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Anotācija 

 

Zinātniski pētniecisko darbu “Hidrolātu iegūšana laboratorijā un antioksidantu 

kvalitatīva noteikšana tajos” izstrādāja 11. klases skolnieces Sabīne Briede un Nadīna 

Judeika. Drba vadītāja Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ķīmijas skolotājaa Vita Bērzleja.  

Darbā tika praktiski iegūti hidrolāti, kvalitatīvi noteikti antioksidanti sastāvā. 

Pētnieciskais darbs tika veikts ar mērķi noteikt, kādus antioksidantus satur laboratorijā iegūtie 

hidrolāti. 

Teorētiskajā daļā tika apskatīts hidrolātu vispārīgais raksturojums, hidrolātu ražošana 

Latvijā, augu destilēšanas metode un tās vēsture, bioloģiski aktīvās vielas hidrolātos, 

antioksidanti, to nozīme un veidi. 

Praktiskajā daļā tika aprakstīta un veikta destilēšana mājas apstākļos, lai iegūtu 

hidrolātus, kā arī tika aprakstīta un praktiski veikta vitamīnu jeb antioksidantu noteikšana 

iegūtajos hidrolātos. 

Pētnieciskā darba rezultātā tika secināts: 

1. Analizējot literatūras avotus, var secināt, ka augu hidrolāti ir augu ūdens šķīdumi, kuri 

satur auga labākās īpašības un tajā esošos antioksidantus, kuri ir efektīvi līdzekļi cīņā 

ar brīvajiem radikāļiem. 

2. Hidrolātus var efektīvi izmantot medicīnā un skaistumkopšanā, par tiem ir maz 

informācijas, tāpēc tie netiek plaši izmantoti. 

3. Augu destilēšanai ir sena vēsture, destilēšanas process nav sarežģīts, tāpēc hidrolātus 

iespējams pagatavot bez speciālu iekārtu palīdzības. 

4. Mājas apstākļos destilācijas procesā ir iespējams pagatavot hidrolātus, kuri satur dažus 

tiem raksturīgos antioksidantus, piemēram, C, B2, B6 vitamīnus, taču metodi ir 

nepieciešams uzlabot, lai hidrolātos nepazustu tiem raksturīgie antioksidanti. 

Atslēgas vārdi: hidrolāti, destilācija, antioksidanti 

Darbs satur 16 lapas, 2 tabulas, 10 bibliogrāfiskos nosaukumus. Darba rezultāti 

izanalizēti, apkopoti un salīdzināti 2 tabulās. 
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Annotation 

 
Scientific research “Obtaining hydrolytes in the laboratory and qualitative 

determination of antioxidants in them” was made by Nadīna Judeika and Sabīne Briede, 11. 

Grade students, with the supervision of Ventspils State 1. Gymnasium chemistry teacher Vita 

Bērzleja. 

In the research the hydrolytes are practically obtained, their composition and methods 

of extraction are analyzed. 

The scientific research was made with a goal to determine which antioxidants contain 

hydrolytes which were obtained in the laboratory. 

General description of hydrolytes, production of hydrolytes in Latvia, plant distillation 

method and its history, biologically active substances in hydrolytes, antioxidants, their role 

and types were examined in the theoretical part of the scientific research.  

In the practical part of the scientific research distillation at home was described and 

performed for the purpose of obtaining hydrolytes, as well as the description and practical 

determination of vitamins or antioxidants in the resulting hydrolytes. 

In the conclusion of the scientific research it was concluded that: 

1. Hydrolytes are floral waters, which contains the best qualities of plants and its 

antioxidants, and are effective resources for fighting free radicals. 

2. Hydrolytes can be effectively used in medicine and cosmetic treatments, there is a 

little information about them, which is why they are used rarely.  

3. Distillation of plants has old history, process of distillation is not complicated, and that 

is why hydrolytes can be made without special equipment. 

4. It is possible to prepare hydrolytes with certain antioxidants, such as vitamins C, B2 

and B6, at home during the distillation process, but the method needs to be improved 

so that the anti-oxidants in the hydrolytes do not disappear. 

Keywords: hydrolytes, distillation, antioxidants 

The research paper consists of 16 pages, 2 tables, 10 bibliographic references. 

Conclusions of the study are analyzed, collected and compered in 2 tables. 
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Ievads 

Darba tēma: Hidrolātu iegūšana un to īpašību pētīšana. 

Hidrolāti ir augu esences, kuras zinātniski pētnieciskajā darbā tiks iegūtas, izmantojot 

destilāciju. Hidrolātu sastāvs ir dažāds, bet tie visi satur antioksidantus. Antioksidanti ir 

vielas, kas palīdz ierobežot oksidēšanos un aizsargāt organismu no pārlieku lielas brīvo 

radikāļu rašanās. Brīvie radikāļi jeb oksidanti nepieciešami mūsu organismam, taču ja to ir 

pārāk daudz, tad tiek bojātas organisma šūnas, kas noved pie dažādu slimību rašanās. 

Ikdienā cilvēki saskaras ar vides piesārņojumu un dažādiem nelabvēlīgiem faktoriem 

(pārāk intensīvs saules starojums, auto izplūdes gāzes), kas sekmē brīvo radikāļu veidošanos. 

Taču ne tikai apkārtējie faktori, bet arī pats cilvēks ietekmē brīvo radikāļu rašanos, dzīvojot 

neveselīgi – smēķējot, lietojot pārlieku daudz medikamentu, lietojot alkoholu, u.c. Brīvos 

radikāļus neitralizē antioksidanti, tāpēc cilvēkiem ir svarīgi tos uzņemt pietiekami daudz. 

Autori izvēlējās šo zinātniski pētnieciskā darba tēmu, jo nākotnes profesiju vēlas 

saistīt ar biokosmētikas ražošanu. Tā kā sabiedrībā pēdējo 10 gadu laikā ir pieaugusi interese 

par hidrolātu izmantošanu, tad šis produkts varētu būt konkurētspējīgs biokosmētikas preču 

tirgū. 

Problēma: Kādus antioksidantus satur laboratorijā iegūtie hidrolāti? 

Darba mērķis: Iegūt hidrolātus un noteikt to sastāvā esošos antioksidantus. 

Darba uzdevumi: 
1. Analizēt un apkopot zinātnisko literatūru par augu hidrolātiem un 

antioksidantiem. 

2. Izmantojot zinātniskās literatūras avotus, izvērtēt hidrolātu efektivitāti 

skaistumkopšanā un medicīnā. 

3. Iegūt augu hidrolātus, izmantojot destilēšanas metodi. 

4. Noteikt antioksidantus iegūtajos hidrolātos. 

Darbā izmantotās metodes: zinātniskās literatūras analīze, jo tā tiks iegūta informācija par 

to, kas jau ir pētīts un kā veikt izvēlētos eksperimentus; eksperiments, jo tā tiks iegūti 

hidrolāti un veikta kvalitatīvā analīze, pēc kuras būs iespējams noteikt, kādus antioksidantus 

satur hidrolāti. 

Darba struktūra: darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām, 12 apakšnodaļām, rezultātu analīzes, 

secinājumiem un literatūras saraksta. Darbā ir 2 attēli un 2 tabulas. 
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1. Teorētiskā daļa 

1.1. Hidrolātu vispārīgs raksturojums 

 Hidrolāts ir augu produkts, ko iegūst, destilējot augus. Destilējot augus, caur tiem 

plūst karsts tvaiks, kurš paņem līdzi auga ķīmiskos savienojumus, kas ir vieglāki nekā ūdens 

un ēteriskās eļļas. Kondensējoties tvaikam, rodas hidrolāts. Hidrolāts nesatur konservantus 

(vielas, kas aizsargā produktus no mikroorganismu izraisītas bojāšanās), alkoholu un neko 

citu, tikai destilētu ūdeni un augam visraksturīgāko īpašību kopumu. (2; 8) 
 Ir dažādu veidu hidrolāti: ziedūdens, smaržūdens, hidrosols un hidrolātos. 

Ziedūdens ir hidrolāts, kuru tāpat kā ēteriskās eļļas iespējams pagatavo no dažādām 

auga sastāvdaļām – lapā, augļiem, saknēm, ziediem, pumpuriem un mizas. (3; 7) Ziedūdeni 

arī izmanto kā piedevu pārtikā, piemēram, dzērienos. 

Smaržūdens, kuram pievienota sintētiska smarža nav hidrolāts. Šādam produktam nav 

nekādu ārstniecisku īpašību, ir tikai aromāts. Smaržūdens bioloģiski aktīvās vielas satur tikai 

tad, ja tas iegūts destilācijas procesā. (2; 8) 

Hidrolāti var būt divējādi. Ja to ražo firmas, kas nodarbojas ar ēterisko iegūšanu no 

augiem, tad hidrolāts ir blakusprodukts, kas paliek pāri, ja atdala ēterisko eļļu. (2; 9) Šāda 

veida blakusprodukti tiek pārdoti, un tos tālāk izmanto kosmētikas ražošanā.  

Pēc autoru domām, hidrolāti netiek pietiekami novērtēti, jo cilvēki nezina, cik 

daudzveidīgi tos iespējams izmantot. Pasaulē gada laikā saražo vairāk nekā 45’000 tonnu 

ēterisko eļļu, visvairāk Ķīnā, Brazīlijā un Indijā, bet īstus hidrolātus, kuri nav ēterisko eļļu 

blakusprodukts, ražo reti. Visaugstvērtīgākais hidrolāts ir tad, ja tas tiek ražots kā primārais 

produkts, un augs tiek destilēts tikai ar mērķi iegūt vielām bagātu un kvalitatīvu hidrolātu, kas 

nesatur alkoholu un konservantus. (2; 9) 

Produkts ar nosaukumu hidrosols pārsvarā tiek lietots angliski runājošās valstīs. 

Nosaukumā Hydro nozīmē ’ūdens’, Solution – ’šķīdums’. (2; 9) Tas ir sinonīms vārdam 

hidrolāts, šis nosaukums atbilst produktam pēc būtības, jo hidrolāts ir augu ūdens šķīdums, tas 

nav esence kā augu ēteriskā eļļa. 

1.2. Hidrolātu ražošana Latvijā 

Latvijā ražotie hidrolāti jeb ziedūdeņi no ārzemēs ražotiem ziedūdeņiem atšķiras ar to, 

ka tiek ražot no Latvijas dabai raksturīgiem ziedaugiem un koku lapām. Latvijā ražotie 

ziedūdeņi tiek ražoti ar mērķi iegūt tieši hidrolātu, tāpēc tie ir daudz vērtīgāki par 

blakusproduktiem, kuri tiek iegūti ēterisko eļļu ieguves laikā lielajos kosmētikas ražošanas 

uzņēmumos. Vairums no Latvijā ražotajiem hidrolātiem ir ekoloģiski produkti, augi tiek 

ievākti to ziedēšanas laikā, kas visbiežāk ir vasarā. 

Pieci lielākie ziedūdeņu ražošanas uzņēmumi Latvijā ir: 

• SIA “Dabba” 

• SIA “Graenn” 

• SIA “Cade” 

• SIA “Vitalway” 

• SIA “Skara” (2; 19) 

Uzņēmums “Dabba” ir ieguvis starptautisku Ecocert sertifikātu, kas apliecina, ka 

produkts ražots ekoloģiski, tas palielina produkta izredzes ārvalstu tirgū.
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1.3. Bioloģiski aktīvās vielas hidrolātos 

 Bioķīmisko procesu rezultātā augu šūnas veido primāras un sekundāras vielas - 

metabolītus. Primārie metabolīti ir iesaistīti auga augšanas un vielmaiņas procesos (ogļhidrāti, 

lipīdi, olbaltumvielas). Savukārt sekundārie metabolīti uzskatāmi par primārā metabolisma 

galaproduktiem un nav iesaistīti vielmaiņas procesos (alkaloīdi, fenoli, steroli, steroīdi, 

ēteriskā eļļa, miecvielas u.c.). (2; 31) 

 Lai augi spētu pielāgoties nelabvēlīgiem vides apstākļiem un nodrošinātu aizsardzību 

pret zālēdājiem vai slimību izraisītājiem, tiem ir vajadzīgi metabolīti. Lielākajai daļai augu 

sekundāro metabolītu piemīt antioksidantu un antikancerogēnas īpašības. (2; 31.) Sekundārie 

metabolīti ir pētīti visplašāk un ir atklāts, ka tiem piemīt tāda farmakoloģiska iedarbība kā 

mikroorganismu vai antioksidantu iznīcināšanas spēja un imūnās sistēmas aktivizācija. 

Visbiežāk hidrolātos konstatētās vielas var atrasties ēterisko eļļu sastāvā, izšķīdušas ūdenī vai 

radušās augu destilācijas procesā. 

Ēteriskās eļļas ir ļoti aromātisku organisko vielu maisījumi, kas rodas augos. 

Atšķirībā no augu eļļām (olīveļļas, kukurūzas, saulespuķu eļļas u.c.) ēteriskās eļļas nav 

taukainas. Tām ir ūdeņaina konsistence ar dažādu viskozitāti (spēju pretoties tecēšanai). 

Ēteriskās eļļas ir vieglas, gaistošas. Tās sastāv no sarežģītiem organisko vielu maisījumiem. 

(7; 9) Tās paaugstina organisma aizsargspējas, stimulē imunitāti, kā arī dezinficē un attīra 

gaisu. Augos ēteriskās eļļas ir atrodamas lapās (eikalipta), ziedlapiņās (rožu), koku mizā 

(sandalkoka), sveķos (mirru), saknēs (kalmju), citrusaugu mizā (apelsīnu) un sēklās (ķimeņu). 

(3; 7) 

Ēteriskās eļļas tiek izmantotas skaistumkopšanā, relaksācijai – aromterapijā, masāžās, 

mājas tīrīšanai un, visbiežāk, tautas medicīnā. Ēteriskās eļļas var lietot arī iekšķīgi, bet tad tās 

jālieto minimālās devās, jo tās ir koncentrētas un lielā daudzumā var izraisīt organisma 

saindēšanos. (4; 7) Augu ēterisko eļļu pielietojums ir ļoti plašs, vēsturiski cilvēki ir ieguvuši 

un izmantojuši tās savas fiziskās un garīgās veselības kopšanā. 

Hidrolātu sastāvā ir ēteriskās eļļas, to daudzums, atkarībā no iegūšanas procesa, var 

būt no 0,03% līdz 5%. (2; 32) Ēterisko eļļu koncentrācija dažādos auga orgānos ir atšķirīga, 

piemēram, nagliņkoka ziedpumpuros ir gandrīz 20% ēteriskās eļļas, kamēr citā šī paša auga 

orgānā ēteriskā eļļa var būt dažas procenta tūkstošdaļas. (6; 46) 

 Aldehīdi ir skābekli saturoši organiski karbonilsavienojumi ar raksturīgu aromātu, tie 

viegli oksidējas un piešķir hidrolātiem raksturīgo smaržu. (2; 33) 

Lielā koncentrācijā aldehīdi var iedarboties uzbudinoši, taču zemā koncentrācijā tie 

iedarbojas nomierinoši. Nelielā koncentrācijā, citronu verbēnas hidrolātu uzsmidzinot uz 

spilvena, iedarbība būs nomierinoša un veicinās miegu, taču lielā daudzumā, hidrolāts 

darbosies uzbudinoši. (2; 35) 

Spirti jeb alkoholi hidrolātiem piešķir patīkamu aromātu, tie ir ēterisko eļļu sastāvā. 

To antimikrobiālo, antiseptisko un antivirālo īpašību dēļ, spirtus izmanto kosmētikas 

ražošanā. Alkoholiem piemīt arī noskaņojumu uzlabojoša un nomierinoša iedarbība, tie dod 

ķermenim enerģiju un ir labi panesami. (2; 35) 

Esteri ir organiskas vielas, kas veidojas organiskām skābēm jeb karbonskābēm 

reaģējot ar spirtiem. Tie ir ūdenī nešķīstoši. Mazmolekulārie esteri piešķir hidrolātiem auga 

raksturīgo ziedu un augļu smaržu. (2; 35) Esteru iedarbība uz cilvēka nervu sistēmu ir 

nomierinoša, bailes mazinoša un harmonizējoša, tāpēc tie tiek pievienoti kosmētikas 

līdzekļiem. Esteri, destilācijas procesā, viegli sadalās un veido spirtu un skābi. Skābes, kas 

rodas hidrolātos, padara tos viegli skābus. (2; 35) 
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 Fenoli ir aromātiski savienojumi, kas nešķīst ūdenī. (6; 49) Visvairāk fenoli un to 

savienojumi sastopami augu ēteriskajās eļļās. Tie atvaira patogēnus, slimību izraisošus, 

mikroorganismus, kas izraisa augu saslimšanu, kā arī fenoli ir svarīgi auga attīstībā. 

Vienkāršie fenolus saturošie savienojumi augos ir sastopami reti. Tie ir atrasti priežu čiekuros, 

skujās, dažu augu pumpuros, to ēteriskajās eļļās. (2; 38) Fenoliem ir antivirāla, žulti dzenoša 

un antiseptiska iedarbība. Tie tiek izmantoti kā nervu sistēmu stimulējoši, sviedrējoši, 

pretiekaisuma un diurētiski līdzekļi. Fenolu savienojumu grupa, lingāni, palielina E vitamīna 

aktivitāti un pazemina holesterīna līmeni, kā arī tiem piemīt antikancerogēna iedarbība. 

Hidrolātos fenoli ir sastopami nelielā koncentrācijā, un tiem raksturīga antibakteriāla 

iedarbība. (2; 38) Fenoli ir atrasti nātres, ķimenes, timiāna, dilles, raudenes, ehinācijas un 

ceļtekas hidrolātos. 

Ogļhidrāti ir organiski savienojumi, kas sastāv no ūdeņraža (H), oglekļa (C) un 

skābekļa (O). Proporcionāli ogļhidrāti sastāda lielāko auga biomasas daļu. Tie ir nozīmīga 

barības vielu rezerve augiem. Ogļhidrātus pēc uzbūves iedala monosaharīdos (vienkāršie 

cukuri – glikoze, fruktoze), disaharīdos un polisaharīdos. Hidrolātos visbiežāk sastopami 

monosaharīdu savienojumi; atsevišķos hidrolātos sastopami polisaharīdu savienojumi - 

gļotvielas un gumijvielas. (2; 47) (6; 31) 

1.4. Antioksidanti 

Antioksidanti ir ķīmiski savienojumi, kas skābekļa vidē aizkavē vai novērš organisko 

vielu oksidēšanos. Antioksidanti cilvēka organismā ir C, A, E vitamīni, dažādi fermenti, visi 

ķīmiskie elementi. 

Antioksidanti neitralizē brīvos radikāļu un pasargā veselās šūnas no to ietekmes. 

Brīvie radikāļi jeb oksidanti ir atomi, molekulas vai joni ar vienu vai vairākiem nesapārotiem 

elektroniem. Tiem piemīt ļoti liela aktivitāte un spēja ātri un neatgriezeniski atņemt trūkstošos 

elektronus dažādām struktūrām un oksidēt tās. Antioksidanti reaģē ar brīvajiem radikāļiem, 

pārtraucot oksidēšanās reakciju ķēdi. Ķēde tiek pārtraukta, kad viens no antioksidanta 

elektroniem „pāriet” uz brīvo vietu skābekļa atomā, atjaunojot skābekļa elektronu skaitu. (5; 

8) 

Antioksidantu galvenā funkcija cilvēka organismā ir stimulēt visdažādākos vēlamos 

ķīmiskos procesus, kuros ir iesaistīti brīvie radikāļi. Ja organismā ir pārāk daudz brīvo 

radikāļu, tad antioksidanti novērš šūnu bojāšanos, tie aizsargā šūnas no radikāļu nevēlamās 

ietekmes. Organismam ir nepieciešams pēc iespējas daudzveidīgāks dabīgo antioksidantu 

sastāvs, jo tas sekmē organisma spēju izmantot visdažādākās vielas, arī brīvos radikāļus. 

Nelielos daudzumos brīvie radikāļi organismam ir nepieciešami – tie saārda vīrusus un 

baktērijas, stimulē dažādas bioķīmiskas norises, kā arī aizsargā imūnsistēmu. 5% no 

organismā esošajām vielām veido brīvie radikāļi. (5; 8) 

Pārmērīgu brīvo radikāļu veidošanos izraisa nesabalansēts uzturs, stress, smēķēšana, 

alkohols, auto izplūdes gāzes, rafinētas eļļas, pārlieka medikamentu lietošana, utt. Jo 

nepareizāks dzīvesveids un kaitīgāka apkārtējā vide, jo organismā veidojas vairāk brīvo 

radikāļu. Ja brīvo radikāļu ir pārāk daudz, tas izjauc līdzsvaru starp oksidēšanās reducēšanās 

procesiem, tāpēc tiek bojāta šūnu struktūra. Šī procesa rezultātā var rasties šādas slimības – 

katarakta, astma, artrīts, paātrināta novecošana, imūnsistēmas traucējumi, u.c. (5; 9) Tāpēc 

mūsdienās, kad cilvēki pastiprināti cieš no dažādiem ārējiem un iekšējiem nelabvēlīgiem 

faktoriem, ir īpaši svarīgi uzņemt pietiekami daudz antioksidantu, kas spēj neitralizēt 

organismā esošos brīvos radikāļus. 

Mūsdienās problēma ir arī cilvēku uzturā. Ar ēdienu tiek uzņemtas kalorijas, bet ne 

vitamīni un minerālvielas, tas ir tāpēc, ka cilvēki uzturā lieto pusfabrikātus, ātrās uzkodas, 

saldinātos dzērienus, utt., kuri nesatur šīs vielas. Neskatoties uz to, ka cilvēkiem ir pietiekami 
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daudz pārtikas, tie tik un tā cieš no slimībām, kuras izraisa organismam nepieciešamo vielu 

nepietiekama uzņemšana. Hārvarda universitātē Kembridžā, pārbaudot 2000 amerikāņu un 

kanādiešu veselību, tika secināts, ka apmēram trešā daļa cilvēku cieš no A un E vitamīnu, 

karotīna un omega-3 grupas taukskābju trūkuma. (5; 6) Daļa no vielām, kuras trūka šo cilvēku 

organismā, ir antioksidanti, tas nozīmē, ka organisms nespēj cīnīties ar brīvajiem radikāļiem 

un tas izraisa smagas slimības. 

Antioksidanti ir dažādi, izplatītākie no tiem ir fermenti, vitamīni, karotinoīdi, 

flavonoīdi. Tieši tāpēc, ka tie ir tik daudzveidīgi, tos ir viegli uzņemt no pārtikas produktiem, 

kuri tiek lietoti ikdienas uzturā.  

Fermenti jeb enzīmi. Fermenti ir specifiskas olbaltumvielas ar ķīmisko reakciju 

paātrinošām īpašībām, tie ir biokatalizatori, un bez tiem nebūtu iedomājama vielmaiņa. (1; 

55) Fermenti regulē visus vielmaiņas procesus un atrodas visos dzīvajos organismos. Vēl 

viens to uzdevums ir paātrināt organismā notiekošos bioķīmiskos procesus. Fermentu ir 

daudz; vienā šūnā var būt līdz pat tūkstoš dažādu fermentu veidu, ja tā nebūtu, bioķīmiskās 

reakcijas notiktu tik lēni, ka nebūtu iespējama šūnas funkcionēšana. (1; 55)  

Vienkāršajos fermentos ietilpst tikai olbaltumvielas, saliktajos fermentu savienojumos 

ietilpst ne tikai olbaltumvielas, bet arī citi dabiski savienojumi. Fermentiem ir vēlama ietekme 

uz cilvēka organismu, jo tie regulē vielmaiņas procesus un paātrina organismā norisošos 

ķīmiskos procesus. Tie tiek plaši izmantoti klīniskajā un eksperimentālajā medicīnā slimību 

ārstēšanai un diagnosticēšanai. (5; 11) 

Antioksidanti ir arī vitamīni. Vitamīni ir mazmolekulāri bioloģiski aktīvi savienojumi, 

kas nelielā daudzumā nepieciešami organisma dzīvības procesiem. (5; 12) Galvenie 

antioksidanti ir A, C, E vitamīni, kuri cilvēka organismā nonāk ar dzīvnieku vai augu 

izcelsmes pārtiku. Ja cilvēka uzturs ir pilnvērtīgs un sabalansēts, tad vitamīnus nav 

nepieciešams uzņemt papildus, ar uztura bagātinātāju palīdzību. Mūsu organismā galvenie 

cīnītāji pret brīvajiem radikāļiem ir tieši vitamīni. 

A vitamīns ir dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos. A vitamīnu nav iespējams 

uzņemt ar augu valsts produktiem, bet no augiem cilvēks saņem karotīnu, tas ir nepiesātināts 

ogļūdeņradis, kuru cilvēku organisms pārvērš par A vitamīnu. (6; 35) A vitamīns ir 

nepieciešams šūnu vairošanās procesiem, organisma augšanai un normālai redzei. A vitamīna 

trūkums organismā var izraisīt dažādas slimības, tai skaitā vistas aklumu. Diennaktī cilvēkam 

vajadzētu uzņemt aptuveni 1 miligramu A vitamīna. A vitamīns atrodas: sierā, krējumā, zivju 

eļļā, olās, pienā, gaļā, sviestā, liellopu aknās, u.c. Karotīnu iespējams uzņemt, uzturā lietojot, 

skābenes, ābolus, aprikozes, dilles, ķirbjus, pētersīļus, burkānus, sarkanos piparus, u.c. (5; 13) 

C vitamīns ir ūdenī šķīstošs, tas aizsargā organismā atrodamās taukvielas, 

olbaltumvielas, DNS no brīvajiem radikāļiem. C vitamīnam ir galvenā loma cilvēka 

imūnsistēmas aizsardzībā. C vitamīns nodrošina organisma imunitāti, nepieciešamā diennakts 

deva cilvēkam ir 1 grams. C vitamīnu iespējams iegūt no augu valsts produktiem – mežrozīšu 

augļiem, apelsīniem, paprikas, briseles kāpostiem, upenēm, citroniem, u.c. (5; 12) 

E vitamīns piedalās šķērssvītrotās un gludās muskulatūras darbībā, tas pasargā 

organismā atrodamās taukskābes no brīvajiem radikāļiem. E vitamīns sargā arī acis, sirdi un 

asinsvadus. E vitamīna loma ir nozīmīga šūnu membrānu aizsardzībā – tas novērš membrānas 

bojāšanos, kura veidota no lipīdiem (taukiem un tiem līdzīgām vielām). Tam piemīt 

pretiekaisuma iedarbība. (6; 35) Pietiekama deva diennaktī ir 6 miligrami vitamīna. E 

vitamīna avoti ir kukurūzas eļļa, zemesriekstu eļļa, saulespuķu eļļa, sojas eļļa, kviešu graudu 

dīgsti u.c. (5; 13) 

Karotinoīdi ir viens no antioksidantu veidiem, tiem ir svarīga nozīme cilvēka 

organismā, tie piedalās organisma aizsardzībā no brīvajiem radikāļiem. Ir dzelteni un sarkani 

karotinoīdi. Sarkano karotinoīdu sastāvā ir likopīns, kas augiem piešķir sarkano pigmentu. 

Likopīns iesūcas asinīs un neļauj attīstīties dažādām slimībām, piemēram, infarktam, 
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aterosklerozei, insultam un ļaundabīgiem audzējiem. Sarkanās ogas un augļi paaugstina 

organisma darbspējas un stimulē vielmaiņu, karotinoīdi ir sastopami arī persikos, arbūzos, 

burkānos, olās, sviestā, u.c. Vēl viens karotinoīds ir luteīns, kas atrodams ķirbjos, mandarīnos, 

apelsīnos, kā arī zaļajos dārzeņos. (5; 16-17) 

Flavonoīdi ir dzeltenas un bioloģiski aktīvas vielas. Tās atrodas augu un ikviena dzīvā 

organisma šūnās. Flavonoīdi palēnina jauno radikāļu veidošanos un nomāc jau esošos brīvos 

radikāļus; tie sekmē vitamīnu asimilāciju. (6; 49) Bez flavonoīdiem nav iespējams nodrošināt 

normālu vielmaiņu, jo bez tiem netiek asimilēts C vitamīns un askorbīnskābe. Flavonoīdi ir 

svarīgi sirds un asinsvadu slimību profilaksei, tie normalizē kapilāru caurlaidību un neļauj 

tiem aizsprostoties. Tie atrodas brokoļos, spinātos, zemenēs, aprikozēs, oranžos un dzeltenos 

produktos. (5; 17) 

1.5. Hidrolātu izmantošana 

 Hidrolātu pielietojums ir plašs un daudzveidīgs, bet visbiežāk tie tiek izmantoti 

skaistumkopšanā. Hidrolātus var lietot gan ārīgi, gan iekšķīgi, normas robežās. 

Medicīniskos nolūkos hidrolāti tiek izmantoti dažādi: slimnieku kopšanai, telpu 

tīrīšanai, pacientu trauksmes mazināšanai, u.c. 

 Hidrolātus izmanto fitoterapijā. Fitoterapijas ārstēšanā tiek izmantoti ārstniecības augi 

un zāles. (8) Ar hidrolātiem var ārstēt sīkus ikdienas ievainojumus – nobrāzumus, sīkus 

apdegumus, kā arī insektu kodumus. Tie mazina niezi, dziedē, mazina sāpes, tos var arī 

izmantot sildošās un atvēsinošās kompresēs.  

Tos iespējams lietot iekšķīgi kā uztura bagātinātājus, tiek stiprināta imunitāte, tiek 

uzņemti antioksidanti brīvo radikāļu iznīcināšanai. Hidrolātus var pievienot ēdieniem, tie 

pastiprina ēdiena smaržu un garšu, kā arī palīdz organismam pārstrādāt ēdienu. Hidrolātu 

pluss ir tas, ka tie reti izraisa alerģiskas reakcijas. Tie ir dabīgi, bez sintētiskās asās smaržas. 

No hidrolātiem iespējams pagatavot tonikus sejai, krēmus, maskas, sejas skrubjus, 

dezodorantus, ziepes, matu šampūnus.  

 Daži hidrolāti spēj mazināt stresu, nomierināt. To aromāts slimniekiem rada patīkamas 

emocijas, tiek mazināta pacienta trauksmes sajūta, atrodoties slimnīcā. Hidrolātus var uzpūst 

uz spilvena, tādējādi palīdzot iemigt bez miega zālēm. Stresu mazinoši ir rožu, lavandas, 

piparmētras, apelsīna un citi hidrolāti.(skatīt 1.tabulu) (2; 66) 

1. tabula (2; 213-220) 

Hidrolātu ietekme uz slimībām un nervu sistēmas traucējumiem 

Slimība / 

Nervu sistēmas traucējums 
Hidrolāta piemērs Iedarbība 

Atkarība no nikotīna Sasafras Samazina psihisku atkarību, mazina 

nikotīna kaitīgās sekas. 

Augsts asinsspiediens Gurķu, piparmētru, 

lavandas 

Nomierina nervu sistēmu, kas regulē 

asinsrites darbību. 

Brūces Tējas koka, kalnu 

pupumētras 

Dezinficē un mazina sāpes. Dziedē 

iekšķīgās un ārīgas brūces. 

Caureja Lavandas Stimulē zarnu muskulatūru, lai ātrāk 

izvadītu zarnu saturu. 

Nervozitāte Baldriāna, lavanadas, 

bērza 

Nomierina un līdzsvaro nervu sistēmas 

darbību. 

Saaukstēšanās Eikalipta, kumelītes, 

piparmētras, timiāna 

Mazina sāpes, veicina atkrēpošanos, 

dezinficē kakla dobumu. 

Zems asinsspiediens Asinszāles Paaugstina asinsspiedienu, uzlabo 

asinsriti. 
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  Hidrolātu sejas toniki ir piemēroti problemātiskai ādai, tie attīra poras, 

nekairina un nesausina ādu, jo tiem nav pievienots spirts. Arī taukainas un sausas sejas ādas 

kopšanai var izmantot noteiktus hidrolātus. Piemēram, nātres hidrolāts, tonizē un atsvaidzina 

ādu. Hidrolāti ir piemēroti kosmētikas noņemšanai un sejas ādas attīrīšanai. (2; 62) 

 Hidrolāti ir piemēroti gaisa dezinfikācijai, jo tiem piemīt antibakteriālas īpašības, tos 

var izmantot gan gaisa attīrīšanai, gan inhalācijām, ieelpojot hidrolāta tvaikus, tiek dziedēti 

iekaisuši elpceļi. (2; 63-68) 

Iespējams izmantot matu kopšanā. Neitrālam matu šampūnam bez smaržas var 

pievienot bērza hidrolātu, tas padara matus kuplus, nātres hidrolāts ir piemērots taukainu matu 

kopšanai, kā arī ir pretblaugznu līdzeklis. (2; 66) 

Hidrolātus saturošie skaistumkopšanas līdzekļi ilgi neuzglabājas, jo tie ir dabīgi un tiem nav 

pievienoti konservanti. 

1.6. Augu destilēšana 

Destilēšanas izejviela ir augi un tos var destilēt vairākos veidos. Destilācija ar tvaiku ir 

metode, kurā auga gaistošās vielas tiek atdalītas no cietajām vielām. Destilācijas procesā 

ūdens vārās, un tvaiks pārplēš augu šūnas. Ceļoties augšup, tas paņem līdzi vielas, kam 

vārīšanās temperatūra ir augstāka nekā ūdenim vai arī vielas, kas nešķīst ūdenī. Vielas, kuru 

molekulmasa pārsniedz ūdens molmasu (250 g/mol2), ir smagas, tās paliek ūdenī un nonāk 

hidrolātā. (2; 24) 

Hidrolāts ir produkts ar senu vēsturi. Destilēšanas vēsture ir sākusies aptuveni pirms 

5000 gadiem. (2; 10) Destilēšanas procesā tika iegūti smaržūdeņi, tos pirmie izmantoja senie 

Ēģiptieši, lai dezinficētu mūmijas. Arī ķīnieši un indieši pazina smaržūdeņus, jau tūkstošiem 

gadu tradicionālajā Indijas dziedniecībā ājurvēdā izmanto smaržīgas augu eļļas. (2; 10) 

Smaržvielas tiek izmantotas labsajūtas radīšanai, jau senie Ēģiptieši zināja, ka to aromātiem 

var būt dažāda iedarbība (garastāvokļa uzlabošana, uztraukuma mazināšana, uzbudinājuma 

radīšana, u.c.).  

Aromātisko eļļu izmantošana gan medicīnā, gan parfimērijā tālāk turpinājās Grieķijā. 

1.gadsimtā grieķu ārsts Dioskurīds uzrakstīja grāmatu De matera medica, kurā aprakstīja 813 

augu lietošanu ārstniecībā, norādot to izplatības reģionu, īpašības un iedarbības raksturu, 

iesakot ievākšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas veidus, norādot indikācijas, blaknes un 

devas. (2; 11) Dioskurīda grāmata gadiem ilgi kalpo par ārstniecības augu izzināšanas 

līdzekli, viņa izveidotais augu uzskaitījums pastāv līdz pat mūsdienām. Dioskurīds aprakstīja 

augu destilāciju kā procesu, kurā kondensātu, kas rodas augus vārot ūdenī, savāc ar filcu, kas 

novietots virs katla. 

16. gadsimtā ārsts, botāniķis un astrologs Paracelzs apkopoja savu praktisko alķīmiķa 

pieredzi ar tautas medicīnu un antīko medicīnas filozofiju, viņš darbos uzmanību veltīja augu 

terapijas saistībai ar slimību. (2; 14) Parcelzs izmantoja četras augu destilēšanas siltuma 

pakāpes: ūdens, pelni, smiltis, uguns. Karstā ūdenī viņš ieteica destilēt lakstaugus, ziedus un 

sēklas. Pelnus kā siltuma avotu destilācija ieteica izmantot lapu un augļu destilācijai. Smiltis 

izmantoja sakņu un koka mizu destilācijai, bet vislielāko karstumu - uguni, izmantoja koksnes 

destilācijai. (2; 14-16) 
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2. Praktiskā daļa 

 Hidrolātu iespējams pagatavot mājas apstākļos, nav nepieciešamas speciālas iekārtas. 

Mājas apstākļos ieteicams gatavot hidrolātu, jo tad ir zināms no cik labas kvalitātes un cik 

ekoloģiskiem augiem iegūts hidrolāts. Visvieglāk hidrolātu iespējams iegūt hidrodestilācijā. 

(2; 28) 

Praktiski tika iegūti priedes, kadiķa, piparmētras, samtenes, rozes, kliņģerītes, apelsīna 

un greipfrūta hidrolāti. 

2.1. Augu sagatavošana destilācijai 

 Augu ievākšanas laikam ir svarīga nozīme, tie jāievāc sausā, pēc iespējas saulainākā 

laikā, ziedi jāievāc to pilnziedē vai nedaudz vēlāk, bet lapas jāievāc pirms auga ziedēšanas. 

Augus nedrīkst ievākt lielceļu tuvumā, pie laukiem, kuri tiek apstrādāti ar ķimikālijām, kā arī 

aizsargājamās teritorijās. Svaigie augi jādestilē uzreiz pēc savākšanas, kamēr tie nav izžuvuši 

un zaudējuši savas ārstnieciskās īpašības. (2; 20) 

 Destilēšanai izmanto arī kaltētus augus. Augus kaltē ēnainā, labi ventilētā vietā un 

temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 grādus, ja augs satur ēteriskās eļļas. Pēc kaltēšanas augus 

uzglabā stikla traukos, papīra vai auduma maisiņos sausā vietā. Pirms destilēšanas augus 

apsmidzina ar ūdeni vai mērcē 6 - 12 stundas. (2; 20) 

2.2. Hidrodestilācijā izmantotie trauki un vielas 

 Nozīmīga hidrolāta sastāvdaļa ir ūdens, tas ir visu hidrolātu vielu nesējs. Netiek 

izmantots ūdensvada ūdens, jo tam bieži tiek pievienotas ķimikālijas, kas var atstāt iespaidu 

uz hidrolāta kvalitāti. Vislabāk izmantot kvalitatīvu avota ūdeni, var izmantot arī 

minerālūdeni vai destilētu ūdeni. Autori sava hidrolāta iegūšanai izmantoja destilētu ūdeni. (2; 

23) 

 Lai pagatavotu hidrosolu bez speciālas iekārtas - destilatora, nepieciešams katliņš, 

kurā iespējams ielikt bļodu ar apaļām malām (autori izmantoja kristalizatoru), tā, lai tā pieguļ 

katla malām. Nepieciešama arī tumša pudelīte, kurā uzglabāt iegūto hidrolātu. (2; 23) 

2.3. Hidrodestilācijas process 

 Katliņā ieliek augus, uz kuriem uzlej karstu ūdeni, augu un ūdens svara attiecībai ir 

1:3. Sāk pievadīt siltumu. Katliņa vidū ieliek bļodu, ar aukstu ūdeni, kurā uzkrāsies hidrolāts, 

tajā ievieto ledus gabalu, lai ūdens pēc iespējas ilgāk būtu auksts. Samazina pievadīto 

karstumu un ļauj ūdenim lēnām un ilgi vārīties, tā, lai augi nepiedegtu. (2; 25 – 26)

 Hidrolāts uzkrājas bļodiņā, tas ir bezkrāsains šķīdums.  Ja hidrolātā ir augu 

daļiņas, tad nepieciešams to izfiltrēt caur kafijas vai tējas filtrpapīru. Iegūto hidrolātu salej 

tīrās pudelītēs. 

2.4. Hidrolāta nogatavināšanās 

 Pēc hidrolāta iegūšanas tas tiek nogatavināts tumšā un vēsā vietā 4 līdz 6 nedēļas. Šo 

nedēļu laikā hidrolāts kļūst dzidrs un iegūst tam raksturīgo smaržu. Ar laiku smarža kļūst 

intensīvāka. (2; 26) 

2.5. Hidrolāta uzglabāšana 

 Hidrolāti jāuzglabā 15 - 20 grādu temperatūrā. Tiem nedrīkst piekļūt saules gaisma, jo 

tā tiek bojātas ēteriskās eļļas, tāpēc tos uzglabā tumšās stikla pudelēs. 

Hidrolāts, ja tam nav pievienoti konservanti, saglabājas gadu vai ilgāk. Ja tiek 

pievienoti konservanti (alkohols vai citas ķīmiskas vielas), tad tie izjauc hidrolāta dabīgumu. 

Hidrolāts ir bojāts, ja tam strauji izmainās pH līmenis vai ja tas vairs nav dzidrs. (2; 26) 
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2.6. Vitamīnu noteikšana iegūtajos hidrolātos 

 Pēc hidrolātu iegūšanas, laboratorijā tika noteikti to sastāvā esošie vitamīni. Katra 

vitamīna kvalitatīvā analīze tika veikta ar katru no hidrolātiem, tas ir 8 reizes. Lai kvalitatīvi 

noteiktu vitamīnus hidrolātos, tika izmantotas krāsu reakcijas (11.) 

  Lai veiktu vitamīnu kvalitatīvo analīzi nepieciešamas mēģenes, mēģeņu statīvs, 

vārglāzes,  reaģenti, ar kuriem pierādīt hidrolātu sastāvā esošos vitamīnus, pipetes. 

 C vitamīna kvalitatīvā analīze. Lai noteiktu C vitamīna klātbūtni hidrolātā, mēģenē 

ielej aptuveni 5ml destilēta ūdens. Ar pipeti mēģenē iepilina 1ml joda/kālija jodīda šķīdumu, 

pievieno hidrolātu. 

 Ja hidrolāts satur C vitamīnu, tad joda/kālija jodīda šķīdums atkrāsojas. Pēc 

eksperimenta veikšanas tika novērots, ka visos gadījumos, pievienojot hidrolātu, šķīdums 

atkrāsojās. Pēc tā var secināt, ka visu laboratorijā iegūto hidrolātu sastāvā ir C vitamīns. 

 B2 vitamīna kvalitatīvā analīze. Lai veiktu vitamīna B2 kvalitatīvo analīzi mēģenē, 

tiek ielieti aptuveni 2 ml laboratorijā iegūtā hidrolāta. Ar pipeti pievieno 2ml 1% sudraba 

nitrāta šķīdumu (AgNO3).  

 Hidrolāts satur vitamīnu B2, ja šķīdums krāsojas sarkans. Sarkanā krāsa tika novērota 

tikai samteņu hidrolātā, pārējie hidrolāti B2 vitamīna klātbūtni neuzrādīja. 

 B6 kvalitatīvā analīze. Vitamīna B6 kvalitatīvai analīzei mēģenē ielej aptuveni 2ml 

laboratorijā iegūtā hidrolāta. Ar pipeti pievieno aptuveni 2ml 1% dzelzs (III) hlorīda (FeCl3) 

šķīduma.  

B6 vitamīna klātbūtnē šķīdums krāsojās sarkans. Pēc analīzes veikšanas tikai samteņu 

hidrolāts iekrāsojās sarkans, pārējie hidrolāti neuzrādīja B6 vitamīna klātbūtni. 

 E vitamīna kvalitatīvā analīze. Veicot E vitamīna kvalitatīvo analīzi, mēģenē ielej 

aptuveni 2ml iegūtā hidrolāta. Mēģenē ar pipeti iepilina 2ml koncentrētas slāpekļskābes 

(HNO3) un 2ml spirta (C2H6O).  

 E vitamīna klātbūtnē uz parauga un slāpekļskābes robežvirsmas veidojas sārts riņķis. 

Reakcija notika ar rozes hidrolātu, tika novērots sarkans riņķis. Atlikušie hidrolāti E vitamīnu 

nesaturēja. 
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Rezultātu izvērtējums 

Praktiskās vitamīnu noteikšanas laikā iegūtie rezultāti tika apkopti un salīdzināt ar 

literatūras avotiem (skatīt 2.tabulu). Pēc iegūtajiem rezultātiem varam secināt, ka tie ir daļēji 

precīzi.  

Tā kā B grupas vitamīnu stabilitāti neietekmē karstums, bet C un E vitamīni ir tikai 

nedaudz jūtīgi pret karstumu, tad iegūtajos hidrolātos varēja būt sastopami visi vitamīni, 

kuriem tika veikta vitamīnu kvalitatīvā analīze (C, B2, B6 un E vitamīni). (2; 53) 

2. tabula 

Vitamīni iegūtajos hidrolātos 

 Vitamīns C Vitamīns B2 Vitamīns B6 Vitamīns E 

Piparmētras Satur    

Priedes Satur    

Kadiķa Satur    

Rozes Satur   satur 

Samtenes Satur satur satur  

Kliņģerītes satur    

Apelsīna satur    

Greipfrūta satur    

 C vitamīnu iegūst no augu valsts produktiem. C vitamīns ir sastopams ikkatrā augā un 

ikkatrā tā daļā, praktiski tas pierādījās, jo visos iegūtajos hidrolātos, kuri tika iegūti no 

dažādām auga daļām (lapām, ziedlapām, skujām, mizas), ir C vitamīns. Izteiktāka C vitamīna 

koncentrācija ir citrusaugļos.(9)  

B grupas vitamīni ir arī sastopami visās auga daļās, bet, veicot kvalitatīvo analīzi, tie 

uzrādījās tikai samteņu hidrolāta. Tas varētu būt saistīts ar to, ka B vitamīnu koncentrācija 

citos hidrolātos nebija pietiekami liela, lai tos varētu noteikt skolas laboratorijā.  

 E vitamīnu saturēja rozes hidrolāts, E vitamīna esamību apstiprina zinātniskās 

literatūras avoti. (2; 173) Pārējos hidrolātos E vitamīna nebija, vai arī tas bija pārāk mazā 

koncentrācijā, lai to varētu apstiprināt skolas laboratorijā veiktās analīzes. 
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Secinājumi 

1. Analizējot literatūras avotus, var secināt, ka augu hidrolāti ir augu ūdens šķīdumi, kuri 

satur auga labākās īpašības un tajā esošos antioksidantus, kuri ir efektīvi līdzekļi cīņā 

ar brīvajiem radikāļiem. 

2. Hidrolātus var efektīvi izmantot medicīnā un skaistumkopšanā, par tiem ir maz 

informācijas, tāpēc tie netiek plaši izmantoti. 

3. Augu destilēšanai ir sena vēsture, destilēšanas process nav sarežģīts, tāpēc hidrolātus 

iespējams pagatavot bez speciālu iekārtu palīdzības. 

4. Mājas apstākļos destilācijas procesā ir iespējams pagatavot hidrolātus, kuri satur dažus 

tiem raksturīgos antioksidantus, piemēram, C, B2, B6 vitamīnus, taču metodi ir 

nepieciešams uzlabot, lai hidrolātos nepazustu tiem raksturīgie antioksidanti. 
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