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Fytofarmaká

Fytofarmaká predstavujú rozsiahlu skupinu látok rastlinného pôvodu, ktoré majú 

liečivé účinky. 

Účinné látky môžu obsahovať rôzne časti rastlín:

• Kvety (flos),

• Plody (fructus), 

• Listy (folium), 

• Vňate ((herba, folium)

• Korene (radix),

• Kôra (cortex)

• Púčiky (gemma)

• Hľuzy (tuber)

• Cibule (bulbus)



Fytofarmaká – účinné látky

• Alkaloidy – sú dusíkaté látky, ktoré majú silné fyziologické účinky, často sú jedovaté

• Silice – vonné oleje sú po chemickej stránke derivátmi izoprénu. Môžu mať napr. 

dezinfekčný, upokojujúci, či močopudný účinok.  

• Triesloviny - sú deriváty kyseliny gallovej. Majú schopnosť zrážať proteíny, alkaloidy, viazať 

ťažké kovy. Používajú sa pri hnačkách, otravách alkaloidmi a pod.

• Horčiny - nemajú jednotné chemické zloženie. Svojou chuťou dráždia tráviaci trakt, 

podporujú vylučovanie tráviacich štiav (aj žlče).

• Flavonoidy – sú fenolické látky, ktoré patria medzi sekundárne metabolity rastlín. Majú 

ochranný účinok na cievny systém, niektoré sa vyznačujú spazmolytickým účinkom

• Glykozidy – sú deriváty sacharidov. Môžu ovplyvňovať srdcovo- cievny i tráviaci systém, 

môžu mať dezinfekčný účinok.

• Fytóncidy – sú látky, ktoré chránia pred účinkom cudzích organizmov (cesnak, cibuľa) 

• Vitamíny – rastliny sú zdrojom vitamínov skupiny A, B, K, E a vitamínu C

Ako fytofarmaká sa používajú rastliny, ktoré obsahujú najmä:



Spracovanie drog na čajové zmesi  

Bylinná čajovina alebo bylinná čajová zmes je suchá zmes určená na prípravu čaju. 

Čajové zmesi sa vyrábajú z rastlín pestovaných na tento účel kontrolovaným 

spôsobom .

Po zbere je kľúčovou operáciou prípravy čajových zmesí sušenie rastlinného materiálu.

Sušenie prebieha pri nízkych teplotách prúdom 

vzduchu s kontrolovanou vlhkosťou. 

Podmienky sušenia musia vylúčiť:

- fermentáciu rastlinného materiálu,

- znehodnotenie obsahových látok

- kultiváciu plesní a iných patogénnych 

organizmov

Nasleduje rezanie rastlinného materiálu, jeho 

skladovanie, miešanie do konkrétnej čajovej 

zmesi a balenie.



Použitie čajových zmesí 

Sú  vhodné na prípravu:

 Záparov – droga sa zaleje vriacou 

vodou a nechá sa predpísaný čas 

vylúhovať. 

 Odvarov – droga sa nechá vo 

vode variť dlhší čas

 Macerátov – droga sa nechá vo 

vode vylúhovať za studena

Čajové zmesi sa predávajú ako porciované alebo sypané.

Môžu obsahovať jednu rastlinu (jednozložkové)

Kombináciu rastlín – zmesi určené na liečenie konkrétnych chorôb



Sušenie rastlinných  drog

SUŠENIE VZDUCHOM je založené na difúznom premiestnení vlhkosti v podobe vodnej 

pary z povrchu materiálu do okolitého plynu. Pri procese dochádza súčasne 

k prestupu látky i tepla. Transport vlhkosti je tým účinnejší, čím väčší je rozdiel vo 

vlhkosti materiálu a vzduchu . 

Schematicky možno materiálové prúdy pri sušení znázorniť:



Sušenie rastlinných  drog

Konštrukcia sušiarní, ktoré sa v technologickej praxi používajú, je veľmi špecifická. Sú 

to väčšinou objemné zariadenia, ktoré môžeme rozdeliť podľa pracovného režimu  

na vsádzkové a kontinuálne. Konštrukcia sušiarne by mala zabezpečiť:

• Dostatočne veľkú hodnotu hnacej sily sušenia (rozdiel tlaku pár nad materiálom 

a v sušiacom vzduchu). Účinné sušenie podporuje nízka relatívna vlhkosť vzduchu, 

ktorá sa dosahuje buď zvýšením jeho teploty, alebo úpravou vlhkosti vzduchu 

v osobitnom zariadení – klimatizačnej jednotke.

• Dostatočne veľkú kontaktnú plochu medzi sušeným materiálom a sušiacim 

vzduchom. Splnenie tejto požiadavky sa dosahuje optimalizáciou kontaktu plynu 

a materiálu.

• Dostatočný transport vlhkosti smerom od rozhrania sušený materiál – vzduch. Ak 

sa odparená vlhkosť zdržuje nad sušeným materiálom, zvyšuje sa v tomto mieste 

koncentrácia vlhkosti a klesá hodnota hnacej sily sušenia. 



Sušenie rastlinných  drog

Optimálny kontakt materiálu so sušiacim vzduchom sa dosahuje  zväčšením kontaktnej 

plochy a pohybom odparenej vlhkosti smerom od rozhrania. Vzájomné pôsobenie 

materiálu a vzduchu môže mať niekoľko foriem:



Sušenie rastlinných  drog
Vzhľadom na charakter sušeného materiálu sa pri sušení rastlinných drog najčastejšie 

využíva:

- pohyb vzduchu nad sušeným materiálom

- pohyb vzduchu cez sušený materiál (roštové sušiarne) 

Sušiareň pritom môže pracovať v kontinuálnom alebo diskontinuálnom režime

Kontinuálne pracujúca sušiareň Diskontinuálne pracujúca sušiareň



Spracovanie drog na tinktúry 

Ďalšou možnosťou získania liečivých látok z rastlinných drog je príprava tinktúr.

Pojem tinktúra znamenalo pôvodne farbivo, ale aj liečivo.  

Dnes TINKTÚRA označuje druh tekutého liečiva, výluh (obvykle z rastlín) získaný 

EXTRAKCIOU vhodným rozpúšťadlom – najčastejšie alkoholom.

Pri spracovaní liečivých rastlín týmto spôsobom sa získajú najmä látky, ktoré sa vo 

vode ťažšie rozpúšťajú a sú lepšie rozpustné v menej polárnych rozpúšťadlách

https://imunita.online/link/propolisova-tinktura-deti-babickina-zahrada/
https://imunita.online/link/propolisova-tinktura-deti-babickina-zahrada/


EXTRAKCIA
Extrakcia je rozdeľovacia  metóda založená na prestupe látky 

z jednej fázy – suroviny  - do inej fázy - extraktu

Do extrakcie vstupuje:

SUROVINA - tuhá alebo kvapalná zmes látok 

EXTRAHOVADLO,  ktorým je väčšinou kvapalina.  

Z extrakcie vystupuje:

EXTRAKT extrahovadlo obohatené o sledovanú zložku a

RAFINÁT, surovina ochudobnená o sledovanú zložku.  

surovina 

m1, w1

extrakt, 

m3, w3

rafinát 

m4, w4

extrahovadlo

m2, w2



Techniky extrakcie
Podľa skupenstva suroviny a extrahovadla

rozlišujeme:

– extrakciu z kvapaliny do kvapaliny

– extrakciu z tuhej látky do kvapaliny

– extrakcia nadkritickými 

extrahovadlami (extrakcia kvapaliny, 

ktorá vzniká skvapalnením  plynu, za 

nadkritických podmienok)

Extrakciu možno realizovať ako:

– jednorazovú operáciu

– viacnásobnú (opakovanú) operáciu

Extrakcia sa uplatňuje v laboratóriu i v 

priemyselnej výrobe



Rozdelenie extrakčných techník

• MACERÁCIA (namáčanie) je technika, pri ktorej sú extrahovadlo a 

extrahovaná surovina v pokoji

• PERKOLÁCIA (premývanie) je technika, pri ktorej je surovina v pokoji a 

extrahovadlo cez ňu preteká

• PROTIPRÚDOVÁ VIACNÁSOBNÁ EXTRAKCIA sa realizuje pomocou 

kolón. Surovina i extrahovadlo sú vo vzájomnom protismernom pohybe.



Požiadavky na extrahovadlo, 

Vhodné extrahovadlo má:

- dobre rozpúšťať sledovanú zložku

- minimálne rozpúšťať ostatné zložky suroviny

- byť bezpečné z hľadiska toxicity, horľavosti

- má byť ľahko regenerovateľné

Vplyvy  na výťažok extrakcie 
Výťažok extrakcie možno zvýšiť:

- zvýšením teploty:

- vzájomným pohybom fáz  - miešaním 

- zväčšením kontaktnej plochy medzi fázami – surovinu je vhodné podrviť, pomlieť a 

pod. 

- zväčšením rozdielu koncentrácie sledovanej látky v surovine a v extrahovadle

(koncentračný spád)



Realizácia extrakcie

POSTUP EXTRAKCIE Z TUHEJ LÁTKY DO 

KVAPALINY:

- tuhá látka(surovina) sa rozdrví, rozmelie, 

pokrája alebo postrihá na drobné kúsky,

- surovina sa zaleje extrahovadlom a za 

stáleho miešania sa nechá ustáliť 

rovnováha medzi kvapalnou a tuhou látkou,

- extrakt sa oddelí usadením, filtráciou alebo 

odstredením,

- v prípade, že treba dokonalejšie oddeliť 

zložky, k rafinátu možno pridať ďalšiu dávku 

extrahovadla a celý proces sa zopakovať.



Realizácia  viacnásobnej extrakcie z tuhej 

fázy v laboratórnom meradle

Postup extrakcie s využitím extrakčného 

nástavca  podľa Soxhleta:

Aparatúra pozostáva z:

- varnej banky (s varnými kamienkami).

- Soxhletovho nástavca,

- spätného chladiča (prívod vody zospodu),

- ohrevu - variča, alebo elektrického hniezda.

Nákres hotovej aparatúry je na obrázku

Pri extrakcii dochádza k extrakcii suroviny vždy čerstvým, 

predestilovaným extrahovadlom, preto sa dosahuje 

maximálny koncentračný spád a zvyšuje sa účinnosť extrakcie



Realizácia  viacnásobnej extrakcie z tuhej 

fázy v laboratórnom meradle

POSTUP EXTRAKCIE S VYUŽITÍM 

NÁSTAVCA PODĽA SOXHLETA:

• surovina sa vloží alebo zabalí do patróny 
(obalu) a umiestni sa v nástavci,

• do banky  sa naleje extrahovadlo tak, aby 
jeho objem prevyšoval aspoň o 20 cm3

objem nástavca, ale aby nebol väčší ako 60 
% objemu varnej banky,

• zapne sa chladenie,

• zapne sa ohrev,

• počas extrakcie treba kontrolovať  počet 
prepadov rozpúšťadla, charakter extraktu a 
rafinátu,

• po ukončení extrakcie sa aparatúra  
rozoberie a  extrakt i rafinát sa spracuje 
predpísaným spôsobom. 



Priemyselná  realizácia extrakcie z tuhej fázy

Realizácia jednorazovej macerácie

Surovina a extrahovadlo sa jednorazovo 

zmiešajú v zmiešavacej nádobe 1

a v sústave sa nechá ustáliť 

rovnováha. Ustaľovanie rovnováhy sa 

môže urýchliť miešaním pomocou 

miešadla 2. Potom sa fázy oddelia 

v usadzovacej nádobe 3. 

Po usadení sa odčerpá extrakt a rafinát

sa vypustí. Ak je rýchlosť 

usadzovania rafinátu dostatočne 

vysoká, môže sa  na usadzovanie 

využiť priamo zmiešavacia nádoba



Priemyselná realizácia viacnásobnej  extrakcie      

z tuhej fázy

Princíp usporiadania zariadení a pohybu 

materiálových prúdov pri viacnásobnej 

extrakcii v priemysle

Viacnásobná extrakcia z tuhej fázy 

sa môže realizovať v batérii 

extrakčných kolón



Priemyselná realizácia extrakcie technikou 

perkoláciePERKOLÁCIA – PREMÝVANIE si vyžaduje 

náročnejšie zariadenie. Surovina, cez ktorú 

extrahovadlo preteká, je pevne uložená v extraktore

– perkolátore. 

Pri perkolácii preto nie je potrebný usadzovací

stupeň.

Koncentrácia sledovanej zložky v odchádzajúcom extrakte 

je sprvu vysoká, postupne klesá. Podobne klesá aj obsah 

zložky v surovine. 

Perkoláciou sa dá sledovaná zložka zo suroviny odstrániť 

omnoho účinnejšie, než maceráciou, koncentrácia účinnej 

zložky v extrakte je však pomerne nízka. Preto sa za 

extrakciu často zaraďuje oddestilovanie extrahovadla.  

Pomerne často sa preto používa na izoláciu liečivých 

zložiek z biologických surovín.   V takom prípade mávajú 

perkolátory objem do 2m3 a vyrábajú sa z ušľachtilých 

ocelí.



Realizácia extrakcie z kvapalnej fázy 

Extrakcia z kvapalnej fázy sa v laboratóriu 

realizuje pomocou oddeľovacieho 

lievika.

POSTUP EXTRAKCIE Z KVAPALINY DO 

KVAPALINY:

- surovina sa naleje do oddeľovacieho 

lievika,

- k surovine sa pridá extrahovadlo a 

zmes sa intenzívne  pretrepáva, v 

pravidelných intervaloch vyrovnáva tlak 

medzi plynmi v lieviku a okolím,

- po ustálení rovnováhy sa extrakt a 

rafinát nechajú usadiť 

- pomocou lievika sa vypustí najprv 

ťažšia, potom aj ľahšia vrstva, čím sa 

extrakt a rafinát oddelia.



Priemyselná realizácia extrakcie z kvapalnej fázy

Na priemyselnú  realizáciu viacnásobnej extrakcie sa zvyčajne 

využívajú extrakčné kolóny.

Na zabezpečenie pohybu fáz sa zvyčajne  využíva rozdiel v hustote 

suroviny a extrahovadla.

Ľahšia tekutina (extrahovadlo) sa privádza zdola. Pomocou hlavice –

rozdeľovača sa sformujú bublinky, stúpajúce v prostredí ťažšej 

tekutiny smerom k hlave kolóny. Počas ich prenikania surovinou 

dochádza k extrakcii extrahovanej zložky zo suroviny do 

extrahovadla. 

Ťažšia tekutina (surovina) sa privádza zhora a účinkom vyššej hustoty 

sa posúva smerom dolu. Obsah sledovanej zložky sa v nej postupne 

znižuje.

Ľahšia kvapalina, teraz už vlastne extrakt, sa zhromažďuje 

v separátore, ktorý je umiestnený na hlave kolóny. Odtiaľ sa postupne 

odoberá. Ťažšia tekutina, ktorá je ochudobnená o sledovanú zložku 

sa zhromažďuje na spodku kolóny a odoberá sa ako rafinát.



Úlohy na opakovanie: 

 Rozhodnite, či možno liečivé byliny sušiť na priamom slnku. Odpoveď zdôvodnite. 

 Vysvetlite, prečo pri  voľnom sušení nesmú byť liečivé byliny uložené v hrubej 

vrstve

 Uveďte vlastnosti a použitie aspoň troch čajov, ktoré obsahujú jednu liečivú rastlinu

 Uveďte  názvy a účinky aspoň troch čajových zmesí

 Opíšte použitie tinktúr vo farmakológii

 Vysvetlite, ktoré podmienky a postupy extrakcie sa uplatnia pri varení zalievanej  

kávy, aby získal čo najvyšší výťažok kofeínu a chuťových látok


