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Wstęp 

Witamina C (kwas askorbinowy, AA) jest niezbędna w diecie człowieka, ponieważ pełni 

w organizmie wiele ważnych funkcji (bierze udział w procesie tworzenia kolagenu, pomaga w 

przyswajaniu żelaza). Niedobór tej witaminy powoduje podatność na różnego rodzaju infekcje 

[5].  

 Witamina C - jedna z witamin antyoksydacyjnych, jest uważana za najistotniejszy 

przeciwutleniacz płynów pozakomórkowych oraz ważny antyoksydant wewnątrz komórek [7]. 

Większość metod oznaczania witaminy C bazuje na jej właściwościach redox (może być łatwo 

utleniana do kwasu dehydroaskorbinowego). 

 

1. Metody miareczkowe 

Szeroko rozpowszechnioną i zalecaną przez Międzynarodową Organizację 

Standaryzacyjną (International Standarization Organization ISO) do oznaczania zawartości 

witaminy C w produktach przeźroczystych lub w produktach o niewielkim zasyceniu barwy jest 

metoda miareczkowa wykorzystująca 2,6-dichlorofenoloindofenol (DCIP) jako titrant [8]. 

Metoda ta oparta jest na reakcji redukcji DCIP przez kwas askorbinowy w środowisku 

kwaśnym (Rys.1). Titrant jest równocześnie wskaźnikiem punktu końcowego miareczkowania. 

Metoda ta nie jest odpowiednia do oznaczania próbek zawierających jony żelaza (II), cyny (II), 

miedzi (I), SO2, siarczany (VI), tiosiarczany i betaminy, ponieważ są one również utleniane 

przez DCIP. 

Alternatywną metodą miareczkową jest miareczkowanie roztworem EDTA, który działa 

zarówno jako wskaźnik końca miareczkowania jak i jako czynnik maskujący zanieczyszczenia 

jonami metali [13]. Pojawienie się żółtozłotego koloru wskazuje na punkt końcowy 

miareczkowania. 

Do oznaczania kwasu askorbinowego można stosować szereg metod redoksometrycznych 

takich jak jodometria, bromianometria [17] 
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Rys. 1 Redukcja 2,6-dichlorofenoloindofenolu przez kwas askorbinowy 

 

2. Metody spektrofotometryczne 

Bardzo dogodne do szybkiego oznaczania zawartości witaminy C są metody 

spektrofotometryczne. Wiele metod spektrofotometrycznych stosowanych do oznaczania 

zawartości AA opartych jest na redukcji jonów żelaza(III) do jonów żelaza(II) przez kwas 

askorbinowy i następującej po niej reakcji kompleksowania żelaza(II) przez takie czynniki 

chelatujące jak: 1,10-fenantrolina [1], bipirydyna [4]. Redukcja jonów miedzi(II) do miedzi(I) 

przez AA jest podstawą metody opracowanej przez Kubilay i współ. [9]. Istnieje kilka 

pośrednich metod spektrofotometrycznych wykorzystujących tworzenie się kompleksu jonu 

żelaza(III) z tiocyjanianem [12] lub kompleksu ferrozynowego [11]. Najszerzej stosowaną 

metodą spektrofotometryczną oznaczania zawartości witaminy C jest metoda opracowana przez 

Kyaw’a wykorzystująca kwas wolframowy jako odczynnik wybarwiający [10]. Modyfikację tej 

metody opracował Rutkowski i współ. [15].  

 

3. Metody elektrochemiczne 

Do oznaczania zawartości witaminy C z powodzeniem stosuje się metody 

polarograficzne oparte na redukcji kwasu dehydroaskorbinowego o-fenylodiaminą. Innym 

sposobem jest utlenienie kwasu L-askorbinowego na kroplowej elektrodzie rtęciowej. Stosuje 

się tę metodę do oznaczania zawartości witaminy C w przyprawach [6], żywności [3], owocach 

i warzywach [16], odżywkach dla niemowląt [2]. 

Jedną z metod służących do określenia zawartości witaminy C jest analiza woltametryczna z 

użyciem różnych elektrod, ale niezawodność i stosowalność większości elektrod spada z 

powodu pokrywania elektrod przez produkty utleniania [14]. Stosując tą metodę można 

oznaczać kwas askorbinowy znajdujący się w mętnych sokach owocowych, co jest jej przewagą 

nad wyżej wymienionymi metodami. 
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Podsumowanie 

Do oznaczania kwasu askorbinowego w produktach spożywczych można stosować 

różnego rodzaju metody, które różnią się między sobą trudnością wykonania, szybkością, 

kosztami, dostępnością reagentów itp. Najpopularniejszymi metodami są: miareczkowanie, 

spektrofotometria i metody elektrochemiczne.  

Miareczkowanie jest metodą dość powszechnie stosowaną, ale jego wadą jest fakt iż nie 

może być stosowane jeśli w próbówkach są jony, które są utlenianie przez DCIP. Takie 

problemy nie występują w metodzie spektrofotometrycznej. Metoda ta jest dość szybka, ale z 

różnych względów nie nadaje się w postaci oryginalnej do powszechnego laboratoryjnego 

stosowania. Natomiast metoda elektrochemiczna jest najrzadziej stosowaną metodą. 
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METHODS OF VITAMIN C DETERMINATION – REVIEW 

 

Summary 

One of the main indices of the nutritional values of fruit and vegetable products as well as the correctness 

of the technological processes is the content of vitamin C. Due to this a large number of methods have 

been developed for quantifying vitamin C content in natural and fortified food samples. It is therefore 

essential to assess these methods. Accordingly, this paper reviews methods of vitamin C determination. 
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