desapantallat (a un desplaçament químic de 77 ppm) correspon al C-4, ja que 
el grup èster desapantalla més que un alcohol per efectes inductius i de 
ressonància 
 

Pista 4. És una -lactona.  Només l’enantiòmer L és natural i presenta les 
propietats indicades a la pista 1.  
Les lactones són èsters cíclics i per tant, provenen formalment de la reacció 

intramolecular d’un alcohol amb un àcid. En aquest cas es tractaria d’un -
hidroxiàcid, ja que aquest alcohol estaria en posició gamma en relació al 
carbonil de l’àcid. Així doncs, aquesta lletra grega indica la mida del cicle de la 
lactona. De la mateixa manera, una beta-lactona provindria d’un beta-
hidroxiàcid i la mida del cicle resultant seria de 4 baules.  
L'enantiòmer D no existeix a la natura i encara que s’ha sintetitzat,  no té usos 
coneguts. 
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Pista 5. La deficiència d’aquesta molècula produeix una malaltia coneguda com 
a escorbut, amb danys relacionats amb la síntesi del col·lagen.  

La deficiència de vitamina C provoca 
l'escorbut, que, si no es tracta, provoca una 
disminució de la producció de glòbuls vermells i 
un sagnat excessiu. En casos extrems, és 
mortal. Es calcula que entre 1500 i 1800 van 
morir més de dos milions de mariners degut a 
l'escorbut. El nom "ascòrbic" prové del prefix a- 
("sense") i del llatí scorbuticus ("escorbut"), 
procedeix de la seva propietat de prevenir i 

curar l'escorbut. 
  
 
 
 
 


