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Rezumat
Speciile genului Hypericum L. din fl ora spontană a Republicii Moldova se deosebesc
prin conţinutul şi componenţa uleiului esenţial obţinut prin hidrodistilare în aparate
Ginsberg din partea aeriană a plantei (Hyperici herba). H. perforatum conţine în herba
0.26% (s.u.) ulei esenţial, H. elegans – 0.15% (s.u.), H. hirsutum – 0.094% (s.u.) şi H.
tetrapterum - 0.13% (s.u.). Analiza GC-MS a uleiului esenţial a demonstrat deosebiri
substanţiale atât cantitative cât şi calitative. Numărul componenţilor identifi caţi în uleiul
esenţial al diferitor specii de Hypericum este diferit. În uleiul esenţial separat din H. per-
foratum L. s-au identifi caţi 33 componenţi, β-cariofi len şi cariofi len oxid în concentraţii
de peste 12% fi ind componenţii majori, urmaţi de α-pinen (8.574%), β-cadinen (4.155%)
şi β-pinen (3.216). La H. elegans în uleiul esenţial au fost identifi caţi 18 componenţi, g-
gurjunen, aromadendren şi undecan fi ind componenţii majori în concentraţii de 14.532,
13.990 şi 10.262 %, respectiv. La specia H. tetrapterum s-au identifi cat în uleiul esenţial
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21 componenţi, iar componenţii majori sunt copaen (9.271%), α-longipinen (8.489%)
urmaţi de cadinen (6.423%). În uleiul esenţial al speciei H. hirsutum au fost identifi caţi
numai 9 componenţi, concentraţii mai ridicate fi ind atestate la cariofi len oxid (10.435%),
phytol (6.056%), α-cariofi len (5.086) şi undecan (4.279).
Cuvinte-cheie: Hypericum L., specie, ulei esenţial, componenţi
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Introducere
Genul Hypericum L. (sunătoarea) din familia Hypericaceae cuprinde cca 460 spe-

cii comune pentru toate continentele [12]. Formele vitale sunt arbori, arbuşti şi erbacee
perene. În fl ora spontană a Republicii Moldova sunt atestate 5 specii ale genului Hype-
ricum L.: Hypericum perforatum L., Hypericum elegans Steph., Hypericum hirsutum
L., Hypericum tetrapterum Fries. şi Hypericum montanum L. [13].

În Farmacopeea Europeană [5] şi în Farmacopeea Romănă [7] pentru obţinerea
produsului vegetal farmaceutic este admisă specia Hypericum perforatum L.

Multiple studii chimice ale părţii aeriene de H. perforatum au demonstrat conţinu-
tul diverselor grupuri de principii biologic active: fl avonozide, derivaţi ai antracenului,
substanţe tanante, ulei esenţial [20,21,24]. Datorită acestor principii Hyperici herba
posedă diverse acţiuni farmacologice: antioxidantă [20], antimicrobiană [4], antidepre-
sivă [22,24], antiinfl amatoare [23], antiulceroasă, colagogă [23].

H. perforatum se caracterizează prin prezenţa diferitelor tipuri de structuri secre-
toare: glande translucide sau cavităţi, noduli negri şi trei tipuri de canale secretoare
(A, B, C). Uleiul volatil se sintetizează şi se acumulează în glandele translucide şi în
canalele secretoare, care pot fi  localizate în frunze, petale, sepale şi pistil [3]. Frecvenţa
şi diversitatea acestor structuri este o dovadă a activităţii secretorii intense a speci-
ei. Este demonstrată prezenţa glandelor translucide, canalelor secretoare şi în speciile
H. hirsutum, H. tetrapterum [8]. Despre conţinutul şi compoziţia chimică a uleiului
esenţial din speciile H.elegans, H. hirsutum şi H. tetrapterum însă relatează puţine
surse bibliografi ce.

Reieşind din cele expuse este actual de analizat randamentul şi compoziţia uleiului
esenţial izolat din partea aeriană a plantei în faza de înfl orire a speciilor - H. perforatum,
H. elegans, H. hirsutum, H. tetrapterum din fl ora spontană a Republicii Moldova.

Materiale şi metode
Produsul vegetal este reprezentat de speciile H. perforatum, H. hirsutum, H. tetrap-

terum, partea aeriană a plantei, colectat în faza de înfl orire în fl ora rezervaţiei ştiinţi-
fi ce ,,Codru” a Republicii Moldova, iar H. elegans - în pădurea din apropierea satului
Târnova, din nordul ţării. Identifi carea speciilor s-a efectuat în laboratorul rezervaţiei
ştiinţifi ce ,,Codru”. Uscarea s-a efectuat natural în spaţiu acoperit, bine aerisit.

Uleiul volatil s-a obţinut în aparate Ginsberg prin hidrodistilare timp de 3 ore. Re-
zultatele obţinute s-au recalculat la substanţă uscată. Mostrele de ulei esenţial au fost
deshidratate cu Na

2
SO

4
 anhidru şi s-au păstrat în congelator. Analiza cantitativă şi ca-

litativă a uleiului esenţial s-a efectuat prin gaz cromatografi e cu spectrometrie de masă
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(GC-MS) care au fost realizate cu ajutorul aparatului Agilent Technologies tip 7890 A
GC system, MS Agilent Technologies tip 5975 C Mass Selective Detector; Coloana HP
5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm (5 % Phetylmethylsiloxane). Separarea s-a realizat în
următoarele condiţii cromatografi ce: temperatura injectorului 250°C, temperatura de-
tectorului 280°C; regim de temperatură - 250°C (10 grade/min) până la 280°C (const.
5,5min); faza mobilă - heliu 1ml/min; volum injectat - 0,1µl ulei volatil. Analiza datelor
cromatografi ce a fost realizată cu sistemul SOFTWARE de identifi care şi deconvoluţie
spectrală automată a spectrelor de masă AMDIS (Automated Mass Spectral Deconvo-
lution & Identifi cation System), produs de NIST.

Rezultate şi discuţii
În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constatat că toate speciile evaluate de Hype-

ricum sintezează şi acumulează în partea aeriană a plantei ulei esenţial, or conţinutul
acestuia în faza de înfl orire este diferit la diferite specii. Cel mai ridicat conţinut de
ulei esenţial a fost atestat la H. perforatum – 0.26% (s.u.). Herba de H. elegans conţine
0.15% (s.u.). H. tetrapterum conţine 0.13%(s.u.) ulei esenţial, iar la H. hirsutum acest
indice este cel mai jos – 0.094% (s.u.).

În uleiul esenţial din specia H. perforatum L. s-au constatat 74 de componenţi, din
care 34 au fost identifi caţi şi determinaţi cantitativ (tab.1). Totalul acestora constituie
71.64%, cu următorii componenţi principali: cariofi len (12.155%), α – pinen (8.574%),
cariofi len oxid (12.119%).

Cercetările anterioare au demonstrat că conţinutul de ulei esenţial din partea ae-
riană a plantelor de H. perforatum colectate în Turcia, Italia, Grecia, Serbia şi Franţa
variază considerabil [5,11,14,16,18]. Cantitatea şi componenţa uleiului volatil din spe-
ciile genului Hypericum variază nu numai în funcţie de faza fenologică de dezvoltare,
dar şi în funcţie de arealul răspândirii. Spre exemplu, randamentul uleiului esenţial din
partea aeriană a speciei H. perforatum L. din diferite localităţi ale sud-estului Franţei
este 0.03 - 0.12% [18], din fl ora Tadjikistanului – 0.1-0.4% [19].

 Tabelul 1. Analiza calitativă şi cantitativă (%) a uleiului esenţial din specii de
Hypericum L.

Timp de
retenţie Componenţi H. perforatum H. elegans H. tetrapterum H. hirsutum

1 2 3 4 5 6

3.941 nonan 0.782 0.574 1.036 2.743

4.496 α-felandren 0.81

4.672 α -pinen 8.574 4.779 0.232

5.305 3-metilnonan 1.055

5.440 sabinen 0.443

5.541 β –pinen 3.216 0.378

5.757 β-mircen 0.589

6.573  p-cimen 1.218

6.676 Limonen 0.389

7.097 2-metildecan 1.576 0.837
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Tabelul 1. (Continuare)

7.744 cis-linalool oxid 0.193

8.387 undecan 2.096 10.262 3.157 4.279

10.497 terpinen-4-ol 0.675

10.839 α-terpineol 0.319

11.192 decanal 1.213

12.718 acid nonanoic 0.722

12.981 1-decanol 0.19 1.207

13.536 2-undecanon 0.282

13.682 tridecan 0.513

15.116 α-longipinen 0.316

15.137 1-undecanol 1.574

15.525 α- longipinen 8.489

15.755 copaen 1.21 9.271

16.499 dodecanal 0.412

16.753  β -cedren 4.155

16.989 β -cariofi len 12.175 1.294 1.351

17.635 (+)-longiciclen 0.407 2.912

17.727 α-cariofi len 2.09 0.820 5.086

17.881 hexadecan 0.242 0.642

18.129 1-dodecanol 2.735 1.472

18.488 aromadendren 2.158 13.99 0.718

18.808 g-gurjunen 14.532

19.396 δ-cadinen 0.651 3.047 6.423 1.492

20.337 nerolidol 1.378 0.840

20.931 cariofi len oxid 12.119 1.676 10.435

23.051 α -bisabolol 0.428 1.036

24.786
benzoat de

benzil
0.137

27.059 1-tetradecanol 0.569 1.072

29.876 tunbergol 1.762 3.101 0.433 2.409

30.186 heneicosan 0.266 0.528 0.762

30.325 fi tol 0.842 2.593 4.501 6.056

32.213 tetracosan 0.436 0.318 0.702

Componenţi identifi caţi, % 71.277 61.587 47.224 33.964

Număr componenţi
identifi caţi 33 18 21 9

Componenţii majori ai uleiului volatil separat din H. perforatum, colectat în sud-
estul Franţei sunt: cariofi len oxid, β-cariofi len, spathulenol, β-funebren, c-muurolen,
(E)- β-farnesen, şi cariofi lladienol [18]. Randamentul uleului volatil obţinut din specia
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H. perforatum din fl ora Tadjikistanului este de 0.1-0.4%, cu următorii componenţi
majori: germacren D (13,7%), α-pinen (5.1%), cariofi len, n-dodecanol (4,5%) [19],
cariofi len oxid (4,2%), biciclogermacren (3,8%) şi spatulenol (3,4%). Aceeaşi specie
din fl ora Italiei Centrale conţine 0.07% ulei esenţial, cu componenţii majori: (E)
–cariofi len (21.6-23.0%) şi germacren D (19.5-20.8%) [11], iar în partea aeriană a
plantei H. perforatum L. colectat în diferite faze de dezvoltare din sud –estului Franţei,
conţinutul uleului volatil variază de la 0.070% până la 0.058%, fi ind maximal în faza
de înfl orire în masă – 0.092% [17].

Cercetările întreprinse de noi au demonstrat că în uleiul esenţial de H. elegans sunt
prezenţi 49 componenţi. Din aceştia au fost identifi caţi 18, componenţii majori fi ind: g
- gurjunen (14.532%), aromadendren (13.99%), undecan (10.262%), α-pinen (4.779%)
(tab.1). H. elegans, colectat din fl ora spontană a sud-estului Serbiei în faza de înfl orire,
conţine 0.08% ulei esenţial cu componenţii majori: undecan (31.9%), α-pinen (16.7%)
şi nonan (6.1%) [15].

În uleiul esenţial de H. tetrapterum noi am constatat 56 componenţi. Din aceştea au
fost identifi caţi 22, componenţi majori fi ind următorii: copaen (9.271%), α-longipinen
(8.489%), δ- cadinen (6.423%) (tab.1). Aceiaşi componenţi majori au fost identifi -
caţi în uleiul esenţial de H. tetrapterum din Grecia (α-copaen,11.3%; α-longipinen,
9.7%), dar şi cariofi len oxid, 8.9%, n-undecan, 7.4%. H. tetrapterum ce provine din
Italia, de asemenea, are aceiaşi 2 componenţi majori: α-copaen (12.7%) şi α-longipinen
(8.1%) [2,14]. Conţinutul uleiului volatil la H. tetrapterum din Grecia este de 0.2%,
iar din Centrul Italiei de 0.1%. Conţinutul în ulei esenţial al speciei H. tetrapterum din
Grecia este mai ridicat (0.2%), iar cel din Centrul Italiei (0.1%) – mai jos de cât cel
din Moldova.

Specia H. hyrsutum în uleiul volatil conţine 24 componenţi, din care au fost identifi -
caţi 9, ceea ce constituie 33,964% (tab.1). Componenţii majori atestaţi în uleiul esenţial
al acestei specii, colectate în Moldova sunt: cariofi len oxid (10.435%), phytol (6.056%)
şi α−cariofi len (5.086%). În fl ora spontană a Franţei această specie sintezează şi acu-
mulează în uleiul esenţial alţi componenţi majori, cum ar fi  n-nonan (52%) şi n-unde-
can 30%, iar plantele colectate în Serbia – 3 componenţi majori n-undecan (32.2%),
patchoulen (11.8%) şi cariofi len oxid (9.3%) [10], concentraţia ultimului component
fi ind similară cu concentraţia atestată de noi la H. hyrsutum din Moldova. În mostre-
le din Italia Centrală componenţii majori a acestei specii sunt (E,E)-α–farnesen (7.0–
13.8%) şi E- β-farnesen (7.2–9.4%) [11], neatestate în uleiul esenţial de H. hyrsutum
din Moldova.

Compararea rezultatelor analizei cantitative şi calitative a uleiului esenţial separat
din speciile H. perforatum, H. elegans, H. tetrapterum, H. hyrsutum din fl ora spontană
a Republicii Moldova ne permite să concludem că toate aceste specii conţin nonan,
undecan, δ-cadinen, thunbergol şi phytol, dar în concentraţii diferite. Se deosebesc spe-
ciile şi după componenţii majori ai uleiului esenţial.

Astfel, în uleiul esenţial de H. perforatum componenţii majori, cum s-a pomenit
mai sus, sunt β-cariofi len, cariofi len oxid şi α-pinen. Concentraţii însemnate de cariofi -
len oxid (10.435%) se mai conţin numai în uleiul speciei H. hyrsutum, celelalte specii
se deosebesc de H. perforatum atât după componenţii majori, cât şi după numărul şi
concentraţia componenţilor minori.
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Compuşi comuni pentru uleiul esenţial de H. perforatum, colectate în faza de înfl o-
rire din Moldova, Tadjikistan, Uzbekistan, Turcia, Serbia, Franţa, Grecia sunt: cariofi -
len oxid, β- cariofi len, α-pinen [1,5,14,16,18,19].

Concluzii
Pentru prima dată s-a determinat conţinutul şi componenţa chimică cantita-1.

tivă a uleiului esenţial separat din speciile H. perforatum, H. elegans, H. hirsutum
şi H. tetrapterum din fl ora spontană a Republicii Moldova.

Specia2. H. perforatum se caracterizează prin conţinut maxim de ulei esenţial -
0.26 %(s.u.). În speciile H. elegans şi H. tetrapterum se conţine 0.15% (s.u.), 0.13%
(s.u.) ulei esenţial, respectiv, iar H. hirsutum se deosebeşte prin conţinut minim de ulei
esenţial – 0.094% (s.u.)

Componenţii majori în uleiul esenţial de sunătoare sunt diferiţi la diferite spe-3.
cii: la H. perforatum – β-cariofi len (12.175%), cariofi len oxid (12.119%) şi α-pinen
(8.574%); la H. elegans – g-gurjunen (13.99%), aromadendren (13.99%), unde-
can (10.262%); la H. tetrapterum – dodecanal (9.271%), α-longipinen (8.489%) şi
la H. hirsutum – cariofi len oxid (10.435%), phytol (6.056%).

Componenţii comuni ai uleiului volatil de4. H. perforatum, H. elegans, H. tetrap-
terum şi H. hirsutum sunt: nonan, undecan, cadinen, thunbergol şi fi tol, concentraţia
acestora fi ind diferită.
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