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GENOTIPURI DE HYSSOPUS OFFICINALIS L. CU CONŢINUT ŞI
COMPONENŢĂ DIFERITĂ A ULEIULUI ESENŢIAL
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Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Genotipuri de Hyssopus offi cinalis L., forma cyaneus, f. ruber şi f. albus au fost evaluate.
În condiţii de secetă indicii caracterelor cantitative, ce infl uenţează direct productivitatea
au valori mai ridicate la genotipurile ce aparţin f. ruber şi f. cyaneus. Genotipurile au un
conţinut diferit, dar foarte înalt de ulei esenţial: f. ruber - 2.531, f. cyaneus - 1.877, iar f.
albus - 1.434% (s.u.). Analiza GC-MS a uleiului esenţial a identifi cat 30-38 componenţi
la diferite genotipuri, componenţii majori fi ind pinocamfona în formele trans(-) iso şi
cis. La f. cyaneus cis (-)pinocamfona  se conţine 51.77%, trans(-) iso pinocamfonă -
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6.70%; la f. ruber - 66.94% pinocamfonă, 33.31% trans(-)iso pinocamfonă şi 33.63%
–cis(-) pinocamfonă; f. albus  -  61.1% trans(-) iso- şi 2.15% cis(-)pinocamfonă, urmate
la toate genotipurile de β-pinen (f. cyaneus, 8.49%, f. albus, 7.38%, f. ruber , 4.15%)
şi β-felandren, de la 3.64% la genotipul f. ruber  până la 6.79% la genotipul f. albus.
Componenţii minori au concentraţii diferite, unii fi ind prezenţi în uleiul numai al unui
sau a două genotipuri.
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Introducere
Hyssopus offi cinalis L. (isop, hisop, cimbru cel bun) din familia Lamiaceae este o

specie perenă, un subarbust cu frunze veşnic verzi, originară din ţările limitrofe mării
Mediterane. Se întâlneşte în fl ora spontană din sud-estul Europei si vestul Asiei. În
prezent se cultivă în Spania, Franţa, Italia, Rusia,Ucraina, în Balcani.

Denumirea grecească ”hyssopus” provine de la termenul arab ”azzof” (iarba
sfântă). Specia este cunoscută utilizată ca plantă medicinală, aromatică, condimentară
şi meliferă din cele mai vechi timpuri [4,8,16,21,22]. Hipocrat recomanda isopul în
cazul pleureziilor, iar Dioscoride îl utiliza în tratarea astmului și a catarului. Hysso-
pus offi cinalis este apreciat  şi pentru calităţile sale de fi xare a terenurile erodate şi a
nisipurilor mobile, dar şi ca specie decorativă.  În Republica Moldova isopul se cultivă
ca plantă aromatică, uleiul esenţial fi ind destinat pentru export. Specia este importantă
pentru ţara noastră şi prin faptul, că este foarte rezistentă la secetă, la ger şi iernare.

Isopul are proprietăţi antitusive, expectorante, carminative, digestive, anticatarale,
antispastice şi sedative, bronhodilatatoare, diuretice [4], antibacteriene [2,11,15,18],
antivirale [4,8], antioxidante [1,11],  antifungice [5,7,13] şi spasmolitice [1,14 ] uti-
lizate cu succes în tratarea diferitelor maladii şi în primul rând, a afecţiunilor căilor
respiratorii, bronşitelor cronice, diferitelor leziuni şi echimoze [21], dar şi ca stimulent
digestiv, datorită  substanţelor amare ce le conţine[10]. În mare parte aceste însuşiri se
datorează faptului că frunzele, tulpinile și fl orile de isop conţin ulei esenţial foarte aro-
mat [4,10] în concentraţii de 0.3-1.0% (s.u.) [21], folosit cu succes în aromaterapie [12]
în stare pură, sau în combinaţie cu uleiul esenţial al altor specii de plante aromatice. Se
obţine uleiul esenţial prin antrenare cu vapori de apă din  partea aeriană nelignifi cata
a plantei în faza de înfl orire în stare proaspătă, deoarece materia primă la ofi lire sau
uscare pierde până la 40% de ulei esenţial. Reprezintă uleiul esenţial de isop un lichid
de culoare galbenă-deschisă cu gust amar. Caracteristicile tehnice sunt următoarele:
d20/20: 0.917-0.965, n20/D 1.473-1.486, α20/D: 6–250. În concentraţie de 4% în pet-
rol-eter timp de 48 ore nu provoacă nici iritaţii pe piele şi nici efect de sensibilizare.
Lipseşte şi efectul fototoxic. Cu toate acestea, uleiul esenţial de isop trebuie de utilizat
cu precauţie şi numai în doze recomandate [21].

Sunt cunoscute mai multe subspecii, varietăţi de isop, cum ar fi  ssp. offi cinalis Briq.,
var. vulgaris Benth., cu corola fl orilor de culoare albastră-violetă (f. cyaneus Alf.), de
culoare roză, roşu-carmin (f. ruber (Mill.) Alef.) sau albă (f. albus Alef.) [3,4,8,20],
var. decussatus Pers., var. angustifolius (Bieb.) Benth. şi ssp. canesscens (DC) Briq.
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[4]. După unii autori forma cu corola fl orilor albastră ar fi  mai bogată în ulei esenţial
decât cea cu corola fl orilor albă sau roşietică. După alţii, dimpotrivă, forma cu corola
roşietică este mai bogată decât cea cu corola fl orilor albastră [4]. Cercetările noastre
anterioare au demonstrat că genotipurile ce aparţin formei cyaneus cu corola fl orilor
albastră sunt mai sărace în ulei esenţial: 0.137-0.680 % (s.u.). Peste 66% din genotipu-
rile cu corola albă (f. albus) evaluate au un conţinut de ulei esenţial de la 0.600 până
la 1.161% (s.u.), iar cele cu corola de culoare roz (f. ruber) acumulează de la 0.345%
(s.u.) până la 1.101% (s.u.) ulei esenţial. Astfel, cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial
a fost atestat la genotipuri cu corola fl orilor albă [8].

Prezenta lucrare este destinată studiului caracterelor cantitative, inclusiv a
conţinutului de ulei esenţial, precum şi analizei cantitative şi calitative a uleiului esenţial
la genotipuri de Hyssopus offi cinalis ce aparţin f. ruber, f. albus şi f. cyaneus, selectate
pentru elaborarea soiurilor noi.

Material şi metode
Materialul biologic este reprezentat de 3 genotipuri de Hyssopus offi cinalis L., care

provin de la f. cyaneus cu corola fl orilor albastră-violetă, f. ruber cu corola roză şi f.
albus cu corola fl orilor albă, selectate în cercetările anterioare după conţinutul de ulei
esenţial mai ridicat. Evaluările biometrice a caracterelor cantitative, care infl uenţează
conţinutul şi producţia de ulei esenţial s-au efectuat în corespundere cu metodele în vig-
oare. Mostrele de plante proaspete în faza de înfl orire pentru determinarea conţinutului
de ulei esenţial s-au prelevat în orele de dimineaţă. Uleiul esenţial s-a separat prin
hidrodistilare în aparate Ginsberg: 100g de plantă, partea aeriană proaspătă în 200ml
de apă. Hidrodistilarea s-a efectuat timp de 60 minute. Conţinutul uleiului esenţial s-a
recalculat la substanţă uscată. După distilare uleiul esenţial s-a uscat cu Na

2
SO

4
 şi s-a

păstrat în congelator. Analiza calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial a fost efectuată
prin gaz-cromatografi e în tandem cu spectrometrie de masă (GC-MS): cromatograf -
Agilent Technologies  7890A; detector selectiv de masa cu cuadripol Agilent Technolo-
gies MSD 5975C, coloană capilară (30 м/0.25 мм/0.25 μм) cu fază staţionară nepolară
HP-5ms. Temperatura injectorului de 250 oC şi cea a detectorului – 280 oC, folosind un
gradient de temperatură de la T

1
=70 oC (2 min), T

2
=200 oC (5 oC/min), T

3
=300 oC (20

oC/min, 5 min). Faza mobilă – heliu 1ml/min, volum injectat - 0,03 µl ulei esenţial; rata
de splitare – 1:100. Identifi carea picurilor cromatografi ce a fost efectuată cu ajutorul
pachetului de soft deconvoluţional AMDIS™, cuplat cu baza de date NIST.

Rezultate şi discuţii
Evaluarea în condiţii de secetă şi arşiţă ale anului 2012 a 3 genotipuri ce aparţin la 3

forme diferite de Hyssopus offi cinalis L. – f. cyaneus cu corola fl orilor albastră, f. ruber
cu corola fl orilor de culoare roz şi f. albus cu corola albă a demonstrat că primele două
forme sunt mai viguroase, au talia de   75-80 cm și număr mai mare de tulpini fl orale
– 79-82  per plantă (tab.1). Spicul infl orescenţei este format dintr-un număr relativ mai
mare de verticile, respectiv, fl ori, la f. ruber. Este cunoscut faptul, că la H. offi cinalis
fl orile sunt mai bogate în ulei esenţial, comparativ  frunzele sau tulpinile [4]. Aceasta
s-a adeverit şi în evaluările noastre. Astfel,  plantele genotipurilor ce aparţin f. cyaneus
şi f. ruber au un număr mai mare de tulpini fl orale cu infl orescenţe mai lungi, pe care
se formează un număr mai mare de verticile şi fl ori. La aceste forme conţinutul de ulei
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esenţial este mai ridicat – 1.877 % (s.u.) la f. cyaneus şi cel mai ridicat – 2.531 %
(s.u.) fi ind atestat la f. ruber (tab.1). La f. albus cu talia plantei mai mică (63.0 cm), cu
număr de tulpini fl orale per plantă mai mic (68.0), infl orescenţe mai scurte şi număr de
verticile (respectiv, fl ori) pe spicul infl orescenţei mai mic, conţinutul de ulei esenţial a
fost cel mai jos – 1.434%(s.u.).

Tabelul 1. Indicii unor caractere cantitative la genotipuri de H. offi cinalis, 2012

Genotip,
Forma

Talia plantei,
 cm

Lungimea
infl orescenţei,

cm

Tulpini fl orale
per plantă

Verticile
pe spicul

infl orescenţei

Conţinut
 ulei esenţial,

% (s.u.)

f. cyaneus 75.0 25.1 82.0 11.8 1.877

f. ruber 80.0 24.9 79.0 12.7 2.531

f. albus 63.0 23.6 68.0 11.0 1.434

În comparaţie cu rezultatele obţinute de alţi cercetători, care au descris genotipuri cu
conţinut de numai 0.5-0.75 % [3,9,16] sau 0.18% (s.u) [1,6] ulei esenţial, genotipurile
evaluate de noi, se deosebesc prin conţinut mai ridicat de ulei esenţial. Cauza poate
fi  şi faptul că unii cercetători [3,9,16] au separat uleiul esenţial din mostre de plante
uscate, care se ştie, pierd în timpul uscării o bună parte din uleiul esenţial. Altă cauză
ar fi  condiţiile de creştere şi dezvoltare din anul secetos 2012, an în care, conţinutul
de ulei esenţial a fost cel mai ridicat din ultimii ani. În viziunea noastră, conţinutul
ridicat de ulei esenţial se datorează,  nu în ultimul rând, lucrărilor de ameliorare şi
selectare a genotipurilor rezistente la secetă, cu conţinut ridicat de ulei esenţial. Aceasta
se confi rmă şi prin compararea valorilor indicelui la începutul lucrărilor de ameliorare
în 1997, când conţinutul de ulei esenţial la genotipuri de isop variau între 0.137-0.680%
(s.u.) la f. cyaneus şi peste 0.600 – 1.161 % (s.u.) la f. ruber şi f. albus. În acele cercetări
s-a constatat că cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial îl au genotipurile f. albus,
urmate de genotipurile  f.  ruber, iar cel mai jos  fi ind la f. cyaneus [8], spre deosebire de
rezultatele prezentate în această lucrare, în care cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial
îl are f. ruber – 2.531% (s.u.) (tab.1). Analiza cantitativă şi calitativă a demonstrat că
genotipurile evaluate conţin în uleiul esenţial număr diferit de componenţi, concentraţia
acestora fi ind, de asemenea diferită. Astfel,  în uleiul esenţial al genotipului f. cyaneus
s-au identifi cat 34 de componenţi, f. ruber – 38 şi f. albus – 30 de componenţi, ceea ce
reprezintă 97.94, 98.31 şi 97.14% respectiv din greutatea totală (tab.2).

În uleiul esenţial separat din genotipurile evaluate de isop componenţii majori sunt
monoterpene cetone: pinocamfona în formele trans(-) iso şi cis (tab.2, fi g.1-3).

La genotipul cu corola fl orilor albastră, care aparţine f. cyaneus, componentul
major în uleiul esenţial este cis (-) pinocamfona,  concentraţia acesteia fi ind de 51.77%,
iar trans(-) iso pinocamfona este în concentraţie de 6.70%. Uleiul esenţial separat
din genotipul cu corola fl orilor de culoare roz al formei ruber conţine 66.94% de
pinocamfonă: 33.31% – trans(-) iso pinocamfonă şi 33.63% –cis(-) pinocamfonă, iar
în uleiul esenţial separat din genotipul cu corola fl orilor albă, f. albus componentul
principal este trans(-) iso pinocamfona, 61.1%, concentraţia cis(-)pinocamfonei fi ind
de numai 2.15%. Astfel, cel mai bogat în pinocamfonă iso- şi cis-) este genotipul cu
corola fl orilor albă. La toate trei genotipuri pinocamfona este urmată de β-pinen, cea
mai ridicată concentraţie a acestui component fi ind în uleiul esenţial al f. cyaneus -
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8.49% şi al f. albus - 7.38%. Forma ruber  conţine 4.15% β-pinen. Al treilea component
– β-felandren este în concentraţii de la 3.64% la f. ruber până la 6.79% la genotipul
f. albus. Aceşti componenţi sunt urmaţi la genotipuri cu corola fl orilor de culoare roz
(f. ruber) şi de culoare albă (f. albus) de carvacrol în concentraţii diferite (3.31%;
5.49%), iar la genotipul cu corola fl orilor albastră ( f. cyaneus) de d-germacren, 2.55%
şi biciclogermacren, 3.43%.

Tabelul 2. Componenţa uleiului esenţial  la genotipuri de Hyssopus
offi cinalis L., 2012.

№ Componenţi / concentraţia
Genotipuri

f. cyaneus f. ruber f. albus

1 2 3 4 5

1 o-xylen 0.16 0.12 0.12

2 α –pinen 0.36 0.17 0.29

3 camfen - 0.05 0.06

4 sabinen 1.31 0.97 1.45

5 β -pinen 8.49 4.15 7.38

6 β - tujen 1.48 1.08 1.73

7 P-cimen - 0.11 0.07

8 β -felandren 4.83 3.64 6.79

9 1.8-cineol 0.22 0.27 0.24

10 α -terpinen - 0.06 -

11 trans- β -ocimen 0.17 0.09 -

12 cis- β -ocimen 0.60 0.19 -

13 γ-terpinen 0.11 0.38 0.31

14 Terpinen - 0.14 0.08

15 (+)-4- caren - 0.08 0.06

16  3- caren 3.20 1.27 1.51

17 β – tujonă 0.16 0.10 -

18 α – tujonă 0.10 0.24 0.35

19 mirtenat de mirtenil 2.33 3.17 2.59

20 Trans (-) iso pinocamfonă 6.70 33.31 61.1

21 Cis (-)pinocamfonă 51.77 33.63 2.15

22 α -terpineol 0.46 0.54 0.43

23 (+) pinocamfeol 1.52 2.48 2.62

24 geraniol 0.51 0.04 0.07

25 borneol 0.09 - -

26 (z)-citral 0.42 - -

27 mirtenol - 0.76 0.27

28 α E- citral 0.63 0.06 0.09

29 Carvacrol 0.34 3.31 5.49

30 Acetat mirtenil 1.24 0.15 0.08
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Tabelul 2. (Continuare).

31 Acetat neril 0.17 0.06 -

32 Acetat geranil 1.18 0.05 -

33 (+)β -Burbonen 0.72 0.51 0.59

34 (-)α -gurjunen 0.16 0.17 0.07

35 β cariofi len 0.75 0.67 0.83

36 Alo-aromadendren 0.63 0.62 0.23

37 D-germacren 2.55 2.88 1.80

38 β -Elemen 1.02 0.51 -

39 Cariofi len oxid 0.13 0.13 -

40 biciclogermacren 3.43 2.20 0.64

Număr componenţii  identifi caţi 34 38 30

Total componenţii  identifi caţi, % 97.94 98.31 97.14

Figura 1. Cromatograma uleiului esenţial de isop, f. cyaneus.
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Fig.2. Cromatograma uleiului esenţial de H. offi cinalis, f. ruber.

Genotipurile de Hyssopus offi cinalis selectate şi descrise mai sus se deosebesc atât
după conţinutul de ulei esenţial cât şi prin componenţa acestuia de isopul studiat de
alţi autori în alte condiții. Este cunoscut faptul, că uleiul esenţial ce se acumulează în
herba de H. offi cinalis var. decumbens se deosebeşte prin conţinut mai scăzut de cetone.
Componentul major la această varietate este nu pinocamfona ci linaloolul, 1.8-cineolul,
limonenul, sau alţi componenţi. Spre exemplu, isopul fl orei spontane din Montenegro
are conţinut mai jos de ulei esenţial, numărul componenţilor identifi caţi în acest ulei
fi ind foarte mare – 68 cu componenţii majori metil eugenol (38.3%), limonen, (37.4%)
şi β-pinen (9.6%) [9]. La isopul din Franţa şi Italia pinocamfona, probabil cis, precum
şi iso-pinocamfona au fost identifi cate în concentraţii de 4.4 şi 43.4% respectiv, iar cea
mai ridicată concentraţie a avut-o linaloolul – 49.6% [19]. Uleiul esenţial de isop, f.
cyaneus, f. ruber şi f. albus din fl ora spontană a Yugoslaviei, au componentul principal
cis şi trans-pinocamfona [3], ca şi genotipurile evaluate de noi, numai că componentul
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major la aceste genotipuri este urmat de pinocarvonă şi nu de β-pinen ca la genotipu-
rile din Moldova. La alte forme de isop, ce provin din Italia pinocamfona este urmată
în uleiul esenţial de β-pinen în concentraţii mai ridicate de cât la genotipurile noastre,
deosebindu-se şi prin conţinut semnifi cativ de linalool şi camfor [5], care în uleiul
esenţial al genotipurile noastre, nu au fost identifi cate.

Fig. 3. Cromatograma uleiului esenţial de isop, f. albus.

Sunt comparabile genotipul de isop cu corola fl orilor albă (tab.2) selectat de noi şi
Hyssopus offi cinalis din Turcia  cu concentraţii similare de isopinocamfonă (57.27%) şi
β-pinen (7.23%) în uleiul esenţial [11]. Diferenţa, însă constă în componenţii ce urmează
în cromatogramă după β-pinen şi concentraţia acestora în uleiul esenţial separat din
isopul din fl ora Turciei primii doi componenţi majori sunt urmaţi de terpinen-4-ol şi
trans-pinocarvonă [11], iar în genotipul cu corola albă din R. Moldova -  de β-felandren
şi carvacrol. Diferenţe însemnate sunt şi între componenţa cantitativă şi calitativă a
uleiului esenţial separat din Hyssopus offi cinalis L. ssp. offi cinalis din Lublin, Polonia
şi genotipurile noastre, deşi componentul major este acelaşi – cis-pinocamfona [1] ca
şi la f. cyaneus din R. Moldova. Chemotipurile descrise de alţi cercetători, de asemenea
se deosebesc prin concentraţii diferite de linalool, 1,8-cineol, metil eugenol,  limonen,
β-pinen, pinocamfonă cis şi trans, β-cariofi len, d-germacren etc. [3,9,17,19].
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Din cele expuse mai sus este evident, că genotipurile de Hyssopus offi cina-
lis,  f. cyaneus, f. ruber şi f. albus selectate de noi se deosebesc de alte genotipuri,
forme, varietăţi după compoziţia chimică calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial.
De compoziția chimică calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial de isop ar putea fi
strict legate însuşirile antibacteriene şi curative ale acestuia. Astfel, S. Kizil şi co-
lab. au demonstrat că uleiul bogat în isopinocamfonă are acţiune antimicrobiană
împotriva S. aureus, C. albicans şi E. coli dar nu are acţiune similară asupra
P. aeruginosa [11].

Acţiune individuală diferită antimicrobiană, antifungică  în dependenţă de
concentraţia anumitor componenţi este semnalată de asemenea de mai mulţi cercetători
[5, 13, 15,18].  De compoziţia chimică şi, în primul rând, de concentraţia în cis-
pinocamfonă depinde şi proprietatea uleiului esenţial de isop de a putea fi  utilizat
în tratarea epilepsiei, mai ales, la copii [1], altor însuşiri şi proprietăţi (antioxidantă,
relaxantă, citotoxică etc.) [1,11,14,19].

Concluzii
Au fost evaluate genotipuri de1. Hyssopus offi cinalis L. cu corola fl orilor roză

(f. ruber), albă (f. albus), albastră (f. cyaneus) şi s-a demonstrat, că în condiţii de secetă
indicilor  caracterelor cantitative importante (talia plantei, numărul de tulpini fl orale
per plantă, lungimea infl orescenţei, numărul de verticile pe spicul infl orescenţei) sunt
mai majorați  la genotipurile cu corola fl orilor roză şi albastră.

Genotipurile de isop au un conţinut diferit, dar foarte înalt de ulei esenţial:2.
f. ruber - 2.531% (s.u.), f. cyaneus - 1.877% (s.u.), iar f. albus - 1.434% (s.u.).

Analiza GC-MS a identifi cat în uleiul esenţial al genotipului3. f. cyaneus 34
componenţi, a genotipului f. ruber, 38 şi a genotipului f. albus, 30, identifi carea fi ind în
proporţie de 97.14-98.31%.

Componenţii majori în uleiul esenţial sunt monoterpene cetone: pinocamfona4.
în formele trans(-) iso şi cis la toate genotipurile.

Cis (-)pinocamfona la genotipul5. f. cyaneus, este în concentraţie 51.77%, iar
trans(-) iso pinocamfonă, 6.70%; genotipul f. ruber conţine 66.94% de pinocamfonă:
33.31% – trans(-)iso pinocamfonă şi 33.63% –cis(-) pinocamfonă; genotipul f. albus,
s-a evidențiat cel mai bogat  în trans(-)iso pinocamfonă -  61.1% şi numai 2.15% cis(-)
pinocamfonă.

La toate genotipurile pinocamfona în uleiul esenţial este urmată de β-pinen6.
(f. cyaneus - 8.49%, f. albus - 7.38%, f. ruber  - 4.15%) şi β-felandren în        concentraţii
de la 3.64% la genotipul f. ruber  până la 6.79% la genotipul f. albus.

Componenţii minori în concentraţii 1-3% (mirtenat de mirtenil, d-germacren,7.
biciclogermacren, pinocamfeol, Δ3-caren, β-tujonă, sabinen, acetat de mirtenil)
şi un şir de componenţi în concentraţii mai mici se conţin în concentraţii diferite
la diferite genotipuri, unii din ei fi ind prezenţi în uleiul esenţial numai al unui sau
a două genotipuri.
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