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ПРЕДГОВОР
Практикумот по фитохемија е наменет за студентите на Факултетот за медицински науки
на студиската програма по фармација со цел за полесно спроведување на практичната
настава на курсот по фитохемија. Практикумот опфаќа конкретни фармакопејски прописи
за анализа на растителните дроги и нивните активни принципи. Експерименталната
настава по овој предмет се заснова пред се на прописите во европската фармакопеја 6.0
и 8.0, како и на одредени монографии од Јјугословенската фармакопеја, 4то издание.
Реакциите кои се земени во предвид во овој практикум се во согласност со реалните
можности за изведување на истите (достани хемикалии, апаратура и растителни
суровини).
Секоја тематска целина (вежба) во практикумот се однесува на една група на
соединенија, нивната карактеристична основна структура и принципите за квалитативно
докажување и квантитативно определување на истите. Растителните дроги кои се
користат како примероци за екстракција на активните компоненти во предвидените вежби
во овој практикум се дроги од растенија кои често се среќаваат во флората на Република
Македонија или се лесно достапни како комерцијални дроги на пазарот.
Освен за студентите овој практикум може да им биде од полза на сите кои се занимаваат
со проучување на билките во Република Македонија или се бават со анализа на
растителни дроги, растителни екстракти или хербални препарати.
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