
 
 

Capitolul VI – COMPUȘI ORGANICI CU IMPORTANȚĂ 

BIOLOGICĂ 

 

 

VI.1. Grăsimi   
 

VI.1.1. Date teoretice despre grăsimi 

 

 

Amintește-ți 
 

 

Grăsimile sunt amestecuri naturale, cu compoziţie complexă, alcătuite 

în principal din trigliceride. Trigliceridele sunt esteri ai glicerinei cu acizii 

graşi.  

Acizii graşi sunt acizi monocarboxilici cu număr par de atomi de 

carbon (C4- C24), cu catenă liniară, saturaţi sau nesaturaţi. Acizii nesaturaţi au, 

în general configuraţie cis a dublelor legături. Dintre acizii graşi, acidul oleic şi 

acidul palmitic sunt prezenţi în majoritatea grăsimilor.  

Grăsimile lichide (uleiuri) sunt grăsimi nesaturate, iar grăsimile solide 

sunt grăsimi saturate. Prin hidrogenarea grăsimilor nesaturate se obţin grăsimi 

saturate. 

Principala reacţie chimică a trigliceridelor este hidroliza bazică (reacţia 

de saponificare), în urma căreia se obţin săpunuri.  

 

VI.1.2. Exercitii 

 

Exersează ! 
 

Scrie formula de structura a: 

a. trioleinei 

b. oleopalmitostearinei. 

 



 
 

VI.1.3. Experimente 

 

Experimentează! 
 

 

VI.1.3.1. Reacția de saponificare  

 

Principiu: prin hidroliza grăsimilor în mediu bazic – reacția de 

saponificare -  se obţin săruri ale acizilor graşi numite săpunuri. 

Materiale necesare: 

 soluție de NaOH 

 grăsime, 

 alcool 

 clorură de sodiu, 

 capsulă de porţelan 

 baie de apă, 

 baghetă 

 bec de gaz 

Mod de lucru: 

Într-o capsulă pune 3 g de grăsime, 3 ml alcool și 3 ml soluție de NaOH 

30%, amestecă prin agitare cu ajutorul unei baghete și încălzește pe o baie de 

apă, până când începe să fiarbă. După câteva minute, amestecul devine 

omogen, iar saponificarea grăsimii este complet terminată. 

La soluția astfel obținută adaugă o soluție saturată caldă de clorură de 

sodiu, amestecând cu bagheta. Vei observa că amestecul se tulbură, iar la 

suprafața lichidului se separă un strat de săpun care plutește. După ce 

amestecul s-a depus, prin menținerea capsulei pe baia de apă, scufundă capsula 

într-un vas cu apă rece câteva minute și observă formarea unui strat de săpun 

care se solidifică.  

 

VI.1.3.2. Reacția grăsimilor cu iodul 

 

Principiu: adiţia halogenilor la grăsimi constitue o metodă analitică de 

exprimare a gradului de nesaturare a unei grăsimi prin indicele de iod 

(cantitatea, în grame, de iod pe care o poate adiționa 100 g grăsime). În cazul 

grăsimilor lichide se constată decolorarea soluţiei de iod. 

Materiale necesare: 

 ulei 

 tinctură de iod 



 
 

 eprubetă 

 bec de gaz 

Mod de lucru: 

Într-o eprubetă pune 2 ml ulei, peste care adaugă câteva picături de tinctură 

de iod și agită. Încălzește eprubeta și observă schimbarea culorii roșie-brună  a 

iodului, care dispare după un timp, deoarece are loc o reacție de adiție, 

produsul obținut fiind incolor. Absența iodului liber se pune în evidență, dacă 

se adaugă în soluție amidon (culoarea albastră caracteristică a iodului nu 

apare).  

Observaţii: soluţia de iod se decolorează. 

 

VI.1.3.3  Reacția grăsimilor cu bromul  

 

Principiu: În cazul grăsimilor lichide se constată decolorarea soluţiei de 

brom mai repede sau mai lent, în funcţie de gradul de nesaturare al grăsimii.. 

Materiale necesare: 

 ulei 

 soluţie de brom în tetraclorură de carbon 

 tetraclorură de carbon 

 eprubetă 

Mod de lucru: 

Într-o eprubetă introdu1 ml ulei peste care adaugă 2 ml tetraclorură de 

carbon pentru dizolvare. Picură apoi 1 ml soluție de brom în tetraclorură de 

carbon, 3%.  

Observaţii: se constată decolorarea soluției de brom. 

 

VI.1.3.4. Reacția de substituție a săpunului 

 

Principiu: prin tratarea soluţiei de săpun cu săruri de calciu şi plumb se 

formează un precipitat floconos de săpun de calciu și plumb. 

Materiale necesare: 

 săpun 

 sulfat de calciu soluție apoasă  2-3%. 

 acetat de plumb soluție apoasă 2-3% 

 eprubete 

Mod de lucru: 

Într-un pahar dizolvă câteva grame de săpun în apă și împarte soluția în trei 

părți în care adaugă volume egale de apă potabilă, sulfat de calciu soluție 

apoasă și acetat de plumb soluție apoasă 2-3%. Soluțiile din eprubetele ce 



 
 

conțin săruri de calciu și plumb formează un precipitat floconos de săpun de 

calciu și plumb. 

Sărurile de calciu, magneziu și plumb ale acestor acizi se formează prin 

reacția de substituție după ecuația: 

2RCOONa + CaSO4 → (RCOO)2Ca + Na2SO4 

 

Observaţii: formează un precipitat floconos de săpun de calciu și plumb. 

 

VI.1.4. Aplicații 

 

 

I.  Uleiul de măsline conține și acid oleic. 

1. Scrie formula de structură a trioleinei; 

2. a. Scrie ecuația reacției de hidrogenare a trioleinei; 

b.Calculează masa (g) de trioleină care poate fi 

hidrogenată de 49,2 l H2 măsurați la t=127
o
C și p= 4 atm. 

 

II. O probă de 26,58 g trigliceridă A cu masa moleculară 886 g/mol se 

solidifică prin hidrogenare cu 1,344 l H2 . 

1. Determină numărul de legături duble dintr-o moleculă de 

trigliceridă A; 

2. Știind că prin solidificare se obține o trigliceridă simplă B 

determină formulele celor două trigliceride. 

 

III. Grăsimea animalelor acvatice conțin acizi 

nesaturați; caracteristic este acidul palmitoleic cu 

formula de structură: 

CH3-(CH2)5 – CH = CH – (CH2)7 - COOH 

1. Denumește acidul palmitoleic conform 

IUPAC; 

2. Scrie ecuația reacției de hidrogenare a acidului palmitoleic; 

3. Calculează volumul de H2 măsurat la t = 327 
o
C necesar stoechiometric 

pentru hidrogenarea a 7,62 g acid palmitoleic. 

 

 

I. În uleiul de rapiță și in se găsesc acizii cu 18 

atomi de carbon: 

 



 
 

Acidul linolic  

CH3-(CH2)4 – CH = CH – CH2 – CH = CH - (CH2)7 – COOH 

Acidul linolenic  

CH3 – CH2 – CH= CH – CH2 – CH= CH – CH2 – CH= CH - (CH2)7 – COOH 

1. Scrie ecuațiile acidului linolenic cu: 

a. NaOH(aq)  b. H2 (Ni) 

 

2. Calculează masa produsului  obținut  la hidrogenarea  a  3 moli acid 

linolenic, dacă procesul a decurs cu η= 75% . 

 

V. Acidul lauric se găsește în untul nucii de 

cocos. Știind că este un acid gras saturat: 

 1. Determină formula moleculară și de 

structură a acidului lauric, dacă are procentul 

masic de carbon egal cu 72%; 

 2. Denumește acidul conform IUPAC; 

 3. Calculează volumul de NaOH  0,5M ce reacționează cu 80g acid 

lauric. 

 

VI. Formula structurală a unui săpun (S) este: 

CH3 – (CH2)n – COONa 

 

1. Calculează numărul atomilor de carbon din 

molecula săpunului (S), dacă are procentul 

masic de oxigen egal cu 11,51 %. 

2. Denumeşte acidul conform IUPAC; 

3. Explică proprietățile de spălare ale săpunului (S). 

 

VII. Prin neutralizarea unui acid gras (A) se obține un săpun (S) cu formula 

generală : 

CH3 – (CH2)n – COOK 

Știind că la neutralizare s-au folosit 250 ml soluție KOH (aq) de 

concentrație 1 M și s-a obținut 53,2 g săpun cu η = 80%, determină numărul 

atomilor de carbon din molecula acidului gras. 



 
 

VI.2. Zaharide 

 
VI.2.1. Date teoretice despre zaharide 

 

Amintește-ți ! 
  

Zaharidele reprezintă o clasă de compuși naturali cu 

funcțiuni mixte, deosebit de importanți pentru toate viețuitoarele. Se clasifică, 

în funcție de comportarea lor în reacțiile de hidroliză, în: 

A. Monozaharide – zaharide simple ce nu hidrolizează 

B. Oligozaharide – constituite din 2-10 resturi de monozaharide unite 

C. Polizaharide  - formează prin hidroliza unei macromolecule , mai mult 

de 10 molecule de monozaharide 

 

A. Monozaharidele se clasifică în funcție de natura grupei carbonil și de 

numărul atomilor de carbon din moleculă. Cele mai răspândite monozaharide 

din natură sunt pentozele și hexozele. 

Fiind o aldoxehoză, glucoza are proprietăți reducătoare; se oxidează cu 

agenți oxidanți blânzi pentru a nu fi oxidate și grupele hidroxil. 

 

VI.2.2. Exercitii monozaharide 

 

Exersează !  

 
1.a. Scrie ecuația reacției de oxidare a glucozei cu 

reactivul Tollens (Fig.V.24.) 

.   b. Calculează concentrația soluției de glucoză, dacă 

prin tratarea a 360 g soluție glucoză cu reactiv Tollens 

se depun 64,8 g Ag.                                 

                                                                                                        

 

 

                            

 

 

Fig.VI.1. Oxidarea glucozei 

                                                                                                                    cu reactiv Tollens 

 



 
 

2.a. Scrie ecuația de oxidare a glucozei cu reactiv 

Fehling (Fig.V.25) 

   b. Calculează câte grame de precipitat roșu se 

formează prin tratarea a 11,25 g soluție de glucoză de 

concentrație 20%, cu reactiv Fehling. 

 

 

 

 
Fig. VI.2. Oxidarea glucozei cu  

            reactiv Fehling. 

 

B. Dizaharidele sunt cele mai importante dintre oligozaharide, iar zaharoza 

este dizaharida cea mai răspândită în natură. Prin hidroliza zaharozei se 

obține un amestec echimolecular de α-glucoză și β-fructoză numit zahăr 

invertit folosit ca miere artificială. 

 

VI.2.3. Exercitii dizaharide 

 

Exersează ! 

 
 Calculează cantitatea de glucoză ce se obține prin hidroliza a 114 g 

zaharoză de puritate 90%. 

 

C. Polizaharidele se găsesc atât în plante cât și în organismele animale 

având o mare importanță biologică. Cele mai importante polizaharide 

care diferă prin numărul și modul de legare a moleculelor de glucoză 

între ele sunt:  

a. Amidonul – polizaharidă cu catenă ramificată, întâlnită în special 

în orez, grâu, cartofi, constituind rezerva de hrană a plantelor. 

b. Glicogenul – polizaharidă naturală cu rol de rezervă în regnul 

animal; se întâlnește în special în ficat.  

c. Celuloza – cea mai răspândită polizaharidă; se obține din 

bumbac, lemn, stuf și paie.  

 

 

 

 

 



 
 

VI.2.4. Exercitii polizaharide 

 

Exersează ! 

 
Acetatul de celuloză se utilizează la fabricarea fibrelor artificiale -   

mătase acetat. Ţesăturile de mătase acetat sunt mai rezistente, dar mai puţin 

higroscopice decât cele de mătase vâscoză. 

1. Scrie ecuația reacției de obținere a triacetatului de celuloză din 

celuloză și anhidridă acetică. 

2. Calculează cantitatea de celuloză necesară obținerii a 3672 kg acetat 

de celuloză, dacă randamentul reacție este 85%. 

 

VI.2.5. Experimente 

Experimentează! 
 

VI.2.5.1. Reacția de culoare cu α- naftol 

 

Principiu: glucoza dă o coloraţie violetă cu soluţie alcoolică de α- naftol. 

Materiale necesare: 

 soluţie glucoză 

 soluție alcoolică 10% de α- naftol 

 acid sulfuric concentrat 

 eprubetă 

 bec de gaz 

Mod de lucru: 

Într-o eprubetă introdu 1 ml soluție apoasă de glucoză și adaugă 1-2 

picături soluție alcoolică 10% de α- naftol. Înclină eprubeta și  adaugă pe 

pereții ei 1-2 ml acid sulfuric concentrat, care se lasă la fundul eprubetei, 

formându-se două straturi distincte. La limita de separare a straturilor se 

formează un inel violet. Încălzește amestecul prin agitare și observă formarea 

unei colorații uniforme, iar la diluarea cu apă se separă un precipitat floconos 

colorat. 

 

VI.2.5.2Reacția de culoare cu acid sulfuric concentrat  

 

Principiu: La tratarea soluţiei de glucoză cu acid sulfuric concentrat apare 

unui inel de culoare brun - închis la limita de separare a celor două straturi. 



 
 

Materiale necesare: 

 soluţie glucoză 

 acid sulfuric concentrat 

 eprubetă 

Mod de lucru: 

Într-o eprubetă, peste câțiva ml  soluție apoasă de glucoză adaugă, 

înclinând eprubeta și prelingându-se de-a lungul pereților, un volum egal de 

acid sulfuric concentrat.  

Observaţii: La limita de separare a celor două straturi formate se observă 

apariția unui inel de culoare brun - închis. 

 

VI.2.5.3 Reacția Benedict 

 

Principiu: La încălzirea unei soluţii de glucoză cu reactiv Benedict apare 

un precipitat roșu cărămiziu de oxid cupros.    

Materiale necesare: 

 glucoză 

 sulfat de cupru cristalizat 

 carbonat anhidru de sodiu 

 citrat de sodiu 

 eprubetă 

 bec de gaz 

Mod de lucru: 

Obținerea reactivului Benedict: dizolvă în 20 ml apă 1,7 g sulfat de cupru 

cristalizat. În alt vas dizolvă 17 g citrat de sodiu și 10 g carbonat anhidru de 

sodiu în 80 ml apă distilată. Cele două soluții se amestecă, obținându-se 

reactivul Benedict de culoare albastră.  

Într-o eprubetă pune 2 ml reactiv Benedict și 2 ml soluție de glucoză 2%. 

Încălzeşte eprubeta. 

Observaţii: Apare un precipitat roșu cărămiziu de oxid cupros.    

 

VI.2.5.4 Identificarea amidonului 

 

Principiu: Amidonul în prezenţa iodului dă o coloraţie albastră 

caracteristică. Reacţia cu iodul este o reacţie de recunoaştere a amidonului. 

Materiale necesare: 

 iodură de potasiu 

 iod 

 apă distilată 



 
 

 amidon 

 balanţă 

 spatulă 

 cilindru gradat 

 eprubetă 

Mod de lucru: 

Prepară o soluție de 3g KI, 2g I2 și 100 ml apă distilată. Toarnă într-o 

eprubetă soluție de amidon și adaugă câteva picături din soluția preparată.  

Observaţii: Apare coloraţie albastră persistentă. 

 

VI.2.5.5 Identificarea amidonului în diferite produse 

 

Principiu: Reacţia cu iodul este o reacţie de recunoaştere a amidonului. 

Materiale necesare: 

 soluție de I2/ KI 

 produse naturale (cartof, măr, vată 

de bumbac, făină, smântână, 

smântână amestecată cu făină) 

 sticlă de ceas 

 pipetă 

 
       Fig.VI.3. Materiale necesare 

Mod de lucru:                                                      

Pe fiecare sticlă de ceas se găsește câte un produs natural: bucăți de cartof 

(curățat de coajă), bucăți de măr (curățat de coajă), vată de bumbac, făină, 

smântână, smântână amestecată cu făină (Fig.VI.3.) 

Cu ajutorul unei pipete picură pe fiecare probă de analizat 2-3 picături 

de soluție de I2/ KI (Fig.VI.4) 

Observă schimbările de culoare pentru 

fiecare probă, compară cu proba de la 

experimentul VI.2.5.4 și desprinde concluzii 

privind prezenţa amidonului în aceste produse. 

 

                                                                        
                                                                     Fig.VI.4.Identificarea amidonului în  

      produse naturale 

 



 
 

VI.2.6. Aplicații 

I. Alege cuvântul din paranteză care completează corect fiecare dintre 

următoarele afirmații: 

1. Glucoza posedă ……… atomi de carbon asimetrici (3/4). 

2. Riboza este o …………………… care se găsește în structura ARN-ului 

(aldopentoza / cetopentoza). 

3. Zahărul are formula moleculară ………………….. (C12H22O11/ C12H24O12) 

4. Prin hidroliza totală a amidonului se obține  ………… (glucoză / fructoză). 

5. Polizaharida cu rol de susținere în plante este……….. (glucoza / celuloza). 

 

II. Precizează care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate și care sunt 

false, completând cu litera A sau F spațiul liber din fața enunțului. 

.…..a. Zaharidele se mai numesc și glucide. 

.…..b. Aldohexazele prezintă 16 stereoizomeri. 

.…..c. α – glucoza și β – glucoza sunt izomeri de poziție. 

.…..d. Zaharoza este alcătuită din α – fructoză și β – glucoză legate prin 

legătură dicarbonilică. 

.…..e. Celuloza este solubilă în apă. 

.…..f. Amidonul se identifică cu soluții de iod. 

.…..g. Glucoza formează acid gluconic prin oxidare cu reactivi Fehling. 

 

III. Se supun fermentației alcoolice 11,25 kg glucoză de puritate 80%. 

Calculează volumul soluției de etanol de concentrație 40% și ρ = 0,94 g/ml  

obținut. 

 

IV. Se supun hidrolizei și apoi fermentației 810 kg porumb care conține 70% 

amidon. Știind că din amestecul obținut din fermentație s-au separat 241,5 

kg etanol, calculează randamentul de obținere a etanolului. 

 

V. Nitraţii de celuloză sunt folosiţi în fabricarea substanţelor de tipul pulberii 

fără fum şi a nitrolacurilor şi nitroemailurilor (lacuri de acoperire cu uscare 

rapidă şi cu luciu puternic). Pentru obținerea trinitratului de celuloză se 

tratează 648 g celuloză cu un amestec nitrant care conține în procente de 

masă 15,75 % HNO3, 73,5 % H2SO4 și 10,75 % H2O. Calculează : 

1. Masa de amestec nitrant folosită; 

2. Cunoscând că amestecul nitrant este format din soluție de HNO3 de c=63% 

și soluție de H2SO4 de c = x %, determină concentrația soluției de H2SO4 

folosită la prepararea amestecului nitrant. 

3.Masa de trinitrat de celuloză obținut cu randamentul  η = 80%. 



 
 

VI.3. Proteine 

 
VI.3.1. Date teoretice despre proteine 

 

Aminteşte-ţi!  
 

Proteinele sunt compuşi macromoleculari rezultaţi prin 

policondensarea α-aminoacizilor. Unele proteine pot fi separate din materiale 

biologice vegetale sau animale.  De exemplu  proteinele  din lapte precipită sub 

acţiunea acidului acetic. 

Principala proprietate a proteinelor este hidroliza, în urma căreia rezultă 

amestecuri de α-aminoacizi. Acestă proprietate stă la baza studierii structurii 

proteinelor. 

Sub acţiunea unor agenţi fizici sau chimici proteinele 

suferă fenomenul de denaturare(Fig.VI.5.). Denaturarea poate 

fi: 

-  reversibilă – determinată de agenţi fizici (temperatura 

scăzută) 

- ireversibilă – determinată de agenţi fizici (temperatura 

ridicată, raze X), chimici (acizi concentraţi, săruri ale 

unor metale grele) şi biochimici (enzime). 

Prin denaturare structura primară a proteinelor nu se modifică. 
                                                                                               Fig.VI.5. Denaturarea 

                                                                                                                                   proteinelor 

VI.3.2. Experimente 

 

Experimentează!  
 

VI.3.2.1. Prepararea soluţiei de proteină 

 

Principiu: Prepararea soluției de proteină se realizează prin amestecarea apei 

distilate cu albușul de ou. 

Materiale necesare: 

 albuş de ou 

 apă distilată 

 pahar Berzelius 

 baghetă de sticlă 

 pâlnie de filtrare 



 
 

 pânză 

Mod de lucru:  

Albuşul unui ou de găină se amestecă într-un pahar Berzelius cu 100 ml 

apă distilată. Soluţia uşor tulbure se filtrează printr-o bucată de pânză curată. 

Filtratul obţinut reprezintă soluţia de proteină. 

 

VI.3.2.2. Identificarea proteinelor  

 

VI.3.2.2.1. Reacţia biuretului 

 

Principiu: În prezenţa sulfatului de cupru, în mediu puternic alcalin, 

soluţia de proteină se colorează în albastru-violet. Reacţia se numeşte reacţia 

biuretului. 

Materiale necesare: 

 soluţie de proteină 

 soluţie NaOH 40% 

 sulfat de cupru 

 eprubetă 

 bec de gaz 

Mod de lucru:  

Într-o eprubetă pune 5-6 ml soluţie de proteină, adaugă 5 ml soluţie NaOH 

40% şi fierbe. Precipită proteina denaturată care după 5-6 minute de fierbere se 

dizolvă complet, iar soluţia se limpezeşte. Adaugă 1 ml soluţie saturată de 

sulfat de cupru. 

Observaţii: Apare imediat o coloraţie albastră-violet caracteristică. 

 

VI.3.2.2.2Reacţia xantoproteică  

 

Principiu: Prin încălzirea soluţiilor de proteină în prezenţa acidului azotic 

concentrat apare o coloraţie galbenă, care în mediu 

alcalin devine portocalie (Fig.VI.6.). 

Materiale necesare: 

 soluţie de proteină 

 soluţie acid azotic concentrat 

 soluţie NaOH 20% 

 eprubetă                                                    Fig.VI.6.Reacţia xantoproteică 

 bec de gaz 

Mod de lucru:  

Într-o eprubetă ce conţine 3 ml soluţie de proteină  picură 1 ml acid azotic 

concentrat. Se formează o tulbureală sau chiar un precipitat alb. Încălzeşte la 



 
 

fierbere 1-2 minute; soluţia se colorează în galben intens. Răceşte amestecul şi 

picură 3-4 ml soluţie NaOH 20%. Soluţia se colorează în portocaliu intens. 

Observaţii: soluţia se colorează în galben intens, iar prin adăugare de 

NaOH se colorează în portocaliu intens. 

 

VI.3.3. Aplicații 

I. Prin hidroliza unei proteine s-a separat un aminoacid 

monoaminodicarboxilic ce conține 10,526 % N. Acest aminoacid este : 

A. Acid antranilic  B. Acid asparagic C. Acid glutamic 

D. Valină   E. Serină 

 

II.        La tratarea unei probe de 50 ml lapte cu acid acetic concentrat  precipită 

3 g amestec format din caseină și grăsime. Știind că amestecul conține 62,5 % 

caseină, cantitatea de caseină dintr-un litru de lapte este: 

A. 3,75 g  B. 375 g C. 37,5 g D. 0,375 kg E. 18,75g 

 

III. Reacția xantoproteică constă în tratarea unei soluții proteice cu: 

A. CuSO4   B. CuSO4 / NaOH  C. NaOH 

D. HNO3 conc   E. FeCl3 

 

IV. În reacția biuretului apare o colorație: 

A. Galbenă  B. Galben – brun  

C. Albastru – violet   D. Verde  E. Maro 

 

V. O cantitate de 2,66g acid monoaminodicarboxilic reacționează cu acid 

azotos și rezultă 448 ml N2. Determină formula moleculară a 

aminoacidului și izomerii aminoacizi posibili. 

 

VI.       Calculează volumul gazelor (după condensarea apei) la 27
o
C și 1 atm 

care rezultă prin arderea a 4,66g glicil-serinil-alanină. 

 

 

 

 

 



 
 

VII. Rebus 

 

Rezolvând corect careul pe coloana A-B vei găsi numele 

chimistului francez care a obținut pentru prima data glicina prin hidroliza 

gelatinei (1820). 

        A       

1               

    2           

3               

       4        

   5            

      6         

    7           

     8          

9               

        B       

1. Proteina care transportă  O2 în sângele vertebratelor. 

2. Proteine insolubile în apă. 

3. Modificarea structurii cuaternare, terțiare și secundare a proteinelor 

când au loc scindări ale unor interacțiuni și legături. 

4. Proteina din lapte. 

5. Forma sub care se găsește glicina la Ph < 7 . 

6. Hormon secretat de pancreas. 

7. Aminoacizi care nu sunt sintetizați de organismul animal și trebuie 

introduși prin hrană. 

8. Proteină responsabilă de contracția musculară. 

9. Proteine ce conțin ca și parte prostetică trigliceride. 



 
 

VI.4. Vitamine  

 
VI.4.1. Date teoretice despre vitamine 

 

Aminteşte-ţi!  

 
Vitaminele sunt compuşi organici cu structuri complexe, necesari 

creşterii şi bunei funcţionări a organismului. Necesarul de vitamine este 

asigurat printr-o alimentaţie corectă şi variată, bogată în fructe şi legume. 

Vitaminele se clasifică în funcţie de solubilitatea lor în: 

- Vitamine hidrosolubile (solubile în apă), de exemplu: B1, B2, B3, 

B6, PP; 

- Vitamine liposolubile (solubile în grăsimi), de exemplu: A, D, E.  

 

VI.4.2. Experimente 

VI.4.2.1 Vitamina B2 (riboflavina) 

Vitamina B2 se găseşte în drojdia de bere, germeni de grâu, malț de orz, 

spanac, mazăre, fasole, ficat, brânză, ouă, peşte. Reglează procesul de creştere 

şi asigură integritatea morfologică şi funcţională a pielii, a mucoaselor şi a 

corneei. 

 

Experimentează ! 
 

Principiu: riboflavina prezintă fluorescenţă galben-verzuie accentuată 

în mediu acid la pH= 3-9. 

Materiale necesare:  

 soluţie de riboflavină 

 HCl concentrat 

 Eprubetă 

Mod de lucru: 

Introdu într-o eprubetă 2 ml soluţie de riboflavină şi HCl concentrat 

picătură cu picătură, până când pH-ul scade de la 9 la 3. 

Observaţii: Apare o fluorescenţă galben - verzuie intensă.  

 

VI.4.2.2 Vitamina B6 (piridoxina) 



 
 

Vitamina B6 asigură creşterea organismelor,, integritatea tegumentelor 

şi buna funcţionare a sistemului nervos. Se găseşte în drojdia de bere, tărâţe de 

orez, ficat. 

 

 

Experimentează ! 
 

Principiu: Vitamina B6 poate fi identificată cu soluţie de FeCl3, 

deoarece are în structura sa o grupă –OH de tip fenol. 

Materiale necesare:  

 soluţie de vitamină B6 1%  

 soluţie FeCl3 1%. 

 Eprubetă 

Mod de lucru: 

1. Introdu  într-o eprubetă 0,5 ml soluţie vitamină B6 1% şi adăugă 0,5 ml 

soluţie FeCl3 1%.  

2. Agită. 

Observaţii: Apare o coloraţie roşie.  

 

VI.4.2.3 Vitamina A (retinol) 

Vitamina A a fost izolată de P. Karrer (1931) din uleiul gras din ficatul 

unui peşte oceanic şi a fost obţinută sintetic prin mai multe metode (O. Isler - 

1947, P. Karrer – 1946 şi alţii). Se găseşte în multe fructe şi legume; unt, 

smântână, în ficatul peştilor, untura de peşte. 

 

Experimentează ! 
 

Principiu: Vitamina A reacţionează cu acid sulfuric concentrat, dând o 

coloraţie albastru-violet. 

Materiale necesare:  

 soluţie uleioasă de vitamină A  

 acid sulfuric concentrat  

 Eprubetă 

Mod de lucru: 

Adăugă o picătură de acid sulfuric concentrat peste 2-3 picături de 

soluţie uleioasă de vitamina A.  

Observaţii: Apare o culoare albastru - violet. 

 

VI.4.2.4 Vitamina E (α- tocoferol) 



 
 

Vitamina E este indispensabilă bunei funcţionări a organelor genital, 

intervine în metabolismul hidraţilor de carbon, favorizând depunerea de 

glicogen în ţesuturi, în oxidările celulare şi în metabolismul creatininei din 

muşchi. Lipsa ei produce degenerarea muşchilor. 

 

Experimentează ! 
 

Principiu: Vitamina E dă reacţie de culoare cu clorura ferică, ca şi 

fenolii. 

Materiale necesare:  

 soluţie uleioasă de vitamină E 

 clorură ferică 

 eprubetă 

Mod de lucru: 

1. Într-o eprubetă pune 1 ml soluţie uleioasă de vitamina E, peste care 

adăugă 4-5 picături de clorură ferică. 

2. Agită. 

Observaţii: Apare o coloraţie galben roşiatică.   
 

VI.4.2.5 Vitamina PP (niacina) 
 

 Vitamina PP este pelagropreventivă și apare în toate plantele. Ea 

reacționează cu acetatul de Cu la cald, formând un precipitat albastru. Alimente 

ce contin vitamin PP sunt ficat şi rinichii, peşte, ouă, drojdia de bere, cerealele 

şi ciupercile. Vitamina PP este stabilă la lumină, căldură şi rezistentă la 

oxidare. 

Lipsa in alimentatie duce la pelagră ( poate apare insuficienta si ca 

urmare a unei interacţiuni medicamentoase). Pelagra se caracterizeaza prin 

oboseală, lipsa poftei de mincare, tulburări digestive, psihice şi hematologice. 

 

Experimentează ! 
 

Principiu: Identificarea vitaminei PP  se realizează prin reacţia a 

acesteia (în soluție acidulată cu acid acetic) cu acetatul de cupru la cald, 

formând un precipitat albastru. 

Materiale necesare:  

 soluție de vitamina PP 3%  

 soluție de acid acetic 10%  

 Eprubetă 

 Bec de gaz 



 
 

 

Mod de lucru: 

1. Într-o eprubetă introdu 2 ml soluție de vitamina PP 3% în soluție de 

acid acetic 10% și  încălzește la fierbere până când se obține o soluție 

limpede. 

2. Adăugă 2 ml soluție de acetat de cupru 5% agitată în prealabil. 

3. Încălzeşte la fierbere. 

Observaţii: Se obține un precipitat albastru.  

 

VI.4.3   Vitamina C  

 

VI.4.3.1 Date teoretice  

 

Aminteşte-ţi!  
 

Acidul ascorbic se găseşte în fructe şi legume proaspete; în cantităţi 

mai mari în măceşe, lămâi, portocale sau legume ca spanac, pătrunjel, ardei etc. 

 Vitamina C stimulează metabolismul, creşte rezistenţa organismului la 

infecţii, favorizează absorbţia fierului, are acţiune antioxidantă etc.  Lipsa 

vitaminei C din alimentaţie produce boala numită scorbut. 

Acidul ascorbic este un acid de tăria acizilor carboxilici, datorită 

grupelor enolice. 

 
VI.4.3.2. Experiment 

Problemă practică  

 

Având la dispoziție: 

→ Ustensile: pahare Berzelius (100-250 ml), spatulă, capsulă de 

porţelan, eprubete, stativ pentru eprubete, cilindru gradat de 10 ml 

sau 25 ml, pahar Erlenmeyer de 100ml, sticlă de ceas, baghetă de 

sticlă, pisetă, mojar cu pistil, trepied, sită de azbest, bec de gaz. 

→ Reactivi: soluție apoasă  de roşu de metil 1%, soluţie alcoolică de 

fenolftaleină 1%, hârtie de pH. 

→ Materii prime: comprimate de vitamina C şi vitamina C tamponată. 



 
 

Răspunde la următoarele cerinţe ale problemei: 

a. Demonstrează experimental caracterul acido-bazic al vitaminei C. 

b. Măsoară pH-ul soluţiei obţinute prin dizolvarea unui comprimat de 

vitamina C în 100 ml apă distilată. 

c. Observă procesele care au loc la introducerea unui comprimat de 

vitamina C tamponată în 100 ml apă distilată. 

d. Măsoară pH-ul soluţiei obţinute la punctul c. 

e. Explică observaţiile făcute în cadrul experienţei de la punctul c. 

f. Explică diferenţa dintre valorile de pH măsurate în soluţiile de la 

punctele b şi c. 

g. Explică numele de Vitamina C tamponată şi de ce se fabrică ambele 

tipuri de preparate farmaceutice. 

 

VI.4.3.3. Dozarea vitaminei C (metoda iodometrică) 

 

Experimentează ! 
 

VI.4.3.3.1. Dozarea vitaminei C din material vegetal 
                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                            Fig.VI.7 Material vegetal 

 

Principiu: Vitamina C este oxidată cu iod la acid dehidroascorbic în 

mediu acid. Ca indicator se folosește amidonul care se colorează în albastru în 

momentul în care toată vitamina C a fost oxidată. Iodul necesar reacției de 

oxidare rezultă în urma reacției dintre iodatul de potasiu și iodura de potasiu în 

mediu acid (reacţia VI.1). 

KIO3 + 5KI + 6HCl → 3I2 + 6KCl + 3H2O      (reacţia VI.1) 

 

Materiale necesare:  

 Material vegetal (frunze de pătrunjel, lămâie, portocală etc.) 

 soluție HCl 2%. 

 soluție vitamina C 

 soluție de KI 1% 

 soluție de amidon 

 soluție de iodat de potasiu 0,01N 

 mojar cu pistil 

 pahar Erlenmeyer 

 pipetă 

 biuretă 



 
 

Mod de lucru:  

Extracția vitaminei C din material vegetal se face prin mojararea a 5g 

de probă cu 20 ml soluție HCl 2%. Amestecul se lasă în repaus 15-20 minute și 

se filtrează, după care se analizează. 

Intr-un pahar Erlenmeyer de 50 ml măsoară 1 ml soluție vitamina C sau 

filtrat, 3 ml apă distilată, 0,5 ml soluție de KI 1% și 2 ml soluție de amidon. 

Titrează imediat cu o soluție de iodat de potasiu 0,01N până la apariția unei 

culori albastre. Proba  martor se va lucra în condiții identice, înlocuind proba 

de dozat cu 1 ml soluție de HCl 2%. 

Calcul: concentrația vitaminei C se exprimă în mg%, conform relației 

VI.1.: 

 

Pd - Pm = N                     (VI.1.) 

 

unde: 

→ Pd- numărul de ml soluție iodat de potasiu folosiți la proba de dozat 

→ Pm - numărul de ml soluție iodat de potasiu folosiți la proba martor  

→ N - numărul de ml soluție iodat de potasiu ce corespunde concentrației 

vitaminei C din 1 ml soluție. 

1 ml soluție KIO3 0,01N…………………….0,088 mg vitamina C 

N ml ………………………………………….x 

                    x = N ∙ 0,088 ∙ 100 

 

 

 

VI.4.3.3.2. Dozarea vitaminei C din sucuri de 

citrice 

 

Principiu: acidul ascorbic extras cu ajutorul 

unei soluţii de acid clorhidric este dozat titrimetric cu 

ajutorul unei soluţii de iodat de potasiu. 

Materiale necesare:  

 Suc de citrice                   Fig.VI.8 Citrice 

 soluție HCl 2%. 

 soluție de KI 1% 

 soluție de amidon 

 soluție de iodat de potasiu 0,01N 

 pahar Erlenmeyer 

 pipetă 

 biuretă 



 
 

Mod de lucru:  

 

Pregăteşte proba de analizat prin amestecarea a 5 ÷ 10 mL (măsuraţi 

exact) din eşantionul supus analizei (sucul de citrice - Fig.VI.8) cu diferenţa 

până la 100 mL de soluţie amidon/HCl. Ia 10 mL din proba de analizat şi 

introdu-o într-un pahar Erlenmeyer de 250 mL (volumul probei poate fi mai 

mic, astfel încât aceasta să nu conţină, estimativ, mai mult de 15 mg vitamină 

C). 

  Pregăteşte biureta. Titrează cu o soluţie de iodat de potasiu 0,01 N. 

Adaugă, în picături, soluţia de iod, sub agitare continuă, până la apariţia unei 

coloraţii albastre persistente. 

 Repetă titrarea cu alte două probe similare. Dacă eroarea dintre titrări 

depăşeşte3 % se reface determinarea. 

Concentraţia vitaminei C în eşantionul supus analizei se calculează 

conform relației VI.2.: 

 

Cvit.C =88,064 VT/VE  mg/100 ml eşantion          (VI.2) 

 

Unde:   VE -volumul prelevat din eşantionul supus analizei 

 VT - volumul soluţiei 0,01N de iodat de potasiu folosit la titrare 



 
 

VI.4.4. Aplicaţii 

 

 
I. Vitamina B2 (riboflavina) intervine în procesele redox în organism şi are 

formula de structură: 

 
1. Precizează o caracteristică structurală a vitaminei B2. 

2. Calculează procentul masic de azot din vitamina B2. 

3. Precizează numărul atomilor de carbon secundari din vitamina B2. 

4. Calculează raportul între numărul electronilor π şi numărul electronilor 

p (neparticipanţi). 

 

II. Vitamina B6 (piridoxina) se găseşte în natură în tărâţa orzului; a fost 

izolată de Ohdake în 1932 şi are formula de structură: 

 
Precizează afirmaţiile adevărate: 

A. Conţine 3 grupe funcţionale de tip alcool primar. 

B. Poate reacţiona cu NaOH. 

C. Reacţionează cu Na în raport molar 1:3. 

D. Reacţionează cu CH3COOH în raport molar 1:3 

E. Raportul Cprimar : Csecundar = 1:1. 

 



 
 

 

III. Vitamina A (retinol)  influenţează regenerarea ţesuturilor, acuitatea 

vizuală şi creşterea. Are formula de structură: 

 

 
 

Precizează afirmaţiile corecte: 

A. Are formula moleculară C20H27O. 

B. Are formula procentuală 83,91% C, 10,48% H, 5,59% O. 

C. Poate reacţiona cu H2/Ni. 

D. Poate reacţiona cu Na şi NaOH. 

 

IV. Vitamina E (α- tocoferol), cu acţiune antioxidantă şi antisterilizantă, are 

formula de structură: 

 

 
 

Precizează afirmaţiile corecte: 

A. Conţine o grupare funcţională de tip fenol. 

B. Procentul de oxigen din vitamina E este 7,44%. 

C. Are 4 atomi de C asimetrici. 

D. Reacţionează cu clorura de acetil. 

E. Reacţionează cu acid acetic. 

 

Răspunsuri: 

 

VI.1.4. Aplicații: I. 2b. 1768g; II. 1. 2 , 2. A: dioleostarină , B: tristearină; III. 

3. 1,476 l; IV. 2. 639 g; V. I. C12H24O2 , 3.  0,8 l;  VI. 1. 16; VII. 14 

VI.2.6. Aplicații: III. 12,23 l ; IV. 75%;  V. 1. 4800g , 2. 98%, 3.  950,4g  

VI.3. 3. Aplicaíii: V. C4H7NO2;  VI. 22,87 l 
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