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Ostatnie doniesienia zespołu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy ogłosili, że 
stworzyli substancję, silnie hamującą zakażenie korona-wirusem SARS-CoV-2, zaszczepiły nadzieję na 
opracowanie skutecznego leku do walki z pandemią COVID -19.    
  
Badacze wykazali, że odkryta substancja to inhibitory polimerowe. Stworzone zostały na bazie chitosanu - 
związku otrzymywanego ze skorupiaków morskich. Działanie polimeru polega na tym, że wiąże się on                   
z białkiem S (SARS-CoV-2), tworzącym "kolec" wirusa, co blokuje jego oddziaływanie z receptorem 
komórkowym – dla konwertazy angiotensyny II, a w konsekwencji uniemożliwia wnikanie wirusa do komórki 
gospodarza. 
  
Chitozan, z którego pozyskuje się związki polimerowe, pod względem chemicznym jest organicznym 
związkiem z grupy polisacharydów; pochodną chityny, powstający w wyniku jej częściowej deacetylacji. Proces 
deacetylacji chityny polega na usuwaniu z niej grupy acetylowych, które utwardzają chitynę i sprawiają, że jest 
ona nierozpuszczalna w polarnym środowisku wodnym . Najwyższą aktywność biologiczną chitozanu, uzyskuje 
się po jego przetworzeniu w opatentowanym procesie OCHG™. W efekcie uzyskiwany jest mleczan chitozanu, 
czyli chitozan w postaci oligomerów, o krótkich łańcuchach oligocukrowych i ściśle określonej masie 
cząsteczkowej. Strukturalnie chitozan jest podobny do celulozy - błonnika pochodzenia zwierzęcego, podobnego 
do fibryny ludzkiej. Jest całkowicie naturalny i dobrze tolerowany przez nasz organizm, nie wchodzi                             
w interakcje z komórkami prawidłowymi.  
 
 Chitozan działa bardzo korzystnie na cały organizm. Przez specjalistów nazywany jest szóstym – po 
białkach, tłuszczach, cukrach, minerałach oraz witaminach – składnikiem niezbędnym do życia. Skutecznie 
oczyszcza i odkwasza organizm, pobudza mechanizmy obronne człowieka, hamuje namnażanie się 
komórek nowotworowych, obniża poziom cholesterolu, pozwala zredukować masę ciała. Stosując 
suplementację chitozanu, można doprowadzić do wyleczenia wielu chorób, z którymi nie radzi sobie 
współczesna medycyna. 
   
CHITOZIN FIT C – mleczan chitozanu, zawiera oligomery chitozanu w połączeniu z kwasem mlekowym 
co przyczynia się do zwiększenia ich rozpuszczalności w polarnym środowisku wodnym. Odznacza się 
bardzo wysoką  przyswajalnością i aktywnością biologiczną, co daje największą efektywność spośród 
innych znanych produktów zawierających chitozan. 
  
Oligomery chitozanu wzmacniają odporność organizmu 
  
Badania eksperymentalne na drobnoustrojach i wirusach z udziałem chitozanu wykazały hamowanie ich 
rozwoju w komórce gospodarza. Mechanizm działania chitozanu polega na oddziaływaniu za pośrednictwem 
jego dodatnio naładowanych grup aminowych z ujemnie naładowanymi grupami funkcyjnymi występującymi w 
ścianie komórkowej bakterii lub wirusów, te oddziaływania elektrostatyczne przyczyniają się do zmian 
przepuszczalności błony komórkowej (elastyczności), jej rozpadu i wycieku substancji wewnątrzkomórkowej.     

Inni autorzy sugerują, że wokół błony komórkowej mikroorganizmów, chitozan wytwarza  otoczka polimerową 
uniemożliwiając transport składników pokarmowych do komórki oraz regulację procesów metabolicznych w niej 
zachodzących, a w konsekwencji skierowanie komórki na drogę apoptozy. 

Wykazano, że cząsteczki oligomerów chitosanu mają zdolność penetracji błony komórkowej mikroorganizmów 
oraz wirusów, a w konsekwencji do wiązania się z ich materiałem genetycznym DNA lub RNA, co prowadzi do 
hamowania procesu replikacji (powielania materiału genetycznego) transkrypcji (syntezy RNA) i procesu 
translacji (syntezy białek).   
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Oligomery chitozanu są niezastąpione w profilaktyce nowotworów 
  
Chitozan wiąże się z komórkami nowotworowymi których błona posiada ładunek ujemny, przyczyniając się do 
zmiany elastyczności błony do wartości komórek prawidłowych, zmienia jej przepuszczalność, podwyższa pH 
płynu wewnątrz i zewnątrz komórkowego do wartości 7,35 – 7,4 co sprzyja odkwaszaniu organizmu. 
Zakwaszenie organizmu powoduje zaburzenie wszystkich procesów biochemicznych, zagęszczenie krwi, 
zaburzenie krążenia, bardzo obciąża nerki, powoduje bóle stawów i mięśni oraz sprzyja rozwojowi komórek 
rakowych. W zasadowym środowisku komórki nowotworowe nie nazmnażają się. Dlatego chitozan stosowany                         
w większych dawkach powoduje śmierć komórek rakowych oraz hamuje ich namnażanie co zmniejsza rozmiary 
guza. 
  
Oligomery chitozanu oczyszczają organizm z toksyn oraz obniżają poziom cholesterolu we krwi 
  
Chitozan oczyszcza przewód pokarmowy, wątrobę i cały organizm z metali ciężkich oraz toksyn, wiążąc je                
i wydalając z organizmu. Wyniki badań wskazują, że bardzo skutecznie poprawia stan i funkcjonowanie wątroby 
i trzustki. Chitozan wiąże też jony chlorkowe z soli kuchennej i wydala je, co zapobiega wytwarzaniu się 
angiotenzyny - substancji powodującej gwałtowny skurcz naczyń. Dzięki temu działa hipotensyjnie, obniżając 
ciśnienie krwi. Preparat wiąże i wydala z przewodu pokarmowego cholesterol, ponieważ ma dodatnio 
naładowane grupy aminowe przy tym samym pH co przewód pokarmowy. Grupy aminowe wiążą się z ujemnie 
naładowanymi cząsteczkami, takimi jak lipidy i kwasy żółciowe, uniemożliwiając ich wchłanianie                               
i magazynowanie przez organizm. Działanie chitozanu przyczyniające się do obniżenia poziomu cholesterolu 
frakcji LDL można wyjaśnić wskazując na interakcje hydrofobowe sole chitozanu z kwasami tłuszczowymi                       
i lipidami lipoprotein. Tak związane lipidy są wydalane z przewodu pokarmowego wraz z innymi produktami 
przemiany materii, a nie wchłaniane zwrotnie, jakby to nastąpiło w procesie resorpcji zwrotnej. 
  
Oligomery chitozanu poprawiają funkcjonowanie układu pokarmowego 
  
Po ich rozpuszczeniu tworzy się powłoka, która działa osłonowo, eliminuje nadkwasotę, stymuluje procesy 
gojenia, leczy nadżerki, wrzody i ubytki śluzówki. Ubytki śluzówki są powodem przeciekającego jelita ("Leaky 
Gut Syndrome"). Syndrom przeciekającego jelita jest jedną z głównych przyczyn alergii i chorób 
autoimmunologicznych, ponieważ niestrawione składniki pokarmowe (np. kazeina, gluten) oraz toksyny, 
przenikają przez otwory w błonie śluzowej jelita, wnikają do krwiobiegu i w konsekwencji wywołują odpowiedź 
immunologiczną ze strony układu odpornościowego. 
  
Oligomery chitozanu likwidują Candide 
  
Syndrom przeciekającego jelita często wywołują drożdżaki typu Candida. Candida albicans jest pasożytniczym 
grzybem, który żyje w przewodzie pokarmowym człowieka. Jeśli dochodzi do dysbiozy, czyli zaburzenia 
prawidłowego składu mikrobioty jelitowej, drożdżaki zaczynają rozmnażać się                               i dominować. 
W efekcie wydzielają szereg toksyn i metabolitów, które przedostają się do krwi i zatruwają cały organizm. 
Wpływa to niekorzystnie na szereg procesów zachodzących w organizmie, zaburza jego funkcjonowanie 
prowadząc do chorób, w tym także nowotworowych. Oligomery chitozanu skutecznie hamują rozwój Candide. 
  
  
Oligomery chitozanu poprawiają mobilność stawów i elastyczność skóry 
  
Kwas hialuronowy jest głównym składnikiem mazi stawowej. Jest odpowiedzialny za lepkość mazi, smarowanie 
powierzchni stawowych i odżywianie chrząstki. Dlatego chitozan stosowany dłużej poprawia mobilność stawów. 
  
 
 
 
 



   

 
Poli-Farm Sp. z o.o.                                  www.poli-farm.pl                                   NIP:      8341810997 
ul. Łyszkowicka 59  99-400 Łowicz                       biuro@poli-farm.pl                                Regon :   750799844 
tel  +48 468300040                                                                 KRS:     0000155038 
fax +48 468300041                                                                                       KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 500 PLN 

 
 
JAK DZIAŁAJĄ OLIGOMERY CHITOZANU? 

 Wzmacniają odporność organizmu, zwiększając aktywność limfocytów T, 
 Hamują zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi,  
 Eliminują zakwaszenie organizmu, podwyższa pH działając zasadowo,  
 Działają przeciwnowotworowo, hamują rozmnażanie się komórek rakowych i powstawanie przerzutów, 
 Oczyszczają organizm z metali ciężkich i innych szkodliwych substancji (rtęci, kadmu, pestycydów, 

sztucznych barwników, 
 Działają hipotensyjnie - obniża ciśnienie krwi, zmniejsza kurczliwość naczyń włosowatych, 
 Obniżają poziom cholesterolu, zmniejsza przyswajanie tłuszczów i cholesterolu w jelitach, oczyszcza 

naczynia krwionośne z płytek cholesterolowych 
 Poprawiają funkcjonowanie wątroby i trzustki, 
 Pomagają kontrolować poziom cukru we krwi, 
 Chronią śluzówki przewodu pokarmowego, efektywnie przyspiesza gojenie nadżerek i wrzodów, 
 Zwalczają syndrom przeciekającego jelita - jedną z głównych przyczyn alergii i chorób 

autoimmunologicznych, 
 Eliminują zgagę, nadkwasotę i wzdęcia, 
 Poprawiają stan mikrobioty jelitowej - oczyszczają kosmki jelitowe, poprawiają perystaltykę jelit, 
 Zwiększa elastyczność skóry i mobilność stawów, wzmacniają tkankę łączną i chrzęstną  

 
KIEDY  STOSOWAĆ OLIGOMERY CHITOZANU?  

 przy obniżonej odporności i zaburzeniach immunologicznych,  
 w profilaktyce nowotworów, chemioterapii, radioterapii, intoksykacji, 
 w zapobieganiu chorobom układu krążenia; miażdżycy, zawałom, udarom,  
 w nadciśnieniu, 
 przy nieprawidłowej pracy wątroby i trzustki oraz cukrzycy, 
 nadkwasocie i zgadze, 
 przy zapaleniu, nadżerkach i owrzodzeniach przewodu pokarmowego, 
 drożdżycy przewodu pokarmowego, 
 zatruciach pokarmowych, 

 
PRZECIWWSKAZANIA 
 
CHITOZIN FIT C  nie powinny stosować osoby uczulone na skorupiaki. Nie zaleca się też podawania go 
dzieciom do lat 12.  Należy zachować 2-godzinną przerwę pomiędzy zażywaniem preparatu zawierającym 
chitozan, a innymi stosowanymi preparatami i lekami, ponieważ jest absorbentem i może zmniejszać ich 
przyswajanie. 
  
DAWKOWANIE: 
Stosować 3 razy dziennie po 5 ml (łyżeczka od herbaty) na ½ szklanki wody, najlepiej rano i wieczorem oraz 
przed jedzeniem. 
 
CZAS KURACJI: W celach profilaktycznych 1-2 miesiące 2-3 razy do roku. 
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W opracowaniu tekstu wykorzystano najnowsze doniesienia literaturowe dotyczące sars-CoV2 jak również 
wieloletnie doświadczenie w prowadzonych badaniach nad chitozanem we współpracy Katedry Biochemii 
Lekarskiej CM UJ z Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. 

Dr Jan Ignacak Katedra Biochemii Lekarskiej CM UJ  


