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A. Informacje dla nauczyciela 

Opis Unitu 

Istnieje wiele materiałów reklamowych przedstawiających chitozan (poli-β-1,4-D-
glukozaminę) jako magnes na tłuszcz. Czym jest chitozan? Czy naprawdę działa zgodnie 
z opisem podawanym w reklamach? Czy powinien być stosowany w celu uniknięcia 
przybrania na wadze? Uczniowie szukają odpowiedzi na te pytania poprzez eksplorację 
zasobów internetowych i innych źródeł, jak również poprzez przeprowadzanie 
odpowiednich doświadczeń. Uczą się otrzymywać chitozan i poznają jego właściwości, a 
także poznają kilka możliwości jego zastosowania. Nowo zdobyta wiedza i kompetencje 
tworzą podstawę do ostatecznej dyskusji i samodzielnego podejmowania decyzji.  

Poziom uczniów: uczniowie w wieku 16-19 lat 
Dziedziny: chemia, biologia  
Przewidywany czas trwania: 12 zajęć lekcyjnych 

 
Projekt chitozanowy może być prowadzony jako zaawansowany kurs, mający na celu 
pogłębienie wiedzy z zakresu węglowodanów i rozszerzenie jej do tematów związanych 
bardziej z życiem codziennym, takimi jak zdrowe odżywanie i zrównoważona dieta, ze 
szczególnym uwzględnieniem procesów trawienia i metabolizmu. 

W Schleswig-Holstein (Niemcy), program nauczania chemii (dział 3, część 12/13) z 
zakresu węglowodanów odnosi się do tematów poruszanych w projekcie. Może być on 
również wykorzystany w dziedzinie analityki (dział 9). Kolejność powinna odpowiadać 
następującym tematom: 

 Węglowodany 

 Zależności struktura-właściwości 

 

Charakter IBSE  

W tej jednostce poruszany problem jest zwykle przedstawiany przez nauczyciela. Szuka 
on reklam przedstawiających chitozan jako środek odchudzający: „Chitozan: Magnes na 
tłuszcz!” lub dociera do samego produktu, który prezentuje uczniom. Poprzez pokazanie, 
w jaki sposób pozyskał informacje z internetu, klasa zostaje również skonfrontowana z 
wiadomościami wskazującymi na bezużyteczność chitozanu w redukcji wagi. Zostaje więc 
postawione otwarte pytanie: Kto ma rację? Zadaniem uczniów jest zdefiniowanie 
problemu, opracowanie i wykonanie planu jego rozwiązania (który obejmuje poszukiwanie 
dalszych informacji, formułowanie i testowanie hipotez, planowanie i przeprowadzanie 
doświadczeń, przekazywanie informacji i dyskusje z kolegami), a także stworzenie 
spójnych argumentów popierających powstałe ustalenia. Ponadto, uczniowie są proszeni o 
podjęcie i przedyskutowanie decyzji odnośnie stosowania chitozanu przez nich samych, a 
także polecania go innym. 
 
 

Treści naukowe 
Wiele państw z regionów przybrzeżnych trudniących się rybołówstwem lub hodowlą 
skorupiaków (kraby, krewetki…) staje przed problemem milionów ton odpadów w postaci 
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skorup krabów. Intensywne badania doprowadziły do odkrycia kilku zastosowań ich 
głównego składnika - chitozanu (zawartego w chitynie), który może przyczynić się do 
rozwiązania tego problemu poprzez wytwarzanie cennych produktów z odpadów.  
Niniejszy moduł będzie w głównej mierze skoncentrowany na zastosowaniu chitozanu jako 
środka odchudzającego.   
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 Chityna: Poli-β-1,4-N-acetylo-D-glukozamina 
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 Chitozan: Poli-β-1,4-D-glukozamina 

 

Ocena skuteczności chitozanu w redukcji wagi jest odpowiednim problemem, nad którym 
można pracować na lekcjach chemii. Chitozan może być z łatwością pozyskiwany z 
chityny, substancji budulcowej skorup krabów i krewetek. Jest on drugim najczęściej 
spotykanym na świecie polimerem naturalnym (zaraz po celulozie), tak więc nie jest to 
substancja egzotyczna, lecz dość powszechna, w wieloma możliwościami zastosowań. 
Dla nauczania chemii jest również ważne, że może być z łatwością wykorzystana do 
wykazania zależności struktura-właściwości. 

Bader i Birkholz w swojej części podręcznika traktującego o chitynie (R.A.A. Muzzarelli, 
M.G. Peter, red. (1997): Chitin Handbook. European Chitin Society) napisali: 
“Wykorzystanie polisacharydów jako surowców odnawialnych jest nowym tematem w 
kursach chemii. Podobnie jak w innych przypadkach, jego celem jest pokazanie 
pochodzenia produktu powiązanego z życiem codziennym uczniów, poprzez 
opracowywanie odpowiednich doświadczeń szkolnych z tego zakresu (Sommerfeld i 
Bader 1995). W tym kontekście, temat chityny jest uzupełnieniem i rozszerzeniem. W 
przeciwieństwie do poprzednich przykładów, tym razem polisacharyd jest wyodrębniony ze 
źródeł zwierzęcych zarówno do szkolnych eksperymentów, jak i do przemysłowego 
wykorzystania. Ponadto, chityna może być przykładem inteligentnego wykorzystania 
odpadów, bez jakiegokolwiek konfliktu interesów, np. wykorzystanie jej jako żywności oraz 
jako surowca. Wreszcie, chitozan wykonany z chityny jest polisacharydem o charakterze 
kanonicznym  (z możliwością porównania ze strukturą kwasu alginowego i obojętnymi 
polisacharydami, takimi jak skrobia czy galaktomanna). 
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Chitozan (poli-β-1,4-D-glukozamina) jest produkowany z chityny(poli-β-1,4-N-acetylo-D-
glukozamina) dzięki prostemu procesowi deacetylacji:  

 

Deacetylacja chityny: 
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Skorupy powinny być umyte wodą, osuszone i zmielone. W kolejnym kroku należy usunąć 
białko za pomocą roztworu wodorotlenku sodu i węglanu wapnia z użyciem kwasu 
chlorowodorowego. Uzyskana chityna będzie zdeacetylowana za pomocą roztworu 
wodorotlenku sodu, przemyta wodą i osuszona. Otrzymanym produktem jest ciemno 
różowo-beżowy chitozan, wyglądem bardzo przypominający chitynę.  

        Skorupy   

 Pobieżne 
czyszczenie, 

łamanie, suszenie i 
mielenie  

  

         Usunięcie białka  r-r wodorotlenku sodu (2 mol/l) 

 
przemywanie 

(H2O) 
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Usunięcie węglanu wapnia 
 

kwas chlorowodorowy (4 mol/l) 

 
przemywanie 

(H2O) 

  

Deacetylacja  50 % wodorotlenek sodu 

 
przemywanie (H2O) 

  

rozpuszczanie/strącanie 
chitozanu 

 
2 % kwas octowy 

 
przemywanie (H2O) 
suszenie/mielenie 

  

 

Chitozan ze względu na swoją strukturę i właściwości posiada wiele możliwości 
zastosowania. Bader i Birkholz (1999) przedstawili ich następującą listę: 

 Klarowanie i oczyszczanie wody zawierającej białko, zanieczyszczonej odpadami z 
przemysłu owocowego, mięsnego, rybnego i mlecznego, jak również odpadami z 
browarów, były największym i przez długi czas jedynym zastosowaniem tych 
polisacharydów. Chitozan powoduje koagulację białka zawartego w 
zanieczyszczonej wodzie. Jako polimer występujący naturalnie, jest on 
biodegradowalny i nietoksyczny i z tego względu powinien być preferowany w 
porównaniu do polimerów syntetycznych.  

 Analogicznie, soki warzywne i owocowe są klarowane poprzez dodatek chitozanu.  

 Chitozan i chityna są zwiazkami chelatowymi wykazującymi zdolność do 
kompleksowania wielu jonów metali. Kationy koordynują z wolnymi parami 
elektronowymi atomów azotu i tlenu. Powinowactwo chitozanu do jonów metali 
zmienia się w następującym szeregu: Cr3+ < Co2+ < Pb2+ < Mn2+ « Cd2+ < Ag+ < Ni2+ 
< Fe3+ < Cu2+ < Hg2+. Poprzez dodatek odpowiednich kwasów (np. rozcieńczonego 
kwasu siarkowego), chitozan jest regenerowany i może być wykorzystany 
ponownie. Jednym z obszarów jego zastosowań, jest oczyszczanie wody 
zanieczyszczonej metalami ciężkimi.    

 Membrany wykonane z chitozanu nadają się do zmiękczania wody, ponieważ są 
nieprzepuszczalne dla jonów wapnia. 

 Papier impregnowany 3% roztworem chitozanu wykazuje znacząco większą 
odporność na rozerwanie, ścieranie i działanie wilgoci w porównaniu z papierem 
niepoddanym działaniu roztworu chitozanu. 

 Z uwagi na antybakteryjne właściwości chitozanu, folie do pakowania wykonane z 
chitozanu mogą być wykorzystane do konserwowania.  
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 W technologii, chityna i chitozan są wykorzystywane do produkcji membran, 
włókien i folii.  Obecnie badane są materiały kompozytowe, np. materiały wykonane 
częściowo z celulozy. Chitozan posiada wyjątkowe zdolności do tworzenia filmów, 
spowodowane obecnością wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań 
wodorowych. 

Chemiczne modyfikacje chityny i chitozanu prowadzą do dalszych możliwości zastosowań 
– poniżej wymieniono tylko niektóre z nich: 

 Z uwagi na fakt, że chityna, chitozan i ich różne pochodne są degradowalne przez 
endogenne enzymy oraz nie powodują reakcji alergicznych, znalazły one 
zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny i farmakologii. Przykładem są 
meteriały szewne, opatrunki oraz skóra syntetyczna.  

 Od niedawna, pochodne chitozanu są składnikami produktów do pielęgnacji 
włosów, z uwagi na ich własności odżywcze i pielęgnacyjne, a także ułatwiające  
układanie włosów. Pochodne chitozanu są również stosowane w kremach i 
maściach z uwagi na ich zdolność do wiązania wody i znaczną lepkość. 

 Sole chitozanu tworzą się w reakcji chitozanu z szeregiem kwasów nieorganicznych 
i organicznych. Na przykład, jeśli chitozan zostanie ogrzany do wrzenia w 
obecności kwasu solnego, po ochłodzeniu roztworu wytrąci się rozpuszczalny w 
wodzie chlorowodorek chitozanu - jeden z materiałów wyjściowych w produkcji 
kosmetyków. 

 Powłoka z folii wykonanej z N,O-karboksymetylochitozanu zwiększa trwałość 
przechowywanych nasion i owoców. Niska przepuszczalność dla tlenu oraz 
właściwości antybakteryjne tych folii zapewniają długotrwałą ochronę. 

 W warunkach zasadowych, chitozan reaguje z halogenkami alkilowymi z 
utworzeniem N,0-alkilochitozanów. Tak więc reakcja z kwasem chlorooctowym 
powoduje wytworzenie rozpuszczalnego w wodzie N,O-karboksymetylochitozanu, 
który może być wykorzystany do produkcji folii. 
 

Istnieje również kilka innych możliwości zastosowań chitozanu. Podczas kursu, skupimy 
się na chitozanie jako środku odchudzającym. Z uwagi na zdolność wiązania tłuszczu w 
ilości 8-krotnie przewyższającej jego masę, jest on polecany jako środek odchudzający lub 
„Magnes na tłuszcz”. W środowisku kwaśnym, grupy aminowe zostają sprotonowane - są 
więc naładowane dodatnio. Utworzone w ten sposób polikationy są zdolne do wiązania 
ujemnie naładowanych anionów kwasów tłuszczowych – proces ten jest nieodwracalny i 
tłuszcz nie jest metabolizowany, opuszczając organizm w niezmienionej postaci. Kiedy z 
pożywieniem dostarczana jest mniejsza ilość tłuszczu, organizm dostarcza go z rezerw 
tłuszczowych, co automatycznie prowadzi do utraty wagi.  

Ale: 

Badania farmakologiczne nie wykazały pozytywnego wpływu chitozanu na utratę wagi. 
(Google: chitozan badania farmakologiczne): np.: „The new study, opublikowane we 
wrześniowym wydaniu International Journal of Obesity (28, 1149-1156), jest jednym z 
większych projektów przeprowadzonych do tej pory. Badania były prowadzone na grupie 
250 dorosłych osób,  ze średnim wskaźnikiem masy ciała wynoszącym 35.5. Przez okres 
24 tygodni, każda z nich otrzymywała dziennie 3 g chitozanu lub taką samą ilość placebo. 
Wszyscy uczestnicy eksperymentu otrzymali porady żywieniowe i dotyczące stylu życia, 
niezbędne do utraty wagi. Raport sporządzony przez badaczy z jednostki Badań 
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Klinicznych Uniwersytetu Auckland stwierdza, że grupa osób przyjmujących chitozan 
utraciła więcej masy ciała w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo jednak „efekt 
ten był niewielki”. Grupa przyjmująca chitozan zrzuciła średnio 0.4 kg w porównaniu ze 
średnim wzrostem wagi o 0.2 kg w przypadku grupy otrzymującej placebo. 
(http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?id=54318-chitosan-fails-to)   

Treści pedagogiczne 

Cele dydaktyczne 

Naukowe: Struktury chemiczne chityny i chitozanu oraz ich właściwości. Możliwe reakcje 

chitozanu w organizmie człowieka, zastosowanie chitozanu w różnych dziedzinach 
(biochemia/medycyna, oczyszczanie wody, przygotowywanie soków owocowych…) wraz z 
wyjaśnieniem tych zjawisk na podstawie właściwości substancji. . 

Umiejętności: Formułowanie pytań poszukiwawczych i hipotez, planowanie i 

przeprowadzanie badań, planowanie i przeprowadzanie eksperymentu, komunikowanie i 
przedstawianie pomysłów i wyników, zarządzanie informacjami i wiedzą, poszukiwanie, 
ocenianie i wykorzystywanie informacji zawartych w internecie i innych źródłach, 
wykorzystanie cyfrowych map myśli do wspomagania własnej wydajności, komunikowanie 
się z partnerami z przemysłu, podejmowanie decyzji w oparciu o wiedzę naukową i ocenę 
własną. 

Wymagania wstępne: 

Zawartość: 

Uczniowie znają grupę węglowodanów, a także poznali celulozę jako przedstawiciela 
polisacharydów. 

 Właściwości glukozy, skład i budowa cząsteczka glukozy, 

 Asymetryczny atom węgla, izomeria, aktywność optyczna, 

 Wybrane monosacharydy i ich występowanie w przyrodzie, 

 Wiązanie glikozydowe 

 Skrobia i celuloza jako związki o budowie polimerowej 

Umiejętności:  

Uczniowie potrafią samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Potrafią obsługiwać 
komputer, a także w pewnym stopniu potrafią poszukiwać informacji w internecie. Z uwagi 
na fakt, że szczególny nacisk powinien zostać położony na poprawę kompetencji w 
zakresie zarządzania informacjami, komunikacji, oceny i podejmowania decyzji, konieczne 
jest dobrze zaplanowane wsparcie ze strony nauczyciela. Szczególnie w szkołach w 
Niemczech, gdzie koncentrowano się na nauce faktów i pojęć, podczas gdy wspieranie 
wspomnianych kompetencji było zaniedbywane. Sytuacja ta powinna ulec zmianie po 
wprowadzeniu nowych standardów edukacyjnych w roku 2004, gdzie wyraźny nacisk 
położono na 4 obszary kompetencji: znajomość dyscypliny, charakter nauki, komunikacja i 
ocena.  

Powiązanie z Programem Nauczania:  

Projekt chitozanowy może być prowadzony jako zaawansowany kurs, mający na celu 
pogłębienie wiedzy z zakresu węglowodanów, jak również rozszerzenie jej do tematów 

http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?id=54318-chitosan-fails-to
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związanych bardziej z życiem codziennym, takimi jak zdrowe odżywanie/zrównoważona 
dieta ze szczególnym uwzględnieniem procesów trawienia i metabolizmu. 

W Schleswig-Holstein (Niemcy), program nauczania chemii z zakresu węglowodanów 
(dział 3, część 12/13) odnosi się do tematów poruszanych w projekcie. Może być on 
również wykorzystany w dziedzinie analityki (dział 9). Kolejność powinna odpowiadać 
następującym tematom: 

 Węglowodany 

 Zależności struktura-właściwości 

Treści przemysłowe 

Pomimo licznych zastosowań chitozanu w wielu dziedzinach naszego codziennego życia, 
istnieje niewiele firm zajmujących się produkcją i przetwarzaniem chitozanu. 
Skontaktowaliśmy się z firmą BioNova w Büsum i z firmą Seehof Lab. w Wesselburen 
(obydwa usytuowane w Schleswig-Holstein, północna część Niemiec). Ponadto, nasi 
uczniowie uzyskali wiele informacji na temat chitozanu. Jak można się dowiedzieć z części 
zawierającej treści naukowe, chitozan jest wykorzystywany do klarowania i oczyszczania 
wody zanieczyszczonej białkiem z odpadów z przemysłu owocowego, mięsnego, rybnego 
i mlecznego, jak również odpadami z browarów. Również soki owocowe i warzywne są 
klarowane z wykorzystaniem chitozanu. Jednym z obszarów zastosowań tej substancji jest 
oczyszczanie wody zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Membrany wykonane z 
chitozanu nadają się do zmiękczania wody, dzięki temu, że są nieprzepuszczalne dla 
jonów wapnia. Papier impregnowany 3% roztworem chitozanu wykazuje znacząco 
większą odporność na rozerwanie, ścieranie i działanie wilgoci w porównaniu z papierem 
niepoddanym działaniu tego roztworu. Z uwagi na antybakteryjne właściwości chitozanu, 
folie do pakowania wykonane z chitozanu mogą być wykorzystane do konserwowania. W 
technologii, chityna i chitozan są wykorzystywane do produkcji membran, włókien i folii. Z 
uwagi na fakt, że chityna, chitozan i ich różne pochodne są degradowalne przez 
endogenne enzymy oraz nie powodują reakcji alergicznych, są wykorzystywane w różnych 
dziedzinach medycyny i farmakologii. Przykładem są meteriały szewne, opatrunki oraz 
skóra syntetyczna. Pochodne chitozanu są również składnikami produktów do pielęgnacji 
włosów, a także są wykorzystywane w kremach i maściach z uwagi na ich zdolność do 
wiązania wody i lepkość. 
 

Firma the Seehof Lab jest w szczególności zainteresowana zastosowaniami medycznymi i 
rozwinęła Photosan (z chitozanu), fotouczulacz wykorzystywany leczeniu raka skóry za 
pomocą terapii fotodynamicznej (PDT). 

 

Podczas uczestnictwa w projekcie “Magnes-naTłuszcz” uczniowie pytają: Czy chitozan 
wiąże tłuszcz? Na to pytanie nie jest tak trudno udzielić odpowiedzi na podstawie 
szkolnych doświadczeń. Jednak kolejne zadanie polega na sprawdzeniu, czy efekt ten ma 
również miejsce w organizmie ludzkim i czy może on prowadzić do utraty wagi. Na tym 
etapie uczniowie skontaktowali się z przedsiębiorstwem, zdobyli więcej informacji o 
rozpatrywanym problemie, jak również odnośnie samego chitozanu i nowych 
osiągnięciach w tej dziedzinie. Rozpoczęli również współpracę z przedsiębiorstwem, 
poprzez wzięcie udziału w nowych działaniach badawczych, takich jak alternatywny 
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sposób pozyskiwania chitozanu ze skorup krabów poprzez zachodzenie procesów 
enzymatycznych. 

Dzięki współpracy, uczniowie i nauczyciele zdobyli szersze informacje na temat chitozanu, 
a także na temat nowych osiągnięć w zakresie jego badań i zastosowań. Zobaczyli, jak 
pracują chemicy i inni profesjonaliści z tej branży i przekonali się, jak istotne znaczenie ma 
ich własna praca w szkole. 

Ścieżki nauczania 

Przebieg lekcji 

Zaangażowanie 

Nauczyciel zachęca uczniów do podjęcia tematu poprzez zaprezentowanie reklamy 
“Chitozan – magnes na tłuszcz!”.  

Badanie 

W ramach tej fazy, nauczyciel wspólnie z uczniami szuka odpowiedzi na poniższe pytania 
i wprowadza nowe treści (chemia chitozanu, polisacharydy) oraz (jeśli konieczne)  
zapoznaje uczniów ze sposobami i narzędziami niezbędnymi do znalezienia odpowiedzi 
na te pytania (przeglądarka internetowa, wyszukiwarka, mapy myśli) 

 Czy w internecie znajdują się jakieś użyteczne informacje odnośnie chitozanu jako 
blokera tłuszczu? 

 Co to jest chitozan? 
 Jakie właściwości charakteryzują chitozan? 
 W jaki sposób chitozan oddziałuje z tłuszczem? 
 Gdzie w przyrodzie możemy znaleźć chitozan? 
 W jaki sposób można otrzymać chitozan? 

  

Nauczyciel pozostawia wiele pytań otwartych, jednak podczas pierwszej fazy dostarcza 
uczniom (jako swego rodzaju zaawansowany organizator) pewną porcję wiedzy i 
właściwych strategii. 

Podczas tej fazy uczniowie pracują w małych grupach, poszukując odpowiedzi na pytania 
otwarte. Starają się oni znaleźć informacje na temat chitozanu jako magnesu na tłuszcz, a 
także na temat jego budowy, otrzymywania i właściwości.  

Wyjaśnienie 

Uczniowie przeprowadzają własne doświadczenia, m.in. otrzymują chitozan ze skorup 
krewetek (krabów) i próbują dowiedzieć się w jaki sposób reaguje on z tłuszczami, jak 
również z innymi substancjami (patrz działania uczniów i doświadczenia) w celu uzyskania 
większej ilości informacji odnośnie właściwości chitozanu. 

Teraz zaczynają odpowiadać na pytania z fazy wstępnej. Uczniowie dowiedzieli się w jaki 
sposób można otrzymać chitozan ze skorup krewetek, a także w jaki sposób chitozan 
reaguje z tłuszczami lub z kwasami tłuszczowymi. Zapoznali się z kilkoma publikacjami 
przedstawiającymi chitozan jako blokera tłuszczu, podających odmienne informacje. Czy 
to działa czy nie działa? Uczniowie przedstawiają swoje wyniki, omawiają je z kolegami z 
klasy i przygotowują prezentację złożoną z plakatów, doświadczeń i prezentacji w 
programie PowerPoint. 
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Rozwinięcie 

Ogólne pytanie dotyczy nie tylko chemicznych właściwości chitozanu, lecz również  tego, 
czy powinnniśmy go stosować (lub polecać znajomym) w celu kontroli wagi. To pytanie 
wykracza poza zakres czystej nauki, obejmuje także ogólne problemy dotyczące 
leków/środków farmaceutycznych, jak również zrównoważonej diety i zdrowego stylu 
życia. 

Ocena 

Po omówieniu wyników i problemów rozszerzających treści chemiczne, uczniowie są 
poproszeni o podjęcie decyzji odnośnie stosowania przez nich chitozanu w celu 
wspomagania procesu odchudzania oraz czy polecania go swoim znajomym. 

Zbierają argumenty za i przeciw chitozanowi i bronią swojej decyzji. 

Plusy Minusy 

Łatwy do podawania Nie ma żadnych prowadzonych na szeroką 
skalę badań potwierdzających jego 
skuteczność. 

Jakość życia: nie musisz ograniczać 
tłuszczów w swojej diecie 

Tracony tłuszcz będzie również blokował 
witaminy przed wejściem w metabolizm 

W prosty sposób unikasz niezdrowej 
nadwagi 

Działa tylko w kwaśnym środowisku, a w 
jelitach występuje środowisko zasadowe. 

Twórcza metoda wykorzystania odpadów  Znacznie zdrowsze jest zrównoważone 
odżywianie i wykonywanie ćwiczeń 
fizycznych  

 Wzrost produkcji krewetek w Azji 
spowoduje niszczenie lasów mangrowych  

 Może nastąpić zmniejszenie skuteczności 
leków rozpuszczalnych w tłuszczach 
(doustne środki hormonalne, estrogen) 

 

Ocenianie 

Zapewnij pozycje i sugestie dotyczące oceny uczniów .   
 

Działania edukacyjne uczniów 

Uczeń planuje i przeprowadza pod okiem nauczyciela (i arkuszy pracy) następujące 
doświadczenia: 
 

Działanie Rodzaj badania nacisk 

Chityna ze skorup krabów Ukierunkowane dowiadywanie 
się 

Wyjaśnianie 

Chitozan z chityny Ukierunkowane dowiadywanie 
się 

Wyjaśnianie 

Rozpuszczalność chitozanu Ukierunkowane dowiadywanie 
się 

Odkrywanie 

Wiązanie tłuszczu przez Ukierunkowane dowiadywanie Odkrywanie 
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chitozan się 

Przygotowywanie filmów 
chitozanowych 

Ukierunkowane/nieograniczone 
dowiadywanie się 

Odkrywanie 

Klarowanie soków owocowych Ukierunkowane dowiadywanie 
się 

rozszerzanie 

 

 

B. Materiały do wykorzystania na lekcjach 
 

A. Doświadczenia szkolne z chityną i chitozanem. 
B. Arkusze pracy uczniów powiązane z doświadczeniami.  
C. Opracowania podające więcej informacji ogólnych na temat chitozanu 

jako środka odchudzającego (znalezione w internecie) 
 

A. Doświadczenia szkolne z chityną i chitozanem 

(Poniższy materiał został częściowo zaczerpnięty z publikcaji H.J. Badera/ E. Birkholza: 
R.A.A. Muzzarelli i M.G. Peter, red., Chitin Handbook, European Chitin Society. 1997. 
ISBN 88-86889-01-1) 

“Opisane poniżej doświadczenia szkolne zostały opracowane w celu ukazania kompletnej 
ścieżki związanej z chityną/chitozanem: począwszy od izolacji z chityny, przygotowania 
chitozanu, poprzez scharakteryzowanie metod dla obu związków, kończąc na przykładach 
ich zastosowań. W zależności od potrzeb nauczania, możliwe jest przeprowadzenie 
selekcji, z uwagi na fakt, że opisywane doświadczenia nie są współzależne. Proste 
eksperymenty, jak np. badanie rozpuszczalności chityny i chitozanu nie zostały tutaj 
zawarte, jednak mogą bez problemu zostać przeprowadzone. 

Izolacja chityny i chitozanu 

Generalnie, izolacja chityny i chitozanu ze skorup krabów jest możliwa (doświadczenie 1 i 
2). Jeśli wykorzystywane są produkty dostępne na rynku, polecane są te tańsze, o gorszej 
jakości, ponieważ nadają się do doświadczeń opisanych poniżej równie dobrze jak ich 
droższe odpowiedniki. 

 

Doświadczenie 1: Chityna ze skorup krabów. 

Czas trwania: Pierwszy etap: 20 minut nie licząc suszenia; drugi etap: 2 godziny 
odpowiednio w ciągu: pierwszego dnia: 30 minut, drugiego dnia: 30 minut, trzeci etap: 30 
minut nie licząc suszenia.  

Sprzęt: zlewka (400 ml), sitko (rozmiar oczek 3-4 mm), mieszadło magnetyczne z płytą 
grzewczą, pręcik mieszający, krystalizator (Ø14 cm), suszarka, waga, moździerz z 
tłuczkiem, kolba ssąca (500 ml), lejek porcelanowy (Ø 9 cm), krążek filtrujący, pompka 
wodna lub membranowa, termometr, statyw, bibuła filtracyjna (Ø 9 cm). 

Odczynniki i materiały: roztwór wodorotlenku sodu (2%), roztwór kwasu 
chlorowodorowego (7 %), skorupki krabów, woda zdemineralizowana 

Wykonanie: 
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Krok pierwszy: Pobieżne czyszczenie 

Skorupy krabów (150 g) zostają pobieżnie oczyszczone przez łamanie i mieszanie z wodą 
przez kilka minut. Następnie skorupy zostają odfiltrowane. Proces ten jest powtarzany do 
momentu usunięcia piasku i gleby. Wstępnie oczyszczone skorupy krabów zostają 
umieszczone na noc w piecu w temperaturze 80oC w celu osuszenia. 

Krok drugi: Usunięcie białka. 

15 g osuszonych skorup zostaje zmielonych w moździerzu i przeniesionych do zlewki. 
Następnie, dodaje się 250 ml roztworu wodorotlenku sodu i całość jest ogrzewana w 
temperaturze 60-70oC przez pół godziny. Skorupy zostają odsączone przy użyciu sitka i 
proces jest powtarzany. Przesącz powinien być prawie przezroczysty i bezbarwny. 
Następnie skorupy są przemywane wodą zdemineralizowaną. Z uwagi na oszczędność 
czasu, skorupki mogą być moczone w roztworze wodorotlenku sodu w ciągu nocy, po 
pierwszym cyklu traktowania wodorotlenkiem sodu, następnie odsączone i przemyte. 

Krok trzeci: Usunięcie węglanu wapnia 

250 ml kwasu chlorowodorowego dodaje się powoli do skorup i całość jest mieszana w 
temperaturze pokojowej do momentu, w którym przestaje wydzielać się gaz. Dla 
sprawdzenia, dodaje się dodatkowe 10 ml kwasu chlorowodorowego – jeżeli nie 
obserwuje się wydzielania gazu, mieszanina jest odsączana i przemywana wodą. Produkt 
wstawia się do suszarki i pozostawia na noc do wysuszenia w temperaturze 60oC. 

Rezultat: Wyizolowana chityna jest prawie bezbarwną, puszystą substancją. Z 15 g 
wstępnie oczyszczonych skorup krabów można uzyskać ok. 3 g chityny, co odpowiada 
wydajności 20%. Błędy: W przypadku ograniczenia etapu oczyszczania skorup, otrzymana 
chityna nie jest bezbarwna. Usuwanie odpadów: Roztwór wodorotlenku sodu i kwas 
chlorowodorowy zobojętnia się i wylewa do zlewu.  

 

Doświadczenie 2: Otrzymywanie chitozanu z chityny poprzez hydrolizę zasadową 

Czas trwania: Pierwszy dzień: 70 minut, drugi dzień: 30 minut nie licząc czasu suszenia. 

Sprzęt: kolba trójszyjna okrągłodenna (250 ml), łącznik (sprzęgający kolbę z wężem), 
chłodnica zwrotna, termometr ze szlifem, płaszcz grzewczy, mieszadło magnetyczne, 
pręcik mieszający, balon, pompka wodna lub membranowa, kolba ssąca, krążek filtrujący, 
lejek porcelanowy (0 9 cm), bibuła filtracyjna, krystalizator (Ø 14 cm), suszarka, waga. 

Odczynniki i materiały: wodorotlenek sodu (50 %), chityna, butla z azotem. 

Wykonanie: W kolbie okrągłodennej umieszcza się 2 g chityny, a następnie dodaje się 150 
ml roztworu wodorotlenku sodu. Aparat przepłukuje się azotem i szczelnie zamyka za 
pomocą balonu wypełnionego azotem. Następnie mieszanina jest ogrzewana (przy 
ciągłym mieszaniu) do temperatury 125oC przez 1 godzinę. Po ostygnięciu, dodaje się 100 
ml wody. Następnego dnia, mieszaninę odsącza się, a pozostałość jest przemywana wodą 
(w celu zobojętnienia) i suszona w suszarce w temperaturze 60oC. 

Rezultat: Uzyskany chitozan jest prawie bezbarwną i puszystą substancją, wyglądem 
bardzo przypominającą chitynę. Z 2 g chityny otrzymuje się 1,5 g chitozanu. Usuwanie 
odpadów: Ług macierzysty i wodę wykorzystywaną do przemywania zobojętnia się i 
wylewa do zlewu. 
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Analiza chityny i chitozanu 

Chitozan, podobnie jak skrobia, tworzy z jodem w kwaśnym środowisku kompleks 
inkluzyjny o fioletowym zabarwieniu. Z kolei chityna, nie jest zdolna do wiązania 
cząsteczek jodu (doświadczenie 3). Podczas hydrolizy kwasowej wW przeciwieństwie do 
hydrolizy zasadowej), rozrywanymi wiązaniami są wiązania glikozydowe chityny pomiędzy 
jednostkami cukrowymi, przy zachowaniu wiązania amidowego. Rozkład chityny prowadzi 
do otrzymania N-acetyloglukozaminy i odpowiadających jej oligomerów. Z kolei hydroliza 
chitozanu prowadzi do uzyskania glukozaminy i jej oligomerów (doświadczenia 4 i 5): 

Aldehydowe grupy glukozaminy i N-acetyloglukozaminy są utleniane przez odczynnik 
Fehlinga do kwasów karboksylowych, przy jednoczesnej redukcji miedzi(II) do miedzi(I), 
co skutkuje strącaniem się w środowisku zasadowym ceglastoczerwonego osadu tlenku 
miedzi(I). Wolne grupy aldehydowe chitozanu nie mają wystarczających właściwości 
redukujących do redukcji odczynnika Fehlinga (doświadczenie 4), i z uwagi na 
nierozpuszczalność chityny, test ten jest niewykonalny. Oznaczanie wolnych grup 
aminowych w chitozanie przeprowadza się zgodnie z metodologią opisana przez Slyke’a 
(Sommerfeld i Bader, 1995). 

Doświadczenie 3: Rozróżnianie chityny od chitozanu 

Czas trwania: 10 minut. 

Sprzęt: 2 szkiełka zegarkowe, 2 pipety Pasteura. 

Odczynniki i materiały: Chityna, chitozan, roztwór jodu w jodku potasu (0.2 g I2 dodaje się 
do 100 ml roztworu jodku potasu o stężeniu 5%), kwas siarkowy (VI) o stężeniu 1% 

Wykonanie: Kilka kawałków chityny lub chitozanu umieszcza się na szkiełku zegarkowym. 
Dodaje się 2-3 krople roztworu jodu w jodku potasu i zakwasza 2-3 kroplami kwasu 
siarkowego. 

Obserwacje: po dodaniu roztworu jodu w jodku potasu, chitozan zmienia barwę na 
ciemnobrązową, a roztwór odbarwia się. Po dodani u roztworu kwasu siarkowego, 
brązowy kolor zamienia się na fioletowy. 

W przeciwieństwie do chitozanu, chityna pozostaje niezmieniona po dodatku roztworu 
jodu, którego kolor pozostaje brązowo-żółty. Zmiana barwy nie następuje również po 
zakwaszeniu kwasem siarkowym. 

Środki ostrożności: Doświadczenie powinno być wykonane pod dygestorium. Usuwanie 
odpadów: Chityna i chitozan poddane eksperymentowi umieszczane są w pojemniku na 
odpady stałe. 

Doświadczenie 4: Kwasowa hydroliza chityny i chitozanu i analiza produktów hydrolizy. 

Czas trwania: 90minut 

Sprzęt: 2 kolby okrągłodenne (250 ml), 2 korkowe pierścienie, cylindry miarowe (100 ml i 
10 ml), 2 chłodnice zwrotne, 2 płaszcze grzewcze, 2 mieszadła magnetyczne, 2 pręciki 
mieszające, przewody, statyw, uchwyt na lejek, bibuła filtracyjna, lejek szklany.  

Odczynniki i materiały: Chityna, chitozan, rozcieńczony kwas chlorowodorowy (7%), 
stężony kwas chlorowodorowy (24%), kwas octowy (12%), odczynnik Fehlinga I i 
odczynnik Fehlinga II. 
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Wykonanie: Do każdej z kolb okrągłodennych wypełnionych 100 ml rozcieńczonego kwasu 
chlorowodorowego dodaje się 1g chityny i 1g chitozanu. Następnie, do każdej mieszaniny 
dodaje się po 10 ml stężonego kwasu chlorowodorowego. Kolby ogrzewa się pod 
chłodnicą zwrotną przez 1 godzinę. Po ostygnięciu, mieszaninę przesącza się. 2-3 ml 
każdego przesączu miesza się z roztworem Fehlinga I i z roztworem Fehlinga II, po czym 
mieszaniny ogrzewa się przez kilka minut w łaźni wodnej. Dla porównania, kilka kawałków 
chitozanu rozpuszcza się w kwasie octowym i również miesza z odczynnikami Fehlinga. 

Obserwacje: Większa część chityny i chitozanu rozpuszcza się w kwasie 
chlorowodorowym po podgrzaniu. Roztwory łatwo się przesączają, np. nie są lepkie, jak 
roztwory chitozanu w kwasie octowym. Test Fehlinga daje pozytywny wynik dla roztworu, 
nie zachodzi w przypadku chitozanu. 

Błędy i środki ostrożności: Dodatek zbyt stężonego kwasu chlorowodorowego skutkuje 
rozkładem chityny i chitozanu. 

Usuwanie odpadów: Przesącze pozostawia się do wykorzystania w doświadczeniu 5. 
Pozostałości po filtrowaniu umieszcza się w pojemniku na odpady stałe. Próbki otrzymane 
w wyniku przeprowadzenia testu Fehlinga są zobojętniane i umieszczane w pojemniku na 
roztwory metali ciężkich. 

Doświadczenie 5: oznaczanie hydrolizatów otrzymanych w doświadczeniu 4 metodą 
chromatografii. 

Czas trwania: 40 minut 

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)  na płytce pokrytej żelem krzemionkowym z fazą 
ruchomą o składzie: 10% wody, 15% metanolu, 25% bezwodnego kwasu octowego, 50% 
1,2-dichloroetanu daje wyniki przedstawione na Rysunku 1. (Rozpylany odczynnik: 0,5 
tymolu dodaje się do mieszaniny 5 ml kwasu siarkowego (96%) i 0,5 ml etanolu); roztwór 
odniesienia: 10 mg N-acetyloglukozaminy dodaje się do 20 ml wody, 10 mg chlorowodorku 
glukozaminy dodaje się do 20 ml wody, 10 mg N-acetyloglukozaminy i 10 mg glukozaminy 
dodaje się do 20 ml wody). 

Obserwacje: (patrz Rysunek 1): Główna plamka na chromatogramie filtratu otrzymanego w 
wyniku kwasowej hydrolizy chityny odpowiada plamce N-acetyloglukozaminy z roztworu 
odniesienia zarówno w odniesieniu do jej położenia jak i brązowawej barwy. Na 
chromatogramach obydwu filtratów, poniżej największej plamki znajdują się kolejne – 
coraz mniejsze i o coraz bledszym zabarwieniu. Wskazują one na różne oligomery N-
acetyloglukozaminy i glukozaminy zbudowane z 2 do 4 jednostek cukrowych.  
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Rysunek 1. Chromatogram produktów otrzymanych w wyniku hydrolizy chityny i 
chitozanu. A: przesącz: kwasowa hydrolizy chityny, B: wzorzec: N-acetyloglukozamina, C: 
wzorzec: N-acetyloglukozamina/glukozamina, D: wzorzec: glukozamina, E: przesącz: 
kwasowa hydroliza chitozanu. 

 

Wykorzystanie chityny i chitozanu 

Makrocząsteczki chityny wykorzystywane są do przygotowywania przezroczystych filmów, 
z uwagi na ich zdolności do tworzenia tego rodzaju materiałów, dzięki występowaniu 
wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Z tego względu, możliwe jest 
stosowanie glikolu tetraetylenowego jako środka zmiękczającego, który, poprzez 
tworzenie wiązań wodorowych, interkaluje pomiędzy cząsteczki chitozanu (doświadczenie 
6). 

Oprócz miedzi, również wiele innych jonów metali ciężkich, takich jak nikiel, cynk, kobalt, 
żelazo(II), chrom(III) jest chelatowanych przez chitozan. (Sommerfeld i Bader, 1995). 
Dodatek niewielkiej ilości chitozanu do wody zanieczyszczonej białkiem powoduje jego 
aglomerację, co przedstawiono w doświadczeniu 7. Polikationowe właściwości chitozanu 
zmniejszają ładunek elektryczny na powierzchni rozpuszczonego koloidalnie białka, przez 
co umożliwiają flokulację. Takie roztwory poddane wpływowi chitozanu, dają negatywny 
wynik reakcji biuretowej, a efekt Tyndalla jest bardzo niewielki, co wskazuje na znikomą 
zawartość białka. Porównywalny efekt zostaje wykazany w doświadczeniu 8, gdzie 
opisane jest klarowanie naturalnie mętnych soków owocowych. Zawierają one naturalnie 
występujące polianionowe garbniki i inne substancje. Polikationowe formy chitozanu 
tworzą z tymi związkami makrocząsteczkowe kompleksy, które można następnie 
odwirować. 

 

W środowisku zasadowym, chitozan reaguje z kwasem chlorooctowym tworząc N,O-
karboksymetylochitozan, doświadczenie 9:  
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Podobnie jak chitozan, karboksymetylochitozan tworzy przezroczyste filmy (doświadczenie 
10). W tym przypadku, zdolności do tworzenia tego typu materiałów również bazują na 
tworzeniu wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. 

Doświadczenie 11 pokazuje bardzo efektownie, że film wykonany z N,O-
karboksymetylochitozanu chroni i konserwuje owoce. Powłoka ta jest bez problemów 
usuwana poprzez umycie owoców przed jedzeniem. W ten sposób, można je 
przechowywać w chłodnym miejscu nawet przez ponad trzy miesiące. 

 

Rozpuszczenie chitozanu w kwasie chlorowodorowym skutkuje utworzeniem 
rozpuszczalnego w wodzie chlorowodorku chitozanu (doświadczenie 12):  

Kiedy papier zostanie poddany działaniu roztworu tego chlorowodorku, na powierzchni 
tworzy się wodoodporny film, co można zobrazować za pomocą eksperymentu z 
atramentem. (doświadczenie 13). 

Doświadczenie  6: Przygotowanie filmów chitozanowych 
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Czas trwania: Pierwszy dzień: 30 minut, drugi dzień: 5 minut. 

Sprzęt: 2 zlewki (250 ml), mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą, pręcik mieszający, 
pipeta Pasteura, sitko o małych oczkach, 2 plastikowe talerzyki (30x30cm) lub miseczka 
do płukania. 

Odczynniki: Chitozan, kwas octowy (12%), glikol tetraetylenowy, 

Wykonanie: W każdej z dwóch zlewek umieszcza się 2 g chitozanu i 100 ml kwasu 
octowego. Pod wpływem lekkiego ogrzewania i mieszania, chitozan rozpuszcza się. Po 
ochłodzeniu, jeden z roztworów przelewa się przez sitko na plastikowy talerzyk albo na 
miseczkę odwróconą do góry nogami. Zawartość drugiej ze zlewek miesza się z 0,2 g 
glikolu tetraetylenowego  i całość miesza przez kilka minut. Tak przygotowany roztwór 
również przelewa się przez lejek na plastikowy talerzyk lub miseczkę odwróconą do góry 
nogami. Lekko lepkie roztwory nie mają gładkiej powierzchni. Pozostawia się je na noc do 
odparowania rozpuszczalnika.  

Obserwacje: W obydwu eksperymentach po odparowaniu rozpuszczalnika, jako 
pozostałość powstają elastyczne, odporne na rozerwanie i przezroczyste filmy, które łatwo 
można ściągnąć z talerzyka. Film z dodatkiem glikolu tetraetylenowego jest bardziej miękki 
niż film sporządzony z czystego chitozanu. 

Błędy i środki ostrożności: W przypadku gdy roztwory są przelewane prosto na plastikowe 
talerzyki, bez użycia sitka, istnieje możliwość, że nierozpuszczone całkowicie cząstki 
chitozanu spowodują powstanie zgrubień i nierówności w filmie. Dodatkowo, 
wykorzystanie sitka zapobiega powstawaniu pęcherzyków. 

W przypadku dodatku  zbyt dużej ilości zmiękczacza, składniki ulegają rozdzieleniu i po 
pewnym czasie tworzą się tłuste krople na filmie. 

Usuwanie odpadów i sprzątanie: Bezpośrednio po użyciu, sitko powinno być umyte pod 
bieżącą wodą. 

Doświadczenie 7: Wykorzystanie chitozanu do oczyszczania wody zanieczyszczonej 
białkiem. 

Czas trwania: 20 minut. 

Sprzęt: 2 zlewki (100 ml), 2 probówki, 2 eppendorfy, mieszadlo magnetyczne, pręcik 
mieszający, pipeta Pasteura, wirówka, źródło światła (np. laser), papierki wskaźnikowe. 

Odczynniki i materiały: Świeże białko jaja kurzego, roztwór chitozanu (0,5%), roztwór 
wodorotlenku sodu (5%), roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) (1 mol/l), roztwór kwasu 
octowego (0,2 mol/l). 

Wykonanie: Przygotowanie roztworu chitozanu: 1 g chitozanu rozpuszcza się w 50 ml 
rozcieńczonego kwasu octowego (~1,2%), nieznacznie ogrzewając. Roztwór rozcieńcza 
się wodą zdemineralizowaną do objętości 200 ml, dzięki czemu powstaje 0,5% roztwór 
chitozanu w 0,3% kwasie octowym. Dla takiego roztworu nie obserwuje się efektu 
Tyndalla.   

Do 1 g świeżego białka jaja kurzego dodaje się 50 ml wody zdemineralizowanej. Po 
krótkim okresie mieszania, do mikstury dodaje się 0,5 g chitozanu i miesza jeszcze przez 
5 minut, po czym roztwór poddaje się wirowaniu przez 10 minut. Następnie przeprowadza 
się reakcję biuretową na wykrywanie białka i sprawdza się, czy dla sporządzonego 
roztworu zachodzi efekt Tyndalla. 
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Obserwacje: W wyniku dodania wody do białka jaja kurzego, powstaje mętny, 
niefiltrowalny roztwór. Po dodaniu chitozanu strąca się osad. Wartość pH wynosi 7. Po 
odwirowaniu osadu roztwór jest przejrzysty. Reakcja biuretowa daje negatywny wynik, 
efekt Tyndalla jest widoczny tylko w niewielkim stopniu. 

Błędy i środki ostrożności: Ogrzewanie roztworu białka ma negatywny wpływ na wynik 
doświadczenia. W przypadku gdy dodatek chitozanu do roztworu białka jest większy niż  
60mg/1, po odwirowaniu roztwór pozostaje mętny. Usuwanie odpadów: Roztwory wylewa 
się do zlewu. 

 

Doświadczenie 8: Klarowanie soków owocowych 

Czas trwania: 20 minut 

Sprzęt: Zlewka (100 ml), mieszadło magnetyczne, pręcik mieszający, eppendorfy, pipeta 
Pasteura, źródło światła (np. laser). 

Odczynniki i materiały: Chitozan, naturalnie mętny sok (np. jabłkowy). 

Wykonanie: Do 50 ml naturalnie mętnego soku dodaje się 0,1 g chitozanu i całość miesza 
się przez około 5 minut. Następnie roztwór jest wirowany przez 10 minut. W podobny 
sposób, 50 ml naturalnie mętnego soku jabłkowego bez dodatku chitozanu poddaje się 
wirowaniu - ślepa próba. 

Obserwacje: Odwirowany sok jabłkowy z dodatkiem chitozanu jest całkowicie klarowny i 
nie obserwuje się dla niego efektu Tyndalla. W przeciwieństwie do niego, odwirowany sok 
jabłkowy bez dodatku chitozanu jest tak samo mętny jak przed procedurą wirowania. Dla 
takiego soku obserwowany jest także efekt Tyndalla. 

Błędy i środki ostrożności: W przypadku dodania zbyt dużej ilości chitozanu, po 
odwirowaniu roztwór nadal pozostaje mętny. 

Usuwanie odpadów: : Roztwory wylewa się do zlewu. 

 

Doświadczenie 9: Przygotowanie N,O-karboksymetylochitozanu 

Czas trwania: 90 minut (nie licząc czasu suszenia) 

Sprzęt: 2 zlewki (100 ml), mieszadło magnetyczne, pręcik mieszający, uchwyt na lejek, 
bibuła filtracyjna, papierki wskaźnikowe, krystalizator (Ø 9 cm), eksykator, pompka wodna. 

Odczynniki i materiały: chitozan, kwas chlorooctowy, roztwór wodorotlenku sodu (50%), 
kwas octowy (98%), kwas octowy (12%), etanol, żel krzemionkowy z indykatorem 
wilgotności. 

Wykonanie: 1 g chitozanu zawiesza się w 50 ml rozcieńczonego roztworu wodorotlenku 
sodu. Następnie, ostrożnie dodaje się 1 g kwasu chlorooctowego, po czym tak 
przygotowaną mieszaninę miesza się przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu, pH 
roztworu doprowadza się do 5 poprzez dodatek kwasu octowego i odfiltrowanie 
utworzonego osadu.  Produkt przemywa się etanolem i suszy w eksykatorze nad żelem 
krzemionkowym. 
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Obserwacje: Po godzinie mieszania tworzy się roztwór o wysokiej lepkości. Dodatek 
kwasu octowego (pH 5) powoduje wytrącenie kłaczkowatego, prawie bezbarwnego osadu, 
który łatwo daje się odfiltrować. 

Błędy i środki ostrożności: Z uwagi na gwałtowną reakcję  zachodzącą po dodaniu kwasu 
chlorooctowego do roztworu wodorotlenku sodu, doświadczenie należy przeprowadzać 
pod dygestorium i w rękawiczkach ochronnych. Skrócenie czasu mieszania może 
spowodować, że część chitozanu  nie przereaguje z kwasem chlorooctowym. W tym 
przypadku, w środowisku zasadowym pozostanie nierozpuszczony chitozan. 

Usuwanie odpadów: Po zneutralizowaniu kwasowego środowiska pochodzące od kwasu 
octowego roztwór jest wylewany do zlewu. 

Doświadczenie 10: Przygotowanie filmów z N,O-karboksymetylochitozanu. 

Czas trwania: Pierwszy dzień: 15 minut, drugi dzień: 5 minut. 

Sprzęt: zlewka (250 ml), mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą, pręcik mieszający, 
pipeta Pasteura, sitko z małymi oczkami, plastikowy talerzyk (30 x 30 cm2)  lub miseczka 
do płukania. 

Odczynniki i materiały: N,O-karboksymetylochitozan, woda zdemineralizowana. 

Wykonanie: 2g N,O-karboksymetylochitozanu rozpuszcza w 100 ml wody, lekko 
ogrzewając i delikatnie mieszając. Po ochłodzeniu, roztwór przelewa się przez sitko z 
małymi oczkami na plastikowy talerzyk lub na miseczkę do płukania odwróconą na drugą 
stronę. Roztwór jest lepki i pozostawia się go na noc w celu odparowania wody. 

Obserwacje: Po odparowaniu rozpuszczalnika, tworzy się elastyczny, odporny na 
rozerwanie, przezroczysty film, który łatwo można usunąć z talerzyka. 

Błędy i środki ostrożności: W przypadku przelania roztworów bezpośrednio na talerzyk, 
bez użycia sitka, istnieje możliwość, że nierozpuszczone całkowicie cząstki chitozanu 
mogą spowodować powstanie zgrubień i nierówności w filmie. Dodatkowo, wykorzystanie 
sitka zapobiega powstawaniu pęcherzyków. 

Usuwanie odpadów i sprzątanie: Bezpośrednio po użyciu sitko powinno zostać umyte pod 
bieżącą wodą. 

Doświadczenie 11: Konserwowanie owoców za pomocą N,O-karboksymetylochitozanu. 

Czas trwania: 20 minut nie licząc czasu oczekiwania. 

Sprzęt: Zlewka (100 ml), mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą, pręcik mieszający, 2 
szkiełka zegarkowe (Ø 14 cm), ręczniki papierowe, lodówka. 

Sprzęt i odczynniki: N,O-karboksymetylochitozan, woda zdemineralizowana, śliwki. 

Wykonanie: 1 g chitozanu rozpuścić w 50 ml wody zdemineralizowanej, lekko ogrzewając. 
Po ochłodzeniu, zanurzyć w roztworze śliwki i pozostawić je do wyschnięcia na 
papierowym ręczniku. Następnie, śliwki poddane i nie poddane działaniu roztworu 
chitozanu umieszcza się na szkiełku zegarkowym w lodówce i obserwuje przez dłuższy 
czas. 

Obserwacje: Śliwki poddane działaniu roztworu chitozanu pokrywają się lekko świecącym 
przezroczystym, niewoskowym filmem. Po tygodniu, dla owoców nie poddanych działaniu 
chitozanu obserwuje się pierwsze zmiany. Wraz z upływem czasu marszczą się one coraz 
bardziej i po dwóch tygodniach pojawiają się pierwsze oznaki pleśnienia. W 
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przeciwieństwie do nich, dla owoców poddanych działaniu chitozanu nie obserwuje się 
zmian. 

Błędy i środki ostrożności: W doświadczeniu powinny być wykorzystane owoce nie 
poddane działaniu roztworu chitozanu. W przypadku nie przechowywania owoców w 
lodówce, czas konserwacji ulega skróceniu. 

Alternatywy: Oprócz śliwek, można wykorzystać również jabłka, gruszki, wiśnie i 
brzoskwinie. 

Usuwanie odpadów: Resztki roztworu N,O-karboksymetylochitozanu wlewa się do zlewu. 

Doświadczenie 12: Przygotowanie chlorowodorku chitozanu. 

Czas trwania: 15 minut. 

Sprzęt: Zlewka (250 ml), mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą, pręcik mieszający, 
lejek, uchwyt na lejek, bibuła filtracyjna, eksykator. 

Odczynniki i materiały: chitozan, kwas chlorowodorowy (2 mol/l), żel krzemionkowy z 
indykatorem wilgotności 

Wykonanie: 2 g chitozanu miesza się ze 100 ml kwasu chlorowodorowego i ogrzewa do 
wrzenia. Po ostygnięciu osad odfiltrowuje się i suszy w eksykatorze nad żelem 
krzemionkowym. 

Obserwacje: Po osiągnieciu temperatury wrzenia chitozan rozpuszcza się całkowicie. 
Podczas ochładzania roztworu wytrąca się drobny, biały, krystaliczny osad. 

Błędy i środki ostrożności: chlorowodorek chitozanu rozpuszcza się całkowicie po ogrzaniu 
do wrzenia. Jednak już w temperaturach niewiele niższych od temperatury wrzenia 
chitozan nie rozpuszcza się lub wytrąca się całkowicie jako chlorowodorek chitozanu. 

Usuwanie odpadów: Przesącz neutralizuje się i wylewa do zlewu. 

Doświadczanie 13: Działanie chlorowodorku chitozanu na papier. 

Czas trwania:  30 minut 

Sprzęt: 2 krystalizatory (0 14 cm), 2 pęsety, suszarka do włosów, waga. 

Odczynniki i materiały: chlorowodorek chitozanu, woda zdemineralizowana, papier (ok 8x8 
cm2), atrament. 

Wykonanie:  1 g chlorowodorku chitozanu rozpuścić w wodzie w krystalizatorze. W 
sporządzonym roztworze zanurzyć kilka kawałków papieru i wysuszyć gorącym 
powietrzem. Różne kawałki papieru zanurzać odpowiednio raz, dwa i trzy razy. Następnie 
na papier traktowany i nietraktowany roztworem chitozanu nanieść krople atramentu.  

Obserwacje: W miarę wzrostu częstości zanurzania papier w roztworze chitozanu wzrasta 
czas wsiąkania atramentu w papier i wielkość utworzonych plamek. 

Błędy i środki ostrożności: krople atramentu nanoszone na papier powinny być podobnej 
wielkości dla umożliwienia dokonywania porównań. 

Usuwanie odpadów: Papier poddawany działaniu roztworu chitozanu umieszcza się w 
pojemniku na odpady stałe. Roztwory chitozanu wylewa się do zlewu. 
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B. Karty pracy ucznia dla poszczególnych doświadczeń 

Chityna ze skorup krabów 
Źródło: 

Zaczerpnięte z  Bader, Birkholz: Chitin Handbook, R.A.A. Muzzarelli i M.G. Peter, red., 
European Chitin Society. 1997. ISBN 88-86889-01-1 

Sprzęt: 

zlewka (400 ml), sitko (rozmiar oczek 3-4 mm), mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą, 
pręcik mieszający, krystalizator (Ø 14 cm), suszarka, waga, moździerz z tłuczkiem, kolba 
ssąca (500 ml), lejek porcelanowy (Ø 9 cm), krążek filtrujący, pompka wodna lub 
membranowa, termometr, statyw, bibuła filtracyjna (Ø 9 cm). 

Odczynniki i materiały: 

 
Odczynniki i materiały: Zwrot R Zwrot S Symbol 

zagrożenia 

Roztwór wodorotlenku sodu 
(w=2%) 

36/38 26 

 
Kwas chlorowodorowy (w=7%)    

Skorupy krabów    

 
 
Wykonanie: 

  Nie zapomnij okularów ochronnych i fartucha laboratoryjnego!  
 
Krok pierwszy: pobieżne czyszczenie 
Skorupy krabów (150 g) są pobieżnie czyszczone przez łamanie i mieszanie z 400 ml 
wody przez kilka minut. Następnie skorupy odfiltrowuje się. Proces ten jest powtarzany do 
momentu usunięcia piasku i gleby. Wstępnie oczyszczone skorupy krabów zostają 
umieszczone na noc w piecu w temperaturze 80oC w celu osuszenia. 
 
Krok drugi: usunięcie białka 
15 g osuszonych skorup zostaje zmielonych w moździerzu i przeniesionych do zlewki. 
Następnie, dodaje się 250 ml roztworu wodorotlenku sodu i całość jest ogrzewana w 
temperaturze 60-70oC przez pół godziny. Skorupy zostają odsączone przy użyciu sitka i 
proces jest powtarzany. Przesącz powinien być prawie przezroczysty i bezbarwny. 
Następnie skorupy są przemywane wodą zdemineralizowaną. Z uwagi na oszczędność 
czasu, skorupki mogą być moczone w roztworze wodorotlenku sodu w ciągu nocy, po 
pierwszym cyklu traktowania wodorotlenkiem sodu, następnie odsączone i przemyte. 
 
Krok trzeci: usunięcie węglanu wapnia 

250 ml kwasu chlorowodorowego dodaje się powoli do skorup i całość jest mieszana w 
temperaturze pokojowej do momentu, w którym przestaje wydzielać się gaz. W celu 
sprawdzenia, dodaje się dodatkowe 10 ml kwasu chlorowodorowego – jeżeli nie 
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obserwuje się wydzielania gazu, mieszanina jest odsączana i przemywana wodą. Produkt 
wstawia się do suszarki i pozostawia na noc do wysuszenia w temperaturze 60oC  

 Roztwór wodorotlenku sodu i kwas chlorowodorowy zobojętnia się i wylewa do 
zlewu. 
Obserwacje: 

 

 

Analiza: (Rysunki wykonano w programie Chemdraw) 

Uzyskana chityna jest ciemno różowo-beżową puszystą substancją, z 15 g wstępnie 
oczyszczonych skorup krabów można uzyskać ok. 3 g chityny. 
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chityna: Poli-β-1,4-N-acetylo-D-glukozamina 

 

Chitozan z chityny poprzez hyrolizę zasadową 

 
Źródło: 

Zaczerpnięte z Bader, Birkholz, Chitin Handbook, R.A.A. Muzzarelli and M.G. Peter, red., 
European Chitin Society. 1997. ISBN 88-86889-01-1, z uzupełnieniami 

Sprzęt: 

kolba trójszyjna okrągłodenna (250 ml, dwie ze szlifem NS 14, jedna z NS 29), łącznik 
(sprzęgający kolbę z wężem), chłodnica zwrotna, termometr ze szlifem, płaszcz grzewczy, 
mieszadło magnetyczne, pręcik mieszający, balon, pompka wodna lub membranowa, 
kolba ssąca, krążek filtrujący, lejek porcelanowy (Ø 9 cm), bibuła filtracyjna, krystalizator 
(Ø 14 cm), suszarka, waga 

Odczynniki i materiały: 
 

Odczynniki i materiały: Zwrot R Zwrot S Symbol 
zagrożenia 

Roztwór wodorotlenku sodu 
(w=50%) 

35 26-36/37/39-45 

 
chityna    
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Wykonanie: 

  Nie zapomnij okularów i rękawiczek ochronnych oraz fartucha 
laboratoryjnego! 
 
W kolbie okrągłodennej umieszcza się 2 g chityny, a następnie dodaje się 150 ml roztworu 
wodorotlenku sodu. Aparat szczelnie zamyka się za pomocą balona (w literaturze zaleca 
się używanie azotu jako gazu ochronnego, dla celów szkolnych może on zostać 
pominięty). Roztwór jest ogrzewany do temperatury 125oC przez 1 godzinę, przy 
zastosowaniu przepływu zwrotnego i przy ciągłym mieszaniu. Po ostygnięciu, dodaje się 
100 ml wody. Następnego dnia, mieszaninę odsącza się, a pozostałość jest przemywana 
wodą w celu zobojętnienia i suszona w suszarce w temperaturze 60oC 
 
Uwagi: Szlify muszą być dobrze nasmarowane (jeżeli to możliwe, lepiej jest wykorzystać 
złącza teflonowe)! 

 Ług macierzysty i wodę wykorzystywaną do przemywania zobojętnia się i wylewa 
do zlewu. 
Obserwacje: 

 

Analiza: (Rysunki wykonano w programie Chemdraw) 

Uzyskany chitozan jest prawie bezbarwną i puszystą substancją, bardzo przypominającą 
chitynę. Z 2 g chityny otrzymuje się 1,5 g chitozanu.  
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Chitozan: Poli-β-1,4-D-glukozamina 
 
Źródła błędów 

 

Linki: 
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Rozróżnianie chityny od chitozanu 
 
Żródło: 

Zaczerpnięte z Bader, Birkholz, Chitin Handbook, R.A.A. Muzzarelli i M.G. Peter, red., 
European Chitin Society. 1997. ISBN 88-86889-01-1 

Finger, H.: Chitin und Chitosan – Neue Rohstoffe auf dem Weg zur industriellen Nutzung, 
WS 1999/2000, Marburg,  

http://www.chemie.uni-marburg.de/~reiss/downloads/expvortr/646.pdf 

Sprzęt: 

2 szkiełka zegarkowe, 2 pipety Pasteura. 

Odczynniki i materiały: 
 

Odczynniki I materiały Zwrot R Zwrot S Symbol 
zagrożenia 

Chityna    

Chitozan    

I2/Kl-roztwór (0,2 g I2 w 100 ml  
rotworu KI (w=5%)) 

   

Kwas siarkowy (w=1%)    

 
 
Wykonanie: 

  Nie zapomnij okularów ochronnych i fartucha laboratoryjnego! Pracuj pod 
dygestorium! 
 

Kilka kawałków chityny lub chitozanu umieszcza się na szkiełku zegarkowym. Dodaje się 
2-3 krople roztworu jodu w jodku potasu i zakwasza 2-3 kroplami kwasu siarkowego.  

 Chityna i chitozan poddane eksperymentowi umieszczane są w pojemniku na 
odpady stałe. 

Obserwacje: 

Po dodaniu roztworu jodu w jodku potasu, chitozan zmienia barwę na ciemnobrązową, a 
roztwór odbarwia się. Po dodaniu roztworu kwasu siarkowego, brązowy kolor zamienia się 
na fioletowy. 

W przeciwieństwie do chitozanu, chityna pozostaje niezmieniona po dodatku roztworu 
jodu, którego kolor pozostaje brązowo-żółty. Zmiana barwy nie następuje również po 
zakwaszeniu kwasem siarkowym. 

  

Analiza:  
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Nie istnieje sprecyzowana analiza i wyjaśnienie przeprowadzonego eksperymentu, tylko 
jego propozycja, zaprezentowana poniżej: 

Podobnie jak w przypadku reakcji jodu ze skrobią, chitozan prawdopodobnie tworzy 
kompleksy typu gość-gospodarz - kompleks zaprezentowano na rysunku poniżej. Skrobia 
występuje w konformacji helikalnej, co sprawia, że występują wolne przestrzenie, w 
których lokują się cząsteczki jodu. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku chitozanu.  Z 
drugiej strony, jod ze względów sterycznych nie może dostać się do chityny (z uwagi na 
reszty acetyloaminy). Aby opisana wcześniej reakcja z jodem mogła zachodzić, konieczne 
jest helikalne ułożenie monomerów, które w przypadku skrobii występuje dzięki wiązaniom 
α-1,4. W przypadku chitozanu, monomery są połączone wiązaniami β-1,4. (według 
Fingera) 

 

 

Rys.: Kompleks skrobii z jodem typu gość-gospodarz. 

Źródło błędów: 

 

Linki: 

 

Przygotowanie filmów chitozanowych 

 

Źródło: 

Zaczerpnięte z Bader, Birkholz: Chitin Handbook, R.A.A. Muzzarelli and M.G. Peter, red., 
European Chitin Society. 1997. ISBN 88-86889-01-1 

Sprzęt: 
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2 zlewki (250 ml), mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą, pręcik mieszający, pipeta 
Pasteura, sitko o małych oczkach, 2 plastikowe talerzyki (30x30cm) lub miseczka do 
płukania. 

Odczynniki I materiały: 
 

Odczynniki i materiały Zwrot R Zwrot S Symbol 
zagrożenia 

Chitozan    

Kwas octowy (w=12%) 36/38 26 

 
Glikol tetraetylenowy    

 
 
Wykonanie: 

  Nie zapomnij okularów i rękawiczek ochronnych oraz fartucha 
laboratoryjnego! Pracuj pod dygestorium! 

W każdej z dwóch zlewek umieszcza się 2 g chitozanu i 100 ml kwasu octowego. Pod 
wpływem lekkiego ogrzewania i mieszania, chitozan rozpuszcza się. Po ochłodzeniu, 
jeden z roztworów przelewa się przez sitko na plastikowy talerzyk albo na miseczkę 
odwróconą do góry nogami. Zawartość drugiej ze zlewek miesza się z 0,2 g glikolu 
tetraetylenowego  i całość miesza przez kilka minut. Następnie tak sporządzony roztwór 
również przelewa się przez lejek na plastikowy talerzyk lub miseczkę odwróconą do góry 
nogami. Roztwory te są lepkie i nie mają gładkiej powierzchni. Pozostawia się je na noc 
pod dygestorium do odparowania rozpuszczalnika. 
 

 Bezpośrednio po użyciu, sitko powinno być umyte pod bieżącą wodą. 

 
Obserwacje: 

W obydwu eksperymentach, po odparowaniu rozpuszczalnika jako pozostałość powstają 
elastyczne, odporne na rozerwanie i przezroczyste filmy, które łatwo można ściągnąć z 
talerzyka. Film z dodatkiem glikolu tetraetylenowego jest bardziej miękki niż film 
sporządzony z czystego chitozanu 

Analiza: (Rysunki wykonano w programie Chemdraw) 

Otrzymanie przezroczystych filmów jest możliwe dzięki filmotwórczym właściwościom 
chitozanu, spowodowanymi przez występowanie między- i wewnątrzcząsteczkowych 
wiązań wodorowych.  
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Rys.: Chitozan bez dodatku środka zmiękczającego 
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Rys.: Film chitozanowy utworzony z dodatkiem glikolu tetraetylenowego jako środka 
zmiękczającego.  

Źródła błędów: 
W przypadku gdy roztwory są przelewane prosto na plastikowe talerzyki, bez użycia sitka, 
istnieje możliwość, że nierozpuszczone całkowicie cząstki chitozanu spowodują powstanie 
zgrubień i nierówności w filmie. Dodatkowo, wykorzystanie sitka zapobiega powstawaniu 
pęcherzyków. 
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W przypadku dodatku  zbyt dużej ilości zmiękczacza, składniki ulegają rozdzieleniu i po 
pewnym czasie, tworzą się tłuste krople na filmie. 

 
Linki: 

 

Klarowanie soków owocowych 

 

Źródło: 

Zaczerpnięte z Bader, Birkholz: Chitin Handbook, R.A.A. Muzzarelli and M.G. Peter, red., 
European Chitin Society. 1997. ISBN 88-86889-01-1 

Sprzęt: 

Zlewka (100 ml), mieszadło magnetyczne, pręcik mieszający, wirówka, eppendorfy, pipeta 
Pasteura, źródło światła (np. laser). 

Odczynniki i materiały: 
 

Odczynniki i materiały Zwrot R Zwrot S Symbol 
zagrożenia 

Chitozan    

Naturalnie mętny sok (np. Sok 
jabłkowy) 

   

 

 

Wykonanie: 

 

  Nie zapomnij okularów ochronnych i fartucha laboratoryjnego! 

 

50 ml naturalnie mętnego soku miesza się z 0,1 g chitozanu i całość miesza się przez 
około 5 minut. Następnie roztwór jest wirowany przez 10 minut. W podobny sposób, 50 ml 
naturalnie mętnego soku jabłkowego bez dodatku chitozanu poddaje się wirowaniu - ślepa 
próba. 

 

  Roztwory wylewa się do zlewu. 

Obserwacje: 

Odwirowany sok jabłkowy z dodatkiem chitozanu jest całkowicie klarowny i nie obserwuje 
się dla niego efektu Tyndalla. W przeciwieństwie do niego, odwirowany sok jabłkowy bez 
dodatku chitozanu jest tak samo mętny jak przed procedurą wirowania. Dla takiego soku 
zachodzi także efekt Tyndalla. 
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Analiza: (Rysunki wykonano w programie Chemdraw) 

Dla soku owocowego bez dodatku chitozanu nie obserwuje się klarowania po 
przefiltrowaniu i wirowaniu, gdyż jest tworzy on zawiesinę, w której koloidalnie zawieszone 
są polianionowe taniny i inne substancje. Z uwagi na polikationowe właściwości chitozanu, 
dla soku owocowego po dodaniu chitozanu i odwirowaniu nie jest obserwowany efekt 
Tyndalla. Jako polikation, chitozan tworzy makrocząsteczkowe jonowe kompleksy z tymi 
związkami, które mogą być następnie odwirowane.  
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Źródła błędów: 

W przypadku dodania zbyt dużej ilości chitozanu, roztwór po wirowaniu nadal pozostaje 
mętny. 

Linki: 

Efekt Tyndalla: Efekt rozpraszania światła przez cząstki koloidalne obecne w zawiesinie. 
Nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego Irlandzkiego naukowca Johna Tyndalla. 
Zjawisko to jest podobne do rozpraszania Rayleigha, w którym intensywność światła 
rozproszonego zależy od czwartej potęgi jego częstości  (dlatego światło niebieskie jest 
bardziej rozpraszane niż światło czerwone). Zjawisko to można czasem zaobserwować w 
życiu codziennym w dymie wydzielanym przez motocykle. Zjawisko najlepiej wyjaśnia 
rozmiar cząstek - znacznie większy niż długość fali padającego światła. Źródło: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyndall_effect 

 
 

C. Kilka artykułów podających więcej konkretnych informacji o 
chitozanie jako środku odchudzającym (znalezionych w internecie) 
 

Artykuł 1 

Czy chitozan jest “magnesem na tłuszcz”? 
Stephen Barrett, M.D. 

Pytanie 

W reklamach chitozanu twierdzi się, że może obniżać on poziom cholesterolu i wpływać na 

znaczną utratę wagi poprzez zdolność do wchłaniania tłuszczu. Czy jest to prawda? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tyndall_effect
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Odpowiedź 

Chitozan jest otrzymywany z chityny, polisacharydu obecnego w egzoszkielecie skorupiaków, 

takich jak krewetki, homary czy kraby. Wielu sprzedawców twierdzi, że powoduje on utratę wagi 

poprzez wiązanie tłuszczów w żołądku (zapobiegając tym samym ich trawieniu i wchłanianiu). Z 

tego względu czasami jest on nazywany magnesem na tłuszcz. Chitozan jest też sprzedawany jako 

środek do kontrolowania wagi u psów. 

Pomimo tego, że chitozan może zmniejszać wchłanianie tłuszczu, jego ilość zawarta w 1 kapsułce 

jest zbyt mała, aby mógł on wpływać na poziom cholesterolu. Istnieje wiele środków obniżających 

poziom cholesterolu dających bardziej przewidywalne wyniki, stąd wykorzystanie chitozanu w tym 

celu wydaje się być pozbawione sensu. Nie ma też żadnego dowodu na to, że chitozan jest 

skuteczny w kontrolowaniu wagi. 

Brytyjski Urząd Standardów Reklamowych podtrzymał zarzuty dotyczące produktów 

chitozanowych reklamowanych przez osiem firm. W przypadku, w którym „Magnesy na tłuszcz” 

były opisywane jako „bardzo entuzjastyczny dodatek do żywności absorbujący tłuszcz”, Urząd 

stwierdził: 

Reklamodawca twierdził, że produkt nie był sprzedawany jako środek odchudzający, ale 

produktem, który zapobiega przybieraniu na wadze poprzez wchłanianie tłuszczów. Twierdzili, że 

produkt był reklamowany jako suplement diety, a nie jako środek odchudzający, zatem nie podlega 

Klauzuli 51. [Klauzula ta stanowi: Wszelkie oświadczenia o skuteczności lub działaniu metod 

odchudzających powinny być podparte rygorystycznymi badaniami klinicznymi; referencje nie 

poparte takimi badaniami nie stanowią uzasadnienia.] Reklamodawcy przedstawili  raport 

techniczny składu produktu (zawierający również chitozan) oraz kopie prawie 30 testów 

przeprowadzonych na zwierzętach, in vitro, a także na ludziach. Dostarczyli również wyniki 

sondażu telefonicznego przeprowadzonego na grupie 201 osób. Urząd stwierdził, że respondenci 

biorący udział w badaniu nie rozpatrywali nazwy produktu w takim kontekście i uznał, że 

czytelnicy wnioskowali na podstawie reklamy, częściowo na podstawie nazwy produktu, że środek 

powoduje utratę wagi. Niektóre z testów wykazały związek pomiędzy zażywaniem chitozanu i 

utratą wagi w okresie czterech tygodni w przypadku sporej liczby osób. Urząd zasięgnął opinii 

ekspertów i stwierdził, że pomiędzy próbami istnieje wiele niezgodności. Zauważono, że badania 

kliniczne, które wskazywały na utratę wagi jako skutek zażywania chitozanu zostały opublikowane 

w czasopiśmie toksykologicznym, który nie był znany w środowisku międzynarodowym z tematów 

związanymi z utratą wagi. Urząd zapoznał się z całością materiału dostarczonego przez 

reklamodawców, jednak stwierdził, że z uwagi na istotne braki w sprawozdaniach z 

przeprowadzonych badań, zdolność chitozanu do zapobiegania wchłanianiu tłuszczu i jego wpływ 

na bilans energetyczny w organizmie człowieka nie zostały potwierdzone. Z uwagi na ten fakt, jak 

również z uwagi na nazwę produktu Urząd polecił reklamodawcom wyjaśnienie, że nie zostały dla 

niego uwodnione właściwości odchudzające, jak również  zapobiegające utracie wagi oraz 

konsultację grupą doradczą the Copy Advice przed ponownym reklamowaniem produktu. [1] 

W trzech projektach badawczych wykazano brak znaczących różnic w wadze i poziomie 

cholesterolu w surowicy krwi pomiędzy osobami, które zażywały chitozan, a tymi, którymi 

podawano placebo. W jednym z nich, badaniami objęto 30 ochotników z nadwagą, którzy przez 28 

kolejnych dni przyjmowali chitozan lub placebo i nie zmieniali w tym czasie swoich nawyków 

żywieniowych. Nie wykazano różnic w wadze i poziomie cholesterolu w surowicy krwi pomiędzy 

grupą przyjmującą chitozan i placebo. [2] Kolejne badania obejmowały 51 zdrowych, otyłych 
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kobiet i były prowadzone przez okres 8 tygodni. Grupa przyjmująca preparaty chitozanu wykazała 

nieznacznie obniżony poziom cholesterolu w porównaniu z grupą przyjmującą placebo, jednak nie 

wykazano różnic w wadze pomiędzy obydwiema grupami. [3] Prowadzono również badania 

obejmujące 68 otyłych mężczyzn i kobiet, w których również nie wykazano utraty wagi, zmiany 

budowy ciała, czy poprawy ciśnienia krwi lub profilu lipidowego związanych z przyjmowaniem 

preparatów chitozanu. [4]  

Przeprowadzono również badania, w których wykazano, że w rzeczywistości ilość tłuszczu usuwa 

przez chitozan jest niewielka. Badaniem objęto 15 mężczyzn spożywających pięć posiłków 

dziennie przez 12 dni, przy codziennej dawce tłuszczu wynoszącej około 25 gramów. Ilość 

wydalanego tłuszczu w ciągu czterech dni, kiedy przyjmowali oni preparaty chitozanu była 

porównywalna do ilości tłuszczu wydalanej w ciągu pozostałych dni, podczas których chitozanu nie 

przyjmowano. Przyjmowanie 10 tabletek chitozanu dziennie spowodowało wzrost zawartości 

tłuszczu w kale tylko o 1 gram (9 kalorii), co nie ma istotnego wpływu na wagę. [5] 

Działania rządu USA 

31 sierpnia 1999, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków poleciła firmie TRY-Lean, Inc. 

zaprzestanie stwierdzeń, jakoby przyjmowanie wytwarzanych przez nią produktów zawierających 

chitozan zmniejsza ryzyko nadwagi, wysokiego ciśnienia, zawału serca i nowotworów. [6]  

W 2000 roku, producenci “The Enforma Systems” zgodzili się na zapłacenie kar nałożonych przez 

FKH za zwodnicze reklamy twierdzące, że osoby stosujące ww. produkt mogą „jeść co tylko chcą i 

nigdy więcej nie będą musieli być na diecie”. Skarga FKH dot. Enforma Natural Products, Inc. 

została złożona na prezydenta i kierownika produkcji (Andrew Grey i Fred Zinos, były 

wiceprezydent ds. sprzedaży i marketingu). Zestaw składa się z produktu na bazie chitozanu o 

nazwie “Fat Trapper”, którego przeznaczeniem jest jest zapobieganie wchłaniania spożywanego 

tłuszczu; i z produktu „Exercise in A Bottle” na bazie pirogronianu, który ma za zadanie 

pobudzanie organizmu do spalania tłuszczu. Zestaw był promowany głównie poprzez 30-minutowe 

programy telewizyjne z udziałem byłego baseballisty Steva Garvey’a, a także poprzez stronę 

internetową producenta. Ugoda zakazuje producentom bezpodstawnego utrzymywania, że jakiś 

produkt, usługa lub program: zapewnia kontrolę wagi bez stosowania diety lub ćwiczeń fizycznych; 

zapobiega wchłanianiu tłuszczu; przyspiesza metabolizm; spala tłuszcz; albo pozwala na utratę 

wagi nawet w przypadku spożywania jedzenia o dużej zawartości tłuszczu. Firma musi ponadto 

zapłacić 10 milionów dolarów, które zostaną wykorzystane na odszkodowania lub zostaną 

przekazane do Departamentu Skarbu USA. [7] 
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7. Marketers of "The Enforma System" settle FTC charges of deceptive advertising for their weight loss products. 

FTC news release, April 26, 2000.  

Artykuł zrecenzowano 13 maja 2003 

Artykuł 2 
Eur J Clin Nutr. 1999 May;53(5):379-81.  
 

Zrandomizowane, z podwójną ślepą próbą badania chitozanu pod kątem 
redukcji wagi. 

Pittler MH, Abbot NC, Harkness EF, Ernst E. 

Zakład Medycyny Komplementarnej, Podyplomowa Szkoła Medyczna i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Exeter. Wielka Brytania. 

WSTĘP: Nadwaga i otyłość są powszechnym i kosztownym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. 
Przekonujące dowody wiążą nadwagę i otyłość z poważnymi schorzeniami takimi jak choroby układu 
sercowo-naczyniowego czy cukrzyca. Zalecenia żywieniowe są notorycznie łamane. Chitozan jest 
promowany w USA i innych krajach jako doustny środek redukujący wchłanianie tłuszczu i stał się 
już podstawowym składnikiem wielu preparatów dostępnych bez recepty. Podstawowym celem tych 
badań jest zbadanie klinicznej skuteczności chitozanu w redukcji masy ciała. 

METODY: 34 ochotników z nadwagą weszło w skład losowo wybranej grupy kontrolnej, przy 
podwójnie przeprowadzonej ślepej próbie. Osoby biorące udział w badaniu przyjmowały cztery 
tabletki chitozanu lub nierozróżnialnego placebo dwa razy dziennie przez 28 kolejnych dni. Pomiary 
przeprowadzano na początku testów oraz po upływie 14 i 28 dni. Osoby  poddane testom 
utrzymywały swoją normalną dietę i prowadziły dokumentację rodzaju i ilości spożywanej żywności. 
Dokonano oceny skutków ubocznych i skuteczności.  

WYNIKI: Dane pochodzące od 30 osób zostały poddane analizie pod kątem wprowadzenia leku do 
obrotu. Po czterech tygodniach stosowania, wskaźnik masy ciała, poziom cholesterolu w surowicy 
krwi, trójglicerydów, witamin A, D, E i beta-karotenu nie były istotnie różne dla osób przyjmujących 
chitozan i tych, które przyjmowały placebo. Po 4 tygodniach poziom witaminy K znacząco wzrósł w 
grupie przyjmującej chitozan w porównaniu do tej stosującej placebo (P<0.05). Zgodność wynosiła 
91,5% i 96.0% odpowiednio dla grupy przyjmującej chitozan i placebo. 

WNIOSKI: Powyższe dane sugerują, że chitozan w podawanej dawce, bez zmiany nawyków 
żywieniowych nie przyczynia się do zmniejszenia masy ciała u osób z nadwagą. Nie 
zaobserwowano żadnych poważnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem chitozanu. 

PMID: 10369493 [PubMed – indeksowany dla MEDLINE] 

http://www.obesityresearch.org/cgi/content/abstract/11/5/683?etoc
http://www.fda.gov/foi/warning_letters/m2901n.pdf
http://www.quackwatch.com/02ConsumerProtection/FTCActions/enforma.html
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Artykuł 3 

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1999 Jun;21(5):357-61.   
 

Zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL w surowicy krwi za pomocą 
mikrokrystalicznego chitozanu 

Wuolijoki E, Hirvelä T, Ylitalo P. 

Finn-Medi Research Ltd., Zakład Nauk Farmaceutycznych, Uniwersytet Tampere, Finlandia. 

Mikrokrystaliczny chitozan (MCCh: 3 tabletki, 400 mg każda, dwa razy dziennie) lub placebo było 
podawane doustnie przez 8 tygodni (z podwójnie ślepą próbą) 51 zdrowym otyłym kobietom tuż 
przed rutynowymi (szpitalnymi lub domowymi) posiłkami. Monitorowano poziom wagi, cholesterolu w 
surowicy krwi (całkowity, frakcji LDL i HDL, trójglicerydy) i podstawowych parametrów 
laboratoryjnych przed rozpoczęciem badań, a także w 4., 6. i 8. tygodniu leczenia. W podgrupie 
badanych osób, o wskaźniku masy ciała większym bądź równym 30, które nie zmieniły swoich 
nawyków żywieniowych, poziom cholesterolu LDL w surowicy krwi zmniejszył się o 0.57 +/- 0.72 
mmol/l (n=II) w ciągu 4 tygodni i o 0.10 +/- 0.60 mmol/l (n = 14) w grupie przyjmującej placebo 
(p<0.05). Po ośmiu tygodniach, spadek cholesterolu wynosił 0.48 +/- 0.91 mmol/l w grupie MCCh i 
0.26 +/- 0.57 mmol/l w grupie przyjmującej placebo (p > 0.1). W przypadku wszystkich osób 
zmniejszenie poziomu cholesterolu po 4 tygodniach wynosiło 0.48 +/- 0.72 mmol/l (n = 24) dla osób 
przyjmujących MCCh i 0.18 +/- 0.58 mmol/l (n = 27) u osób z grupy stosującej placebo (p = 0.057), a 
także 0.52 +/- 0.69 mmol/l i 0.31 +/- 0.63 mmol/l, odpowiednio po 8 tygodniach (p > 0.1). MCCh nie 
wpływa istotnie na całkowity poziom cholesterolu, a także na poziom frakcji HDL (p>0.1), ale wpływa 
na niewielki wzrost poziomu trójglicerydów w porównaniu z placebo (p = 0.015-0.06). Nie 
zaobserwowano redukcji wagi u żadnej z badanych osób. Chitozan był dobrze tolerowany, nie 
obserwowano również efektów ubocznych oraz zmian w podstawowych parametrach 
laboratoryjnych, jak również zmian w poziomie witamin A i E oraz Fe

2+
 i trasferyny. 

Numer PMID: 10420392 [PubMed - indeksowany dla MEDLINE] 
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Artykuł 4 
Singapore Med J. 2001 Jan;42(1):6-10. Komentarz w: Singapore Med J. 2001 May;42(5):230-1.  

 

 W przypadku braku zmiany nawyków żywieniowych, chitozan nie 
zmniejsza stężenia lipidów w osoczu ani nie wpływa na redukcję wagi u 
otyłych, cierpiących na hipercholesterol 
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emię mieszkańców Azji. 
Ho SC, Tai ES, Eng PH, Tan CE, Fok AC. 

Zakład Endokrynologii, Centralny Szpital w Singapurze, Singapur. 

CEL PRACY: Zbadanie wpływu Absorbitolu na masę ciała, wartości wskaźników antropologicznych, 
kształt ciała, ciśnienie krwi i profil lipidowy u otyłych, cierpiących na hipercholesterolemię osób, przy 
braku zmiany nawyków żywieniowych. 

METODA: test zrandomizowany, podwójna ślepa próba. Próba kontrolna – podawanie placebo. 

UCZESTNICY: ochotnicy bez udokumentowanych chorób przewlekłych (n=88), otyli (procent 
tłuszczu w ciele > 20% u mężczyzn i >30% u kobiet), cierpiący na hipercholesterolemię (cholesterol 
całkowity >5.20 mmol/L). 63 (72,.3%) osoby ukończyły testy. 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ: Po upływie 4 tygodni,rozpoczęto przyjmowanie 4 tabletek 
placebo/Absorbitolu (250 mg) 3 razy dziennie, przed posiłkiem. Osoby biorące udział w badaniu 
otrzymały pisemne informacje odnośnie zdrowego stylu życia, nie wprowadzano jednak żadnych 
ograniczeń żywieniowych i kontroli w tym zakresie. 

MIERZONE PARAMETRY: waga, wskaźnik masy ciała, beztłuszczowa masa ciała, obwód talii, 
bioder, ciśnienie krwi, stężenie lipidów na czczo i poziom cukru zostały zmierzone na początku 
badań oraz po upływie 4. i 16. tygodnia. 

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW: Analizy przeprowadzono pod kątem wprowadzenia 
preparatu do obrotu. Porównania pomiędzy grupami przeprowadzono przy wykorzystaniu testu 
Studenta i Manna-Whitney’a odpowiednio: parametrycznego i nieparametrycznego.  

WYNIKI: Nie zaobserwowano istotnych zmian w mierzonych parametrach w przypadku osób 
przyjmujących Absorbitol w porównaniu z tymi, które stosowały placebo, poza frakcją HDL 
cholesterol, której poziom wzrósł dla osób przyjmujących Absorbitol i spadł dla tych, którym 
podawano placebo (p=0.048). 

WNIOSKI: W przypadku braku zmiany nawyków żywieniowych, Absorbitol nie powoduje utraty wagi, 
poprawy wskaźników antropologicznych, składu ciała, ciśnienia krwi i profilu lipidowego. 

PMID: 11361230 [PubMed – indeksowany dla MEDLINE] 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Fok%20AC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


  
 
 

 

Page 39 of 42 
ESTABLISH 

 
 

Artykuł 5 
Obesity Research 11:683-688 (2003) 
© 2003 The North American Association for the Study of Obesity  

 
Badania Oryginalne 

Supplementacja chitozanem i wydalanie tłuszczu z kałem u mężczyzn 
Matthew D. Gades

*
 and Judith S. Stern

*,
  

*
 Zakład Żywienia Zakład Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Kalifornia w Davis, Davis, 

Kalifornia.  

Adres korespondencyjny: Dr. Judith S. Stern, Zakład Żywienia, Uniwersytet Kalifornia w Davis, 

One Shields Avenue, Davis, CA 95616. E-mail: jsstern@ucdavis.edu  

Cel: Kilka suplementów diety ułatwiających utratę wagi jest testowanych pod kątem ich 

efektywności, przy ich ciągłym rozpowszechnianiu. Środki oparte na chitozanie są sprzedawane 

jako pułapka dla tłuszczu i magnesy na tłuszcz. Mają one hamować wchłanianie tłuszczu i 

powodować utratę wagi, przy braku konieczności zmiany nawyków żywieniowych. W 

przeprowadzonych badaniach, sprawdziliśmy ilościowo, in vivo wpływ chitozanu na wchłanianie 

tłuszczu.   

Metody badawcze i procedury: Uczestnicy badań (n=15) spożywali pięć posiłków dziennie przeze 

12 dni. Ilość kalorii nie była ograniczona. Osoby biorące udział w badaniu nie przyjmowały 

żadnych suplementów diety przez okres kontrolny (4 dni) oraz 2 tabletki chitozanu 5 razy dziennie 

(4.5 g chitozanu/dzień), 30 minut przed posiłkiem, podczas 4-dniowego okresu suplementacji. 

Wydalany kał pobierano począwszy od 2. aż do 12. dnia badań. Doustne markery węglowe 

pozwalały na podział fekaliów na dwa okresy. Dwa pojemniki kałowe zanalizowano pod kątem 

zawartości tłuszczu. 

Wyniki: uczestnikami badań byli mężczyźni w wieku 26.3 ± 5.9 lat, o wskaźniku masy ciała 25.6 ± 

2.3 kg/m
2
. Spożywali oni 133 ±

 
23 g tłuszczu/dzień i 12.91 ± 1.79 MJ/dzień (3084 ± 427

 

kcal/dzień). Pojedyncze posiłki zawierały średnio 26.3 ± 9.3 g tłuszczu. W przypadku suplementacji 

chitozanem w ilości 10 tabletek dziennie, wydalanie tłuszczu z kałem wzrosło o 1.1 ± 1.8 g/dzień 

(p=0.02), z 6.1 ± 1.2 do 7.2 ± 1.8 g/dzień. 

Dyskusja: Wpływ chitozanu na wchłanianie tłuszczu jest klinicznie zaniedbywalny. Jego 

właściwości są dalekie od bycia pułapką dla tłuszczu (0.11 ± 0.18
 
g) – pochłanianie 0.45 g tłuszczu 

na tabletkę lub 1.1 g (9.9 kcal) dziennie sprawia że nie ma on istotnego wpływu na bilans 

energetyczny. Zdolności pochłaniania tłuszczu przez chitozan nie zostały więc potwierdzone. 

Słowa kluczowa: suplementy • otyłość • błonnik • chitozan • wchłanianie tłuszczu  

  

http://www.obesityresearch.org/misc/terms.shtml
mailto:jsstern@ucdavis.edu
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Artykuł 6 

 

Zaakceptowano do publikacji: 26 kwietnia 2000 

Producenci “The Enforma System” zgadzają się na zapłacenie kar 
nałożonych przez FKH za nieprawdziwe reklamy środka pozwalającego 
na utratę wagi. 

Ugoda związana jest z zapłaceniem kary w wysokości 10 milionów dolarów 

"Stosując Enforma, możesz jeść co tylko chcesz i już nigdy więcej nie będziesz musiał być na 
diecie.” 
 

Te, i inne stwierdzenia związane z utratą wagi odnoszące się do „The Enforma System” są częścią 

reklam ukazujących się w telewizji, jak również w Internecie. Jednak według skargi złożonej przez 

Federalną Komisją ds. Handlu w sądzie, stwierdzenia te są nieprawdziwe i bezpodstawne. W 

ramach ugody zawartej w sądzie, firma nie będzie już umieszczać niepotwierdzonych informacji 

związanych z właściwościami odchudzającymi w reklamach swoich produktów, a także zapłaci 

Komisji 10 milinów dolarów kary, które zostaną przekazane nabywcom produktu, lub jeśli okaże 

się to niemożliwe, przekazane do Departamentu Skarbu USA.   

Producenci produktów o nazwie „Fat Trapper” i „Exercise In A Bottle” zostali obciążeni karą 

nałożoną przez FKH za podawanie nieprawdziwych i niepotwierdzonych informacji w reklamach 

„The Enforma System”. Skarga FKH dot. Enforma Natural Products, Inc. została złożona na 

prezydenta i kierownika produkcji (Andrew Grey i Fred Zinos, były wiceprezydent ds. sprzedaży i 

marketingu). Firma Enforma Natural Products reklamuje i sprzedaje „The Enforma System” w 

całym kraju. Środek był promowany głównie poprzez 30-minutowe programy telewizyjne z 

udziałem byłego baseballisty Steve’a Garvey’a oraz poprzez stronę internetową. „The Enforma 

System” jest złożony z dwóch suplementów diety, zawierających składniki, które zyskują coraz 

większą popularność w grupie środków wpływających na utratę wagi: produkt na bazie chitozanu: 

„Fat Trapper”, który ma zapobiegać wchłanianiu tłuszczu z pożywienia; oraz produkt na bazie 

pirogronianu „Exercise In A Bottle”, który ma zwiększać zdolność organizmu do spalania tłuszczu. 

“Schudnąć bez diety? Nie ma szans!” – wypowiedź Jodie Bernstein, Dyrektora Biura Ochrony 

Konsumenta Federalnej Komisji ds. Handlu. „Oświadczenia o cudownych środkach na utratę wagi 

żerują na ludziach z nadwagą i na osobach otyłych. To nie jest dobry interes, kiedy producenci 

obiecują utratę wagi bez wysiłku. Tak naprawdę jest tylko jeden sprawdzony sposób na utratę i 

późniejsze utrzymanie wagi: ograniczenie jedzenia i ćwiczenia fizyczne.” 

Według Federalnej Komisji ds. Handlu, reklamy „The Enforma Systems” zawierały takie 

stwierdzenia jak: 
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 The Enforma Systems “pomaga Twojemu organizmowi spalać więcej kalorii, podczas gdy nic nie 

robisz tylko siedzisz lub stoisz, a nawet wtedy kiedy śpisz.” 

 Stosując The Enforma System „możesz delektować się pysznym jedzeniem, jak smażony kurczak, 

pizza, cheeseburgery, a nawet masłem i kwaśną śmietaną i przestać się martwić swoją wagą.” 

 Fat Trapper na stałe blokuje tłuszcz, który nigdy nie zostaje wchłonięty przez organizm” 

 „Exercise In A Bottle” działa na poziomie molekularnym, zmuszając każdą z komórek Twojego ciała 

do pracy, niezależnie od tego czy ćwiczysz czy nie. W przypadku gdy Twoje komórki pracują, Ty 

spalasz kalorie lub pozbywasz się tłuszczu.” 

Skarga złożona przez FKH stwierdza, że przez takie i inne stwierdzenia firmy Enforma Natural 

Products (za które odpowiedzialni są Grey i Zinos)  jakoby „The Enforma System” pozwalał 

osobom stosującym tę metodę na znaczną utratę wagi i utrzymanie jej bez konieczności stosowania 

diety i wykonywania ćwiczeń fizycznych są niepoparte odpowiednimi badaniami. Produkt ten ma 

przynosić efekt nawet w przypadku spożywania znacznej ilości jedzenia o dużej zawartości 

tłuszczu, jak smażone kurczaki, pizza czy cheeseburgery. W złożonej skardze kwestionowane jest 

również utrzymywanie jakoby „Fat Trapper” zapobiegał wchłanianiu tłuszczu (całości lub znacznej 

części spożywanego tłuszczu), a także stwierdzeń, że „Exercise In A Bottle” przyspiesza 

metabolizm, spala cukier i węglowodany zanim ulegną przekształceniu w tłuszcz, a także spala 

tłuszcz obecny już o organizmie. 

Wreszcie, w złożonej skardze stwierdzono, że firma fałszywie twierdziła jakoby wykonano badania 

naukowe potwierdzające wpływ jej produktów na utratę wagi oraz wchłanianie i spalanie tłuszczu. 

FKH przygotowała dwa określone zarządzenia w ramach ugody i nałożonej kary (jeden pomiędzy 

Firmą Enforma Natural Products i Grey’em, drugi pomiędzy Zinosem). Obydwa dokumenty:  

 Zabraniają bezpodstawnych stwierdzeń utrzymujących, że jakikolwiek produkt, usługa lub program 

powoduje lub utrzymuje utratę wagi i zapobiega przybieraniu na wadze be konieczności stosowania 

diety bądź wykonywania ćwiczeń fizycznych, zapobiega wchłanianiu tłuszczu, przyspiesza 

metabolizm, spala tłuszcz, lub pozwala na utratę wagi nawet w przypadku spożywania jedzenia o 

dużej zawartości tłuszczu; 

 Wymagają, aby stwierdzeniom o możliwościach utraty i utrzymania wagi towarzyszyły jasne i 

przejrzyste komunikaty o konieczności ograniczenia ilości spożywanych kalorii i/lub wykonywania 

ćwiczeń fizycznych; 

 Wymagają, aby każde stwierdzenie odnoszące się do korzyści zdrowotnych bądź możliwości utraty 

wagi, a także działanie, efektywność i bezpieczeństwo wynikające ze stosowania określonego 

produktu było potwierdzone odpowiednimi badaniami naukowymi, 

 Zabraniają fałszywych stwierdzeń odnośnie faktu przeprowadzenia lub wyników testów, 

eksperymentów i badań. 
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Zawarta ugoda z firmą Enforma Natural Products i Grey’em wymaga również, że zapłacą oni FKH 

10 milionów dolarów w ramach zadośćuczynienia dla konsumentów. Pierwsza rata wynosząca 5 

milionów dolarów musi zostać zapłacona w przeciągu pięciu dni od dnia wejścia ugody w życie, 

pozostałe 5 milionów dolarów ma zostać zapłacone w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy. 

Oskarżeni podpisali weksel dotyczący spłaty pozostałych 5 milionów dolarów, a także  zgodzili się 

aby wszystkie aktywa firmy stanowiły zabezpieczenie nałożonej kary. Otrzymane przez FKH 10 

milionów dolarów zostanie przeznaczone na wypłatę odszkodowań klientom, którzy zakupili “The 

Enforma System” bezpośrednio od firmy do 31 marca 2000. W przypadku, gdy FKH stwierdzi, że 

odszkodowania są niefunkcjonalne, może zostać podjęta decyzja o przekazaniu pieniędzy do 

Departamentu Skarbu USA. 

Ugoda zawarta z Fredem Zinosem nie jest wymaga od niego żadnych finansowych zobowiązań 

wobec FKH. Komisja opiera się na poprawności sprawozdań finansowych dostarczonych przez 

Zinosa i zaznacza, że w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości ugoda może zostać 

zmodyfikowana, a odpowiedzialność finansowa Freda Zinosa może ulec zmianie.  

Wynik głosowania Komisji nad przyjęciem ugody z Enforma Natural Products, Andrew Grey’em i 

Fredem Zinosem to 5-0. Sprawa została złożona w Sądzie Dzielnicowym, Głównej Dzielnicy 

Kalifornii, w Los Angeles, 25 kwietnia 2000 r. 

 

UWAGI: Zawarte ugody nie stanowią podstawy do posądzania oskarżonych o naruszenie prawa. 

Ugoda nabierze mocy prawnej po podpisaniu przez sędziego. 

Kopie złożonej skargi i ostateczna postać ugody zostaną wkrótce udostępnione przez Centrum 

Obsługi Konsumenta FKH, pokój 130, 600 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20580; 

877-FKH-INFORMACJA (877-382-4357); TDD dla niesłyszących: 202-326-2502. Kopie 

informacji odnośnie pozostałych suplementów diety również są dostępne na stronie internetowej 

FKH (http://www.ftc.gov). W celu uzyskania najświeższych informacji zapraszamy do nagrania się 

na skrzynkę pocztową Telefonu Informacyjnego FKH: 202-326-2710. 

Kontakt dla mediów:  
Brenda Mack, 
Biuro Spraw Publicznych 
202-326-2182  
Gorąca linia dla konsumentów 
202-326-3123  

(Numer Sprawy FKH. 992 3160) 

(Numer postępowania cywilnego.: 04376JSL(CWx)) 

 
Artykuł opublikowano 2 maja 2000 
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