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Właściwości biologiczne chi-
tyny i chitozanu, takie jak bio-
degradowalność, nietoksycz-
ność, biodostępność, dzia-
łanie przeciwnowotworowe, 
immunogenne, właściwości 
przeciwbakteryjne czy prze-
ciwgrzybiczne sprawiają, iż 
polimery te wzbudzają szero-
kie zainteresowanie w wielu 
gałęziach nauki i przemysłu, 
przede wszystkim z zakre-
su medycyny i farmakologii. 
Prawne uznanie tych związ-
ków jako środków farmako-
logicznych jest jednak ogra-
niczone z uwagi na trudności 
w zdefiniowaniu ich budowy
chemicznej i właściwości fi-
zykochemicznych oraz wyni-
kających z tego problemów 
w ocenie skuteczności ich 
działania i bezpieczeństwa 
stosowania. Aktualnie dąży się 
do tego, aby preparaty chity-
nowo-chitozanowe posiadały 
bogatą charakterystykę fizy-
kochemiczną, pozwalającą na 
ustalenie zależności pomię-
dzy strukturą chemiczną tych 
związków a ich aktywnością 
biologiczną. Techniki chro-
matograficzne są niezbęd-
nym narzędziem takiej oceny 
i najważniejsze ich znaczenie 
w analizie chityny i chitozanu 
zostanie omówione. 

Chityna i chitozan
Chityna, jest drugim obok 
celulozy, najbardziej rozpo-

wszechnionym biopolimerem
w przyrodzie; wchodzi w skład 
szkieletu zewnętrznego sta-
wonogów (m.in. krabów, kre-
wetek), jest składnikiem ścian 
komórkowych większości grzy-
bów, alg i niektórych glonów. 
Roczna produkcja tego związ-
ku sięga 1010–1012 ton [1]. Pod 
względem strukturalnym chi-
tyna jest liniowym polisacha-
rydem składającym się w więk-
szości z reszt 2-acetamido-2-
-deoksy-β-D-glukopiranozo-
wych (GlcNAc) i częściowo z 
reszt 2-amino-2-deoksy-β-D-
-glukopiranozowych (GlcN) po-
łączonych wiązaniem β-(1→4). 
Masa cząsteczkowa sięga kilku 
milionów g/mol. W tej postaci 
chityna jest nierozpuszczalna 
w wodzie i większości roz-
puszczalników organicznych 
[2]. Kiedy udział reszt GlcN 
w łańcuchu cukrowym rośnie 
(sięga powyżej 50%), chityna
staje się rozpuszczalna w roz-
cieńczonych, wodnych roz-
tworach kwasów (pH < 6) i nosi 
nazwę chitozanu. Stopień 
N-acetylacji chityny i chitoza-
nu (DA), określany jako udzia-
łu procentowy reszt GlcNAc 
przypadający na 100 jedno-
stek monomeru w łańcuchu, 
jest zatem bardzo ważnym 
parametrem determinującym 
właściwości fizykochemicz-
ne tych związków [3]. Należy 
przy tym zaznaczyć, iż wartość 
stopnia N-acetylacji określają-

ca przejście chityny w chito-
zan nie jest w nomenklaturze 
ściśle zdefiniowana [4]. Nie-
którzy uznają tą wartość jako 
50%, inni jako 60% [5]. Zgod-
nie z zaleceniami Europejskie-
go Komitetu Chitynowego 
(the European Chitin Society, 
EUCHIS), klasyfikacja chityny
i chitozanu powinna być opar-
ta o ich rozpuszczalność w 0,1 
M kwasie octowym; materiał 
nierozpuszczalny nosi nazwę 
chityny, a rozpuszczalny okre-
ślany jest jako chitozan [6]. 
Budowa chemiczna chityny 
i chitozanu przedstawiona jest 
na rys. 1. 
W przeciwieństwie do chityny 
chitozan jest rzadko spotyka-
ny w naturze. W czystej po-
staci występuje jako składnik 
ścian komórkowych grzybów 
strzępkowych, należących do 
klasy Zygomycetes [7]. Na ska-
lę przemysłową uzyskuje się 
go w procesie de-N-acetylacji 
chityny.

Olbrzymie zainteresowanie 
chityną i chitozanem wynika 
z ich właściwości fizykoche-
micznych oraz aktywności bio-
logicznej. Znalazły one zasto-
sowanie w wielu dziedzinach: 
kosmetykologii, ochronie śro-
dowiska, rolnictwie, wetery-
narii, ale przede wszystkim 
w przemyśle farmaceutycz-
nym i medycynie [4,8-10]. 
Z uwagi na lepszą rozpusz-
czalność i reaktywność (wol-
ne grupy aminowe) wyższą 
aktywnością biologiczną cha-
rakteryzuje się chitozan [3,
10-12] i to on cechuje się 
znacznie szerszym spektrum 
zastosowań. Chitozan jest 
substancją biodegradowalną 
i nietoksyczną, stosowaną 
m.in. do produkcji otoczek na 
leki. Hamuje rozwój komórek 
nowotworowych, obniża ci-
śnienie krwi, redukuje stęże-
nie lipidów we krwi, zmniej-
sza stężenie cukru we krwi 
u osób z nadwagą, poprawia 

Rys. 1. Budowa chemiczna chityny i chitozanu
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perystaltykę jelit i wspomaga 
proces odchudzania, znacznie 
podnosi aktywność układu 
odpornościowego organizmu 
poprzez regulację pH krwi, 
poprawia krwioobieg w tkan-
kach oraz absorbuje i usuwa 
z organizmu sole metali cięż-
kich (ołów, rtęć i inne). Opa-
trunki z chitozanem przy-
spieszają zabliźnianie trudno 
gojących się ran poprzez 
uaktywnianie produkcji kola-
genu.
Jak już wspomniano, podsta-
wową metodą otrzymywania 
chitozanu jest reakcja de-N-
-acetylacji chityny. W zależ-
ności od źródła pochodzenia 
chityny (α-, β- i γ-chityna) oraz 
zastosowanych parametrów 
reakcji de-N-acetylacji (reakcja 
homogeniczna lub hetero-
geniczna) uzyskane, komer-
cyjnie dostępne preparaty 
chitozanowe różnią się znacz-
nie właściwościami fizykoche-
micznymi (rys. 2). 
Średnia masa cząsteczkowa 
chitozanu (MW) mieści się 
w granicach 3800 – 500000 
g/mol, a stopień N-acetylacji 
wynosi od 2% to 40% [4]. War-
tości MW i DA są najważniej-
szymi czynnikami determinu-
jącymi aktywność biologiczną 
tego związku, ale inne para-
metry, np. dystrybucja masy 
cząsteczkowej, którą wyzna-
cza się ze stosunku wartości 
MW do wiskozymetrycznej 
średniej masy cząsteczkowej 
chitozanu (MN) mogą także 
znacząco ją modyfikować
[3]. Stwierdzono, iż aktyw-
ność chitozanu wzrasta wraz 
z zmniejszaniem się masy czą-
steczkowej i obniżaniem stop-
nia N-acetylacji [3,10-12]. 
Różnorodność strukturalna 
preparatów chitozanowych 

Średnia masa cząsteczkowa  MW

Stopień N-acetylacji  (DA)

Sposób acetylacji  P
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N
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Rys. 2. Charakterystyka fizykochemiczna chitozanu. Na czerwono zaznaczono para-
metry fizykochemiczne, które można wyznaczyć za pomocą technik chromatograficznych

sprawia, że w eksperymen-
tach naukowych - szczególnie 
tych związanych z aplikacja-
mi medycznymi - trudno jest 
wyjaśnić zależność pomiędzy 
ich strukturą chemiczną a ak-
tywnością biologiczną [3,10]. 
Obecnie dąży się do tego, aby 
wszystkie preparaty chitoza-
nowe posiadały bogatą cha-
rakterystykę fizykochemiczną
[3,10,13]. Wiedza ta niezbędna 
także po to by przeprowadzić 
procedury zatwierdzenia pre-
paratów chitynowych i chito-
zanowych jako środków lecz-
niczych. Techniki chromato-
graficzne, obok metod spek-
troskopowych [14], należą do 
podstawowych metod anali-
tycznych stosowanych w okre-
ślaniu budowy chemicznej 
i właściwości fizykochemicz-
nych tych związków.

Zastosowanie chromatogra-
fii wykluczania do analizy
chityny i chitozanu
Wysoka masa cząsteczko-
wa chityny i chitozanu [15] 
sprawia, że chromatografia
wykluczania SEC (Size Exclu-
sion Chromatography) zwa-

na inaczej chromatografią
żelową GPC (Gel Permeation 
Chromatography), chromato-
grafią sitową bądź sączeniem
molekularnym jest najczęściej 
stosowaną techniką chroma-
tograficzną do analizy tych
związków. W technice tej 
podstawą rozdzielenia chro-
matograficznego składników
mieszaniny jest oddziaływa-
nie cząsteczek, różniących się 
wielkością, z porowatą struk-
turą fazy stacjonarnej. Śred-
nie masy cząsteczkowe (MW) 
chitozanów wyznacza się przy 
użyciu wzorców o znanych 
masach cząsteczkowych (naj-
częściej dekstranu lub pollu-
lanu), dla których określa się 
zależność objętości retencji 
(VR) od masy cząsteczkowej 
(M) VR = f(lgM). Na podstawie 
tej zależności i zmierzonych 
objętości retencji frakcji róż-
niących się długością łańcu-
cha cukrowego wyznacza się 
średnią masę cząsteczkową 
chityny lub chitozanu. 
Jak wspomniano wcześniej, 
chityna jest nierozpuszczalna 
w wodzie i większości roz-
puszczalników organicznych. 

Analiza SEC tego związku 
może być przeprowadzona 
stosując jako fazę stacjonarną 
kopolimer styrenu i diwinylo-
benzenu, natomiast jako elu-
ent i rozpuszczalnik chityny 
5% roztwór (g/g) chlorku litu 
i N,N-dimetyloacetamidu (LiCl-
DMAc) [15]. W warunkach 
tych badanie chitozanu nie 
jest jednak możliwe z uwagi 
na jego nierozpuszczalność 
w zastosowanym rozpuszczal-
niku. Chitozan rozpuszcza się 
natomiast w rozcieńczonych 
roztworach kwasów, np. kwa-
su octowego. Właściwości 
uzyskanego roztworu (zwłasz-
cza lepkość) zależą nie tylko 
od rodzaju zastosowanego 
rozpuszczalnika i temperatu-
ry, ale też od długości łańcu-
chów cukrowych chitozanu 
i oddziaływań elektrostatycz-
nych zależnych od stopnia 
N-acetylacji chitozanu [16]. 
Obecności grup aminowych 
–NH2 o wartości pKa ~ 6,3 na 
powierzchni chitozanu spra-
wia bowiem, że polimer ten 
ma charakter kationowego 
polielektrolitu, tworzy silne 
wewnątrz- i zewnątrzcząstecz-
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kowych oddziaływania oraz 
ma tendencję do samoagre-
gacji [17]. Takie parametry 
fazy ruchomej jak wartość pH, 
wielkość siły jonowej czy stę-
żenie soli wpływają w istotny 
sposób na jakość rozdzieleń 
chromatograficznychprepara-
tów chitozanowych techniką 
SEC. Na rys. 3 przedstawiono 
zestawienie kolumn chroma-
tograficznych oraz skład elu-
entów stosowanych do anali-
zy chitozanu [18].
Stwierdzono, że obniżenie 
stężenia soli w fazie ruchowej 
z 0,3 M AcOH, 0,2 M AcONa 
i 0,8 mM NaN3 na 0,15 M 
AcOH, 0,1 M AcONa i 0,4 mM 
NaN3 zwiększa precyzję ozna-
czeń MW chitozanu [18]. 
Do detekcji produktów roz-
dzieleń chromatograficznych
chitozanu służy detektor re-
fraktometryczny (RID), wisko-
zymetr (V) i detektory lasero-
wego światła rozproszonego, 
odpowiednio: LLSD (LLSD 
– Laser Light Scattering Detek-
tor), LALS (Low-Angle Light 
Scattering Detektor) i RALS 
(Right Angle Light Scattering 
Detektor). Proces agregacji 
cząsteczek chitozanu może 
spowodować sztuczne pod-
niesienie wartości wyznaczo-
nej średniej masy cząsteczko-
wej MW chitozanu w porówna-
niu z wartością rzeczywistą je-
śli zastosowany zostanie jedy-
nie detektor RALS. Ustalenie 
wartości MW na postawie wy-
znaczenia wiskozymetrycznej 
średniej masy cząsteczkowej 
chitozanu MN (detekcja V), na-
stępnie wartości lepkości we-
wnętrznej [η] (intrinsic visco-
sity) i skorzystania z równania 
Mark-Houwnik’a [η] = K·Mw

a, 
gdzie a i K są to wielkości stałe, 

Rys. 3. Zestawienie rodzaju kolumn chromatograficznych oraz składu faz ruchomych 
stosowanych do analizy chitozanu techniką SEC [18] 

może także prowadzi do błęd-
nych wyników z uwagi na róż-
nice w wartościach tych sta-
łych, które zależną od rodzaju 
zastosowanej fazy ruchomej 
[16]. Na wartość lepkości we-
wnętrznej chitozanów [η] 
wpływa wiele parametrów fi-
zykochemicznych tego związ-
ku, m.in. jego konformacja, 
długość i giętkość łańcuchów 
cukrowych, obecność miejsc 
rozgałęzienia czy agregacja 
cząsteczek polimeru. Znając 
wartość [η] i MN można wy-
znaczyć wielkość promienia 
hydrodynamicznego Rh:

[η] · MN = 10,47 · Rh
3

Zapis analizy chromatogra-
ficznej chitozanu odbywa się
także w obecności detektora 
MALLS (Multiple-Angle La-
ser Light-Scattering Detektor), 
który w sposób równoległy 
mierzy wielkość rozproszenia 

wiązki światła laserowego pod 
różnymi kątami przez cząstki 
substancji badanej [17,19]. 
W przypadku zastosowania 
detektora MALLS wiarygodne 
wartości MW uzyskuje się dla 
chitozanów o masie ≥ 100 000 
g/mol. Jeśli analizie podda-
wane są preparaty o masie ≤ 
100 000 g/mol konformacja 
chitozanu wpływa znacząco 
na uzyskaną wartość MW. Moż-
liwe jest ustalenie konformacji 
łańcuchów chitozanowych na 
postawie zależności pomię-
dzy promieniem wirowania 
(Rg radius of gyration) a masą 
cząsteczkową chitozanu (Rg = 
KMv) [17]. 
Zastosowanie podwójnej de-
tekcji SEC-LALS-RID pozwala 
wyznaczyć dystrybucję masy 
cząsteczkowej chitozanu (pa-
rametr MW/MN) [20]. Z kolei 
połączenie szeregowo detek-
torów RID, pomiaru lepkości V 
oraz detektora RALS lub LALS 

umożliwia bezpośrednie wy-
znaczenie rozkładu ciężarów 
cząsteczkowych chitozanu bez 
stosowania kalibracji za pomo-
cą wzorców [13]. Przykładowy 
zapis chromatograficzny ana-
lizy chitozanu z potrójną de-
tekcją pokazany jest na rys. 4. 
Ocenę sztywności łańcuchów 
chitozanowych dokonuje się 
na postawie ustalenia zależ-
ności pomiędzy promieniem 
wirowania Rg a średnią masą 
cząsteczkową MW (zależność 
Rg – MW) lub lepkością we-
wnętrzną [η] a średnią masą 
cząsteczkową MW (zależność 
[η]-MW) [21]. Analizę chroma-
tograficzną chitozanu prowa-
dzi się wówczas w obecności 
detektora MALLS i wiskozy-
metru V. Badania chitozanów 
różniących się znacznie war-
tością DA (od 5% do 65%) i MW 

(od 36 000 g/mol do 460 000 
g/mol) wykazały, że ich łańcu-
chy chitozanowe są bardziej 

Faza ruchoma

Bufor: kwas octowy 
(AcOH) i octan sodu 
(AcONa): 
0,3 M AcOH/0,2 M AcONa
0,2 M AcOH/0,1 M AcONa

Bufor: kwas octowy 
(AcOH) i octan amonu 
(AcONH4)
0,2 M AcONH4
0,2 M AcOH/0,15 M AcONH4

Bufor: kwas octowy 
(AcOH) i azotan sodu 
(NaNO3)
0,5 M AcOH/0,1 M NaNO3

Kolumna SEC

Kolumny PW i PWXL firmy    
Tosoh Bioscence: 
pojedyńcza kolumna: GMPWXL lub G5000PW,
tandem dwóch kolumn: G3000PWXL –
G6000PWXL, i G4000PWXL –G5000PWXL, 
G6000PW-G5000PW 
połączenie trzech kolumn:
G6000PWXL-G5000PWXL- G4000PWXL
G5000PW-G4000PW- G3000PW

Kolumny firmy Showa Denko America, Inc. 
pojedyńcza kolumna: Shodex OHpak B 803, 
Shodex OHpak B 803 lub Shodex SB-806 M

Kolumny firmy Eichrom Technologies, Inc.
tandem dwóch kolumn: Eichrom MICRA-Gold 
CATSEC 100 i Eichrom MICRA-Gold CATSEC 
1000 

Kolumny firmy PSS (Polymer Standards 
Sevice) 
tandem dwóch kolumn: PSS Novema 10- PSS 
Novema 3000
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Rys. 4. Przykładowy zapis analizy chromatograficznej chi-
tozanu techniką SEC uzyskany w wyniku potrójnej detek-
cji za pomocą detektora refraktometrycznego (zapis RI), 
pomiaru lepkości (zapis [ηo]) oraz światła rozproszonego 
(zapis RALS)

Refractive Index Right Angle Light Scattering
Viscometer DP

Retention Volume (mL)
3.50 5.37 7.23 9.10 10.97 12.83 14.70 16.57 18.43 20.30 22.17 24.03 25.90 27.77 29.63

RI

 

RALS

różniących się znacznie masą 
cząsteczkową przed wyzna-
czeniem wartości MW naj-
pierw przeprowadzić rozdział 
chitozanu za pomocą semi-
-preparatywnej chromatogra-
fii wykluczania SEC-MALLS,
a następnie rozdzielone frak-
cje poddać dalszej analizie w 
użyciem analitycznego ukła-
du SEC-MALLS [23]. 
Analiza chromatograficzna
techniką SEC nie służy tylko 
do przeprowadzenia charak-
terystyki fizykochemicznej
chityny i chitozanu. Ponieważ 
sygnał detektora jest propor-
cjonalny do stężenia związku 
w analizowanej próbce wła-
ściwość tę wykorzystano do 
wyznaczenia zawartości chi-
tozanu w mikrokapsułkach 

składających się z algininy 
i chitozanu podczas procesu 
ich produkcji [24].

Zastosowanie chromatogra-
fii jonowej do wyznaczenia
stopnia N-acetylacji chityny 
i chitozanu
Jak już wspomniano, stopień 
N-acetylacji chityny i chito-
zanu determinuje nie tylko 
właściwości fizykochemiczne
tych związków, ale decyduje 
o ich aktywności biologicznej 
[3,10-12]. Jednym ze sposo-
bów wyznaczenia wartości 
DA jest zastosowanie chroma-
tografii jonowej z podwójną
detekcją: UV i za pomocą am-
perometrycznego detektora 
pulsacyjnego [25]. Metoda 
ta polega na przeprowadze-

giętkie niż odpowiadających 
im algin. 
Analiza hydrodynamicznych 
właściwości chitozanu, po-
zwalająca na zbadanie kon-

formacji łańcuchów chitoza-
nowych w roztworze, została 
przedstawiona przez Morris’a 
i innych [22]. Zalecane jest, 
aby w przypadku chitozanów 
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niu kwaśnej hydrolizy wiązań 
acetamidowych chityny lub 
chitozanu za pomocą miesza-
niny kwasu siarkowego (V) 
i kwasu szczawiowego. W celu 
oznaczenia tworzącego się 
w tej reakcji kwasu octowego, 
część uzyskanego hydrolizatu 
analizuje się za pomocą wy-
sokosprawnej chromatografii
kationowymiennej z detekcją 
UV przy długości fal 210 nm, 
natomiast pozostałą bada pod 
kątem zawartości heksozamin 
stosując wysokosprawną chro-
matografię anionowymienną 
z detektorem amperome-
trycznym pulsacyjnym. Rów-
noczesne oznaczenie kwasu 
octowego i heksozaminy po-
zwala na ustalenie stopnia 
N-acetylacji tych związków. 
Należy jednak pamiętać, iż 
możliwe są zakłócenia pomia-
rów wynikające z obecności 
wody czy soli w próbce.

Zastosowanie techniki HPLC 
do oznaczania chityny i chi-
tozanu w surowcach i prepa-
ratach medycznych
El-Saharty i Bary [26] opra-
cowali metodę oznaczania 
siarczanu glukozaminy i chi-
tozanu w surowcach i prepa-
ratach medycznych techniką 
HPLC z wykorzystaniem jako 
fazy stacjonarnej złoża mody-
fikowanego grupami amino-
wymi. Fazę ruchomą stanowił 
układ rozpuszczalników ace-
tonitryl : woda : kwas octowy 
(50:50:0,02) o wartości pH 4. 
Detekcja prowadzona była 
przy pomocy detektora re-
fraktometrycznego. Próbki 
chitozanu hydrolizowano (6 M 
HCl, 100°C, 10 h), a następnie 
uwolnioną glukozaminę ozna-
czano techniką HPLC w wa-
runkach opisanych powyżej. 

Zakres pomiarowy metody 
wynosił 100 – 500 µg/ml. Inną 
metodę oznaczania chitozanu 
zawartych w próbach drewna 
i wody przedstawił Eikenes 
i inni [27]. Polegała ona na 
przeprowadzeniu kwaśnej hy-
drolizy chitozanu, a następnie 
derywatyzacji on-line uwolnio-
nej glukozaminy za pomocą o-
-ftalaldehydu, (OPA). Powstałą 
pochodną analizowano tech-
niką HPLC stosując jako fazę 
nieruchomą kolumnę XDB-
-C8 firmy Agilent. Do detekcji
zastosowano detektor flu-
orescencyjny (λwzb = 340 nm; 
λemit = 445 nm). Han i inni [28] 
opracowali metodę oznacza-
nia estrów chitozanu w suro-
wicy króliczej. Polegała ona 
na tym, iż do 100 µl porcji su-
rowicy dodawali 150 µl aceto-
nitrylu, próbkę odwirowywali 
(12600 x g przez 20 min, 4°C), 
a następnie warstwę wodną 
(10 µl) analizowali techniką 
HPLC na kolumnie XDB-C8, 
z post-kolumnową derywaty-
zacją za pomocą odczynnika 
PTFE (politetrafluoroetylenu).
Detekcja fluorescencyjna pro-
wadzona była przy długości 
fali promieniowania wzbudza-
jącego λwzb = 250 nm i dłu-
gość fali promieniowania emi-
towanego λemit = 435 nm. 

Zastosowanie innych tech-
nik chromatograficznych
W celu zwiększenia aktywno-
ści biologicznej chitozanu po-
limer ten poddaje się często 
reakcji depolimeryzacji. Po-
wstałe w tej reakcji produkty 
mogą być oczyszczane i roz-
dzielane za pomocą chroma-
tografii powinowactwa zwa-
nej IMAC (Immobilized Metal 
Affinity chromatography) [29]. 
Rozdział składników chitoza-

nu odbywa się na bazie różnic 
w oddziaływaniach poszcze-
gólnych oligomerów z che-
latowanym jonem miedz(II) 
obecnym na żywicy agarozo-
wej ACL6B.
Kolejną techniką chromato-
graficzną stosowaną do ana-
lizy produktów opartych na 
chitozanie jest chromatografia
gazowa połączona ze spektro-
metrią mas (GC-MS gas chro-
matography-mass spectrome-
try). Posłużyła ona do badania 
mikrokapsułek chitozanowych 
zawierających ekstrakt z ole-
ju grejpfrutowego związany 
z włóknami celulozy [30]. Ana-
liza GC-MS pozwoliła ocenić 
stopień uwalniania się ekstrak-
tu z mikrokapsułek chitozano-
wych, a następnie powiązać 
go ze skutecznością zwalcza-
nia bakterii Escherichia coli 
i Staphylococcus epidermidis. 
Chitozan jako kationowy po-
lielektrolit może być analizo-
wany także za pomocą tech-
niki elektroforezy kapilarnej. 
Metodę tę wykorzystano do 
badania chitooligosachary-
dów [31]. Stwierdzono, iż ru-
chliwość elektroforetyczna 
tych związków zależy od licz-
by monomerów w łańcuchu 
cukrowym. Rozdział prze-
prowadzono w wodnym roz-
tworze kwasu azotowego(V) 
w obecności 1 mM fioletu
krystalicznego, przy pH 3 sto-
sując dodatnio naładowaną 
kapilarę pokrytą chlorkiem 
N-trimetoksypropylo-N,N,N-
trimetyloamoniowym. Grani-
ca oznaczalności chitooligo-
sacharydów kształtowała się 
na poziomie 5 µM.

Podsumowanie
Niezwykle cenne właściwości 
biologiczne chityny i chitoza-

nu sprawiają, że wzbudzają 
one szerokie zainteresowanie 
nauki i przemysłu, szczególnie 
z zakresu medycyny i przemy-
słu farmaceutycznego. Skom-
plikowana budowa chemicz-
na tych polimerów sprawia 
jednak, że wciąż trudno jest 
ustalić zależność pomiędzy 
ich budową chemiczną, wła-
ściwościami fizykochemiczny-
mi a aktywnością biologiczną. 
Obecnie dąży się do tego aby 
preparaty chitynowe i chitoza-
nowe stosowane w badaniach 
naukowych posiadały pełną 
charakterystykę fizykoche-
miczną. Procedury uznania 
tych związków jako środków 
farmakologicznych także wy-
magają ścisłego zdefiniowa-
nia ich struktury chemicznej. 
Techniki chromatograficzne,
w szczególności chromato-
grafia wykluczania SEC, są
niezbędne aby tego dokonać. 
W artykule omówiono najważ-
niejsze zastosowania technik 
chromatograficznych w anali-
zie chityny i chitozanu.
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