
BIOSTUDENT, 2018, vol. 1 (2), pp. 59-68 

  59 

 

HYPERICUM PERFORATUM L. – CHARACTERIZATION AND MAIN 
BIOACTIVE COMPOUNDS  

 
Bianca-Alexandra BÎLC, Adina-Daniela DATCU 

West University of Timisoara, Faculty of Chemistry, Biology, Geography, Department 
of Biology-Chemistry, Pestalozzi 16, Timișoara 

*Corresponding author e-mail: bianca.bilc98@e-uvt.ro 
Received 15 December 2018; accepted 21 December 2018 

 
 ABSTRACT 

This review aims to describe Hypericum perforatum morphology, anatomy of 
secretory stuctures and bioactive compounds. Hypericum genus contains 
aproximatively 400 species wolrdwide. This species has a wide distribution in 
Romania and is used in tradional medicine due to its numerous compounds. 
The chemical constituents from the aerial parts include tannins, flavonoids, 
naphthodianthrones, volatile oils and prenylated phloroglucinols. Hypercium 
extract is largely used to treat mild to moderate depression, but it is also a 
remedy against ulcers, dyspepsia, abdominal pains, bacterial infections, burns, 
sciatica and migraine headaches. Naphthodianthrones are typical compounds 
found in St. John’s Wort. Although there are significant variations depending 
on the developmental stage of the plant, hypericin and pseudohypericin occur 
in the flowers and leaves of the fresh plant material in concentrations of 0.03% 
to 0.3% of dry weight. 
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 INTRODUCERE 
Hypericum perforatum L. (sunătoarea sau pojarnița) face parte din 

familia Hypericaceae. Genul Hypericum conține aproximativ 400 de specii la 
nivel mondial (Mabberley, 1987), în flora României fiind prezente 12 specii 
(Ciocârlan, 2000). Este nativă în Europa, Vestul Asiei, Nordul Africii, Madeira, 
dar a fost naturalizată în multe alte părți din lume, cum ar fi America de Nord și 
Australia (Saddiqe et al. 2010). Planta prezintă o diseminare rapidă datorită 
unei producții crescute de semințe, astfel putând invada pășuni, zone ruderale, 
margini de drumuri (Saddique et al. 2010).  

Conform Florei R.P.R., H. perforatum are o tulpină lemnoasă în partea 
inferioară, este înaltă de 20-100 cm, cilindrică, cu două muchii longitudinale și 
tulpini adventive. Frunzele sunt sesile, ovale până la eliptice sau liniar-ovale, 
cele inferioare rotunjite la bază, cele de sus îngustate spre bază, glabre, cu 
multe puncte transparente, la margine si pe fată cu puncte negre. Florile sunt 
incluse în inflorescente de tip dicaziu, care trec in bostrixuri; dicaziul terminal, 
împreună cu ramurile laterale terminate în dicazii, formează un corimb sau mai 
rar un panicul (Săvulescu et al. 1956). Sepalele sunt lanceolate, ascuțite, 
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nefimbriate, glabre sau punctate, cu glande negre. Petalele de un galben 
frumos, lungi de 10 până la 13 mm, de două ori mai lungi decât sepalele, 
negru punctate. Staminele sunt mai scurte decât petalele. Capsula ovală, de 
două ori mai lungă decat caliciul, neregulat veziculoasă. Sămânța este 
cilindrică, la ambele capete fiind acuminată, fin alveolată. Înflorește în lunile 
iunie-septembrie (Săvulescu et al. 1956). Este o specie frecvent întâlnită în 
țara noastră, din etajul stepei până în etajul fagului, în pajiști și tufărișuri, 
oligotrofă și xeromezofită (Ciocârlan, 2000).  
 Utilizarea sunătoarei este documentată de circa 2400 de ani. În plus, 
aceasta se găsește descrisă în ierbarele lui Gerard (1597) și Withering (1796). 
Mai mult decât atât, s-a raportat că unele specii din genul Hypericum au fost 
folosite de triburile amerindiene (Saddique et al. 2010). 
 Din punct de vedere anatomic, sunătoarea conține diferite tipuri de 
structuri secretoare, respectiv buzunare și canale secretoare (Bottega et al. 
1999; Ciccarelli et al. 2001a). Buzunarele secretoare sunt sferice sau oblonge, 
constituite dintr-o cavitate subepidermică delimitată de două rânduri de celule. 
Stratul intern este aplatizat, format din mici celule secretoare, iar cel extern din 
celule parenchimatice cu pereții mai îngroșați (Ciccarelli et al. 2001b; Ianovici, 
2010). La H. perforatum există trei tipuri de canale secretoare. Tipul A se 
caracterizează prin prezența a patru celule poligonale ce delimitează un lumen 
îngust. Aceste celule prezintă pereți foarte subțiri în partea dinspre lumenul 
canalului. Canalele de tip A sunt foarte greu de observat în stadiile timpurii ale 
dezvoltării plantei datorită numărului redus de celule și sunt asociate cu 
nervurile, mai ales cu zona de floem (Ciccarelli et al. 2001b).  
 Canalele de tip B sunt schizogene și se caracterizează prin prezența 
unui lumen mare. În secțiune transversală, canalele de tip B au aceeași 
structură ca buzunarele secretoare (Ciccarelli et al. 2001b). 
 Canalele de tip C sunt schizo-lisigene și sunt constituite dintr-o cavitate 
mare delimitată de unul sau mai multe straturi de celule secretoare cu pereți 
înguști. Aceste structuri prezintă la exterior unul sau două straturi de celule 
parenchimatice (Ciccarelli et al. 2001b). 

 
 Proprietăți principale ale speciei Hypericum perforatum 

H. perforatum conține o sumă de compuși chimici ce îi conferă 
proprietăți medicinale, fiind astfel folosită extern, pentru tratarea eczemelor, 
arsurilor, dar și pentru uz intern (Butterweck, 2003). Astfel, extractele ce conțin 
sunătoare sunt un remediu împotriva ulcerelor, dispepsiei, durerilor 
abdominale, infecțiilor bacteriene, migrenei și sciaticii. Extractul apos (infuzia) 
din părțile aeriene înflorite ale lui Hypericum a fost utilizat ca remediu împotriva 
diferitelor boli, inclusiv inflamații urogenitale, diabet zaharat, nevralgii, boli de 
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inimă, gastrită, hemoroizi și ulcer peptic în medicina populară turcă (Yesilada 
et al. 1993; Yesilada et al. 1995). Mai mult decât atât, s-a constatat că 
extractul în ulei de măsline al părților aflate în fenofaza de înflorire constituie 
un remediu popular aplicat pentru recuperarea rapidă a inflamațiilor de la nivel 
tegumentar (Yesilada et al. 1993; Yesilada et al. 1995; Süntar et al. 2010). 

Pe de altă parte, se cunoaște faptul că extractele din florile de 
sunătoare sunt folosite ca antidepresive, pentru tratarea depresiei minore sau 
moderate (Spiriodon et al. 2011). În ultimii ani, mai multe studii realizate pe H. 
perforatum au testat eficiența acesteia față de medicamentația de tip placebo, 
dar și față de alte tratamente standard antidepresive (Apaydin et al. 2016). 

Mai mult decât atât, Hypericum poate preveni dezvoltarea bolii 
Alzheimer, întrucât extractele alcoolice au prezentat activitate inhibitoare 
asupra enzimei numită acetilcolinesterază (Ferreira et al. 2006; Hernandez et 
al. 2010). Astfel de extracte conțin în principal compuși de natură fenolică 
(Hernandez et al. 2010; Rainha et al. 2013). 

Efectul extractului alcoolic din părțile aeriene aflate în fenofaza de 
înflorire asupra leziunilor gastrice induse de consumul de etanol a fost 
investigat și s-a raportat o activitate puternic antiulcerală la șoareci (Yesilada & 
Gürbüz, 1998). Unul dintre studiile experimentale privind activitatea de 
vindecare a rănilor utilizând extracte din această specie a fost realizat de 
Öztürk et al. (2007), folosind fibroblaste embrionare de pui. Aceștia au studiat 
efectul extractului hidroalcoolic 50% și au obținut rezultatele pozitive în 
modelul in vitro utilizat.  

Capacitatea lui H. perforatum de vindecare a rănilor in vivo a fost 
studiată de Rao et al. (1991) folosind metode experimentale asemănătoare, 
însă au administrat extractul pe cale orală, nu locală, grupurilor de șobolani 
pentru a evalua activitatea. Un alt studiu clinic a fost efectuat de Lavagna et al. 
(2001) și a vizat explorarea potențialului unui amestec de extracte de H. 
perforatum și Calendula arvensis asupra reconstrucției epiteliale a rănilor 
chirurgicale. Ei au obținut rezultate mai bune cu acest tip de amestec, 
comparativ cu grupul de control. În ciuda acestei conștientizări comune, efectul 
de vindecare al rănilor prin aplicarea topică a extractelor de H. perforatum nu 
au fost investigate anterior prin utilizarea unor astfel de modele experimentale 
in vivo (Süntar et al. 2010). 

Multe alte specii ale genului Hypericum au fost de asemenea raportate 
ca fiind utile pentru vindecarea rănilor. Au fost testate activitățile antiinflamatorii 
și capacitatea de vindecare ale diverselor leziuni ale unei alte specii 
răspândite, Hypericum scabrum, care s-a dovedit a fi ineficientă. Aceste date 
indică faptul că activitatea de vindecare a rănilor poate fi atribuită numai unor 
specii de Hypericum (Süntar et al. 2010). 
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Pe de altă parte, studiile anterioare au arătat că speciile genului 
Hypericum posedă proprietăți antibacteriene și antivirale semnificative 
(Andersen et al. 1991; Cecchini et al. 2007), care ar putea fi implicate în 
activitatea de vindecare a rănilor. Se cunoaște faptul că primul scop al 
managementului rănilor este menținerea plăgii curată, fără infecții și 
complicații. Agenții care ajută la vindecarea rapidă a leziunii sunt întotdeauna 
necesari (Clark, 1991). Conform studiului realizat de către Süntar et al. (2010), 
H. perforatum scurtează perioada de inflamație și mărește rezistența împotriva 
infecțiilor. Este probabil ca aceasta să constituie o barieră împotriva 
contaminării microbiene la începutul perioadei de vindecare a rănilor. 
Deoarece speciile genului Hypericum au principii antibacteriene active cum ar 
fi hiperforina și flavonoidele, apare vindecarea mai rapidă și mai eficientă a 
rănilor (Herrera et al. 1996; Cecchini et al. 2007). Flavonoidele sunt compuși 
activi antioxidanți responsabili pentru inhibarea peroxidării lipidelor, cu acțiune 
protectivă asupra leziunilor celulare și care determină o creștere a viabilității 
fibrilelor de colagen (Getie et al. 2002; Shetty et al. 2008;  Süntar et al. 2010).  

 
 Metode de obținere a extractelor de Hypericum 

Prepararea extractului cu ulei de măsline. Părțile aeriene uscate și 
măcinate din Hypericum perforatum (50 g) sunt plasate într-un vas din sticlă 
transparentă care conține ulei de măsline (500 ml), iar recipientul este iluminat 
zilnic câte 12 ore, timp de 4 săptămâni, în sezonul de vară. Acest extract a fost 
folosit în experimente fără o prelucrare ulterioară (Süntar et al. 2010). 

Prepararea extractelor alcoolice. O fracție de 100 g din Hypericum 
perforatum sub formă de pulbere se supune extracției cu etanol 96% (2000 ml) 
la temperatura camerei și apoi realizează de evaporare până la uscare pentru 
a se obține extractul etanolic (Süntar et al. 2010). 

 
 Compuși biologici activi din H. perforatum 
 Extracte hidroalcoolice (60% etanol sau 80% metanol) din părțile 
aeriene ale plantei conțin un spectru de șase grupuri majore de compuși 
chimici: naftodiantrone, floroglucinoli, flavonoide, biflavone, fenilpropani și 
proantocianidine. În plus, sunt prezente cantități mai mici de taninuri, xantone, 
uleiuri esențiale și aminoacizi. Toți acești compuși reprezintă principalii 
constituenți din planta uscată (Nahrstedt & Butterweck, 1997; Greeson et al. 
2001; Galeotti, 2017).  
 Naftodiantronele sunt compuși specifici genului Hypericum (Hegnauer, 
1989), au o culoare roșie intensă și proprietăți fototoxice (Schey et al. 2000). 
Componentele majore ale acestui grup de compuși sunt hipericinele. Din 
plantă au fost izolate două protoderivative, protohipericina și pseudohipericina, 
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dar datorită naturii lor instabile sunt transformate în mod eficient în produsele 
stabile, adică hipericină (Figura 1) și, respectiv, pseudohipericină (Saddiqe et 
al. 2010 ).  

 

  
 

Pseudohipericina este principala naftodiantronă din H.perforatum, 
prezentă de obicei în cantități de două până la patru ori mai mari decât 
hipericina (Brantner et al. 1994; Upton, 1997). Ciclopseudohipericina, un 
produs de oxidare al pseudohipericinei, a fost de asemenea raportat și este 
parțial responsabil pentru culoarea roșie a extractelor H. perforatum 
(Haeberlain et al. 1992). Conținutul de hipericină (aproximativ 0,1-0,15%) 
include atât hipericina, cât și pseudohipericina (Vanhaelen & Vanhaelen-
Fastre, 1983) și uneori este denumită "hipericină totală" (Saddiqe et al. 2010). 

Hipericina este principalul constituent fotosensibilizant al H. perforatum 
și a fost propusă ca un fotosensibilizator pentru terapia fotodinamică a 
cancerului. Pseudohipericina nu prezintă fototoxicitate (Vandenbogaerde et al. 
1998; Saddiqe et al. 2010). 

Derivații de fluoroglucinol sunt larg răspândiți în genul Hypericum. Doi 
compuși strâns înrudiți găsiți în H. perforatum sunt hiperforina, care reprezintă  
2,0% - 4,5% din conținutul de floroglucin și adhidorforină (0,2% - 1,9%) care 
conține o grupare suplimentară metil (Hobbs, 1989, 1997). Aceștia se găsesc 
numai în părțile reproducătoare ale plantelor, respectiv aproximativ 2% în flori, 
4,4% în fructele coapte și 4,5% în fructele necoapte (Maisenbacher & Kovar, 
1992; Tekel'ová et al. 2000). Cu toate acestea, preparatele tradiționale, cum ar 
fi ceaiurile și tincturile din plante, conțin o cantitate mică sau chiar deloc, de 
hiperforină (Meier, 2001; Saddiqe et al. 2010). Deși hiperforina este destul de 
instabilă, în special în soluții apoase și atunci când este expusă la lumină și 
căldură, este prezentă în multe extracte comerciale la concentrații de 0-6% 
(Melzer et al. 1998; Saddiqe et al. 2010). 

FIG. 1. Structura chimică a hipericinei 
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/fl.html

?cid=5281051) 
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Hiperforinele din H. perforatum prezintă compuși foarte interesanți din 
punct de vedere farmacologic, deși activitățile lor farmacologice sunt încă puțin 
cunoscute. Hiperforina în sine, a fost demonstrat că inhibă sau modulează mai 
multe sisteme de neurotransmițători in vitro. Este un inhibitor puternic de 
absorbție a serotoninei, dopaminei și noradrenalinei, de aproximativ 0,5 mgL-1 
în preparate sinaptozomale (Chatterjee et al. 1998). Aceasta susține rolul 
posibil al hiperforinei în activitatea antidepresivă a plantei medicinale. 
Mecanismul activității sale antidepresive este considerat a fi inhibarea 
receptării sinaptice a neurotransmițătorilor (Chatterjee et al. 2001). Compusul 
a fost investigat foarte intens ca un nou agent antineoplazic (Schempp et al. 
2002). Hiperforina are, de asemenea, activitate împotriva malariei, prezentând 
o acțiune asupra Plasmodium falciparum și activitatea sa nu a fost dependentă 
în mod critic de sensibilitatea acesteia la fenol, respectiv autooxidarea, nici de 
prezența nesaturării pe resturile prenil (Verotta et al. 2007; Saddiqe et al. 
2010). 
 Flavonoidele cuprind grupul major de compuși biologic activi în H. 
perforatum (2-4%). Compușii flavonoidici identificați până în prezent includ 
kaempferolul, luteolina, miricetina și quercetina (Nahrstedt & Butterweck, 1997; 
Kurth & Spreemann, 1998; Hansen et al. 1999; Naeem et al. 2010). 
Hiperozidele (hiperina) și rutina domină, de obicei, printre glicozidele din H. 
perforatum, fiind urmate de quercitrină și isoquercitrină (Pietta et al. 2001). 
Mártonfi et al. (2001) au identificat un chemotip fără rutină în Italia (Saddiqe et 
al. 2010). 
 S-a arătat că glicozidele flavonoidice au activitate spasmolitică 
(Morales & Lozoya, 1994). Acești compuși inhibă, de asemenea, 
monoaminooxidaza A, enzima responsabilă de catabolismul aminelor biogene 
și catechol-O-metiltransferaza (Thiede & Walper, 1994). Studiile efectuate de 
Sparenberg et al. (1993) au arătat cea mai mare activitate o au quercetina 
kaempferolul și luteolina, în timp ce glicozidele prezintă cea mai redusă 
activitate. Cu toate acestea, nivelul de flavonoide prezente în H. perforatum 
este prea mic pentru a fi responsabil pentru eficacitatea terapeutică a plantei 
de Hypericum (Jurgenliemk & Nahrstedt, 2002). Unele flavonoide se pot lega 
de receptorii de benzodiazepină (Medina et al. 1997) și s-a susținut că 
flavonoidele din H. perforatum pot acționa în același mod (Haeberlain et al. 
1994; Viola et al. 1994). În plus, s-a demonstrat că rutina este esențială pentru 
activitatea antidepresivă a extractelor din H. perforatum (Nöldner & Schötz, 
2002; Saddiqe et al. 2010). 
 Biflavonele sunt un grup rar de flavone dimerice găsite în surse 
vegetale. Trei biflavone ce au fost detectate în H. perforatum sunt 6,8 
diquercetina (Kurkin & Pravdivtseva, 2007), 3,8 -biopigenina (0,1 ± 0,5%) și 
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amentoflavona (0,01-0,05%) (Berghöefer & Höelzl, 1987, 1989). Importanța 
terapeutică a acestor biflavone în H. perforatum este încă necunoscută. Cu 
toate acestea, s-a demonstrat că amentoflavona posedă activități 
antiinflamatorii și analgezice (Kim et al. 1998; Saddiqe et al. 2010). Nielsen et 
al. (1988) și Baureithel et al. (1997) au raportat că amentoflavona se leagă de 
receptorii benzodiazepinei din creier, având o afinitate comparabilă cu 
diazepamul (Saddiqe et al. 2010). 
 Fenilpropanii apar în principal ca esteri ai acizilor hidroxicinamici, cum 
ar fi acidul cafeic și cel p-cumaric. Acidul clorogenic a fost detectat în extractul 
H. perforatum la concentrații sub 1% (Nahrstedt & Butterweck, 1997). Rolul 
său din punct de vedere farmacologic, în această plantă, nu este cunoscut. În 
afară de acidul clorogenic, au fost de asemenea raportați acizi  ferulici și 
izoferulici (Hobbs, 1989; Upton, 1997; Saddiqe et al. 2010). 
 Proantocianidinele sunt reprezentate de taninuri. Concentrația lor totală 
variază de la 2 la 4%, cu o concentrație maximă în stadiul dinaintea înfloririi 
(Brantner et al. 1994). Procianidina dimerică a fost izolată din plantă împreună 
cu alte procianidinele dimerice, trimerice și tetramerice (Melzer et al. 1989). 
Diferitele efecte biologice ale proantocianidinelor includ  efectul antioxidant 
(Bagchi et al. 2000), antimicrobien (Scalbert, 1991) și antiviral (De Bruyne et 
al. 1999), dar nici un efect antidepresiv nu a fost încă raportat (Saddiqe et al. 
2010). 
 Uleiuri volatile. Uleiul esențial al lui H. perforatum conține compuși 
alifatici (2-metil octan, n-decan, n-nonan, n-decan, n-undecan, n-tetradecanol, 
2-metildecan și 2-metil-dodecan), alături de terpenoide (geraniol, α-pinen, β-
pinen, β-cariofilenă, humulenă) (Brondz et al. 1983; Gudzic et al. 1997; 
Mockuté et al. 2003; Akhbari & Batooli, 2009). Au fost indicate diferențe în 
biosinteza sesquiterpenelor și hidrocarburilor alifatice, în flori și frunze. Datele 
au arătat că concentrațiile de cariofiline și oxicariofiline în uleiurile esențiale din 
frunze sunt mai mari decât cele din flori, în timp ce dodecanolul, spatulenolul, 
viridiflorolul, carotolul și tetradecanolul sunt prezente în cantități mai mari în 
flori (Radusiene et al. 2005; Saddiqe et al. 2010). 
 Alti compuși din extractele de H. perforatum sunt xantone (1,3,6,7-
tetrahidroxxantonă și kielcorina C) (Nielsen & Arends, 1978), acizi (isovalerian, 
nicotinic, miristic, palmitic și stearic), carotenoizi, colină, nicotinamidă (Rücker 
et al. 1995) și glicozide bisantrachinonice (Wirz et al. 2000; Saddiqe et al. 
2010). 
 
 CONCLUZII 

Lucrarea de față a prezentat specia Hypericum perforatum sub aspect 
morfologic, dar și al compușilor prezenți în părțile supraterane. Această specie 
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este larg răspândită în România și se folosește de mult timp în preparate 
precum infuzii. S-a arătat faptul că extractele hidroalcoolic sau alcoolic au de 
asemenea efecte asupra diverselor afecțiuni. Multitudinea proprietăților 
sunătoarei este datorată diversității compușilor. Astfel, în frunze, flori sau fructe 
se întânesc protohipericină, pseudohipericină, taninuri, flavonoide. 

Chiar dacă până în acest moment, o mare parte din efectele compușilor 
din plantele de H. perforatum au fost descrise, încă mai este necesară 
realizarea de experimente pentru a înțelege acțiunea compușilor 
necaracterizați. 
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