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REZUMAT
Introducere. Hameiul (Humulus lupulus L.) este folosit ca materie primă esenţială pentru fabricarea berii,
dar posedă şi o serie de proprietăţi biologice. Fitoestrogenii prezenţi în hamei prezintă un rol antioxidant,
antiinflamator şi probiotic, având efect în cazul osteoporozei şi al diabetului, precum şi în diminuarea efectelor
vasomotorii (bufeuri) din perioada menopauzei.
Material şi metodă. 8-prenilnaringenina a fost preparată conform unei modificări ale metodei iniţiale. La
o soluţie răcită de naringenină s-a adăugat o soluţie metanolică de metoxid de sodiu şi bromură de prenil.
Rezultate şi discuţii. Efectul estrogenic a fost atribuit unor substanţe cum ar fi β-acizi, β-sitosterol,
xanthohumol şi desmetilxanthohumol. Investigaţiile ulterioare au arătat că 8-prenilnaringenina este un principal estrogen din hamei. 8-prenilnaringenina acţionează asupra receptorilor estrogenici α, ce mediază formarea osteoblastică osoasă şi inhibă resorbţia osoasă osteoclastică.
Cuvinte cheie: hamei, fitoestrogen, 8-prenilnaringenina, estrogen, antioxidant, receptor
estrogenic

ABSTRACT
Introduction. Hops (Humulus lupulus L.) is used as a raw material for the production of beer but has also
biological properties. Phytoestrogens present in the hops have an antioxidant, anti-inflammatory and probiotic role, while having an effect on the diseases of osteoporosis, diabetes and vasomotor effects (calf) during
menopause.
Material and method. 8-prenilnaringenine was prepared according to a modification of the initial method. To a cooled solution of naringenin was added a methanolic sodium methoxide solution and prenyl bromide.
Results and discussions. The estrogenic effect has been attributed to substances such as β-acids, β-sitosterol, xanthohumol and desmethylxanthohumol. Further investigations have shown that 8-prenylnaringenine is a major hops estrogen. 8-prenilnaringenin acts on estrogen receptors that mediate bone osteoblastic
formation and inhibit osteoclastic bone resorption.
Keywords: hops, phytoestrogen, 8-prenilnaringenine, estrogen, antioxidant, estrogen receptor

INTRODUCERE
Hameiul (Humulus lupulus L.) este folosit în
principal ca materie primă esenţială pentru fabri-

carea berii, dar se ştie că planta posedă diferite
proprietăţi biologice (2). S-a izolat şi identificat
o flavanonă, (S) -8-prenilnaringenina (8-PN, Tabelul 1; 5,7,4’-trihidroxi-8-(3-metilbut-2-enil)
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flavanonă), ca principal estrogen al hameiului
(25). Folosind un biotest sensibil in vitro pe baza
capacităţii compuşilor estrogenici de stimulare a
activităţii fosfatazei alcaline într-o linie celulară
de adenocarcinom endometrial, s-a constatat că
8-PN este mai puternic decât oricare dintre cei
mai bine cunoscuţi fitoestrogeni ai izoflavonelor, cum ar fi genisteină şi daidzeină, şi flavonoide ale hameiului, incluzând isoxanthohumol şi
6-prenilnaringenină (Tabelul 1). Această observaţie a fost confirmată de un biotest in vitro diferit utilizând o barieră de drojdie recombinantă
care exprimă activitatea b-galactozidazei în virtutea receptorului de estrogen transferat în genom. Un suport suplimentar a fost oferit de către
constatările recente privind activitatea in vivo a
8-PN utilizând un test acut bazat pe capacitatea
estrogenilor de a induce o creştere rapidă a permeabilităţii vasculare uterine la şoareci ovariectomizaţi, precum şi de stimulare a mitozelor în
uter şi vaginul şoarecilor experimentate prin administrarea de 8-PN în apa de băut (26).
Fenselau şi Talalay (1973) (9) au declarat că
băile de nămol cu adaos de hamei se folosesc

pentru tratamentul afecţiunilor ginecologice.
Referinţele la utilizarea tradiţională a hameiului
în tratamentul acestor afecţiuni au fost identificate din SUA (3), Iran (28), România (23) şi
Franţa (13) şi există brevete privind utilizarea
proprietăţilor estrogenice ale hameiului, în special pentru utilizarea externă în produsele cosmetice.
Literatura de specialitate subliniază efectele
benefice ale fitoestrogenilor, precum reducerea
aterosclerozei, osteoporozei, diabetului şi efectelor vasomotorii (bufeuri) din perioada menopauzei, iar aceştia prezintă şi rol antioxidant,
antineoplazic, antiinflamator şi probiotic. Pe de
altă parte, efectele adverse constau în infertilitate demonstrată la animale, ceea ce indică afectarea funcţiei reproductive la om (1,6,8).
Pentru investigarea sistematică a acestei trăsături estrogenice în diferite părţi morfologice
ale hameiului şi la diferite intervale de timp în
timpul creşterii, trebuie să se dezvolte o metodă
analitică sensibilă, selectivă şi robustă. Scopul a
fost, identificarea 8-PN în hamei. Experimentele
preliminare au indicat faptul că matricele com-

TABELUL 1. Prenilizarea flavonoidelor şi a acizilor din hamei
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plexe nu au permis analiza selectivă a 8-PN prin
cromatografie lichidă de înaltă performanţă
(HPLC) cu detectarea matricei cu diode ultraviolete (UV-DAD). Cantitatea adecvată de 8-PN,
bazată pe separarea de bază, nu este simplă, în
timp ce datele UV nu erau adecvate pentru identificarea componentelor de natură comparabilă.
Studiile anterioare bazate pe GC-MS (5), testele
radioimunologice (4) şi MS/MS tandem (4) au
necesitat derivatizarea, disponibilitatea anticorpilor şi, respectiv, instrumentaţia excesivă.

MATERIAL ŞI METODĂ
8-prenilnaringenina (8-PN) a fost preparată
conform unei modificări a metodei iniţiale, publicată de către Zhao şi colab. (15). La o soluţie
răcită de naringenină (5 g, 18,4 mmoli) în 250
ml metanol anhidru s-a adăugat o soluţie metanolică de 30% metoxid de sodiu (60 ml) şi bromură de prenil (9 ml, 96%, 78 mmoli), iar amestecul a fost refluxat timp de 3 ore. După
îndepărtarea solventului, reziduul a fost tratat cu
apă rece pe gheaţă şi acidulat cu acid clorhidric
diluat. Precipitatul s-a dizolvat în metanol şi s-a
supus cromatografiei. După spălare cu 50% metanol în apă, se colectează fracţia eluată cu 75%
metanol în apă, apoi se purifică prin HPLC semipreparativă utilizând solventul A (500 ppm
acid formic în apă) şi solventul B (5% acetonitril
în metanol).

Materialul vegetal uscat din hamei (5 g) s-a
extras, după degresare utilizând 150 ml izoctan,
cu metanol/apă (3:1 v/v), sub atmosferă de azot
(150 ml). Extractele combinate de apă metanolapă au fost filtrate prin vată de sticlă, concentrată (30% şi diluată la 50ml cu metanol-apă 1: 1
(v/v).
Metoda a fost adaptată dintr-un sistem de
gradient raportat anterior pentru separarea extractelor de plante polifenolice (14), care conţinea apă conţinând 1% acid formic (solvent A) şi
metanol conţinând 5% acetonitril (solvent B).
Adăugarea acidului formic permite o reţinere
mai puternică a polifenolilor, rezultând o rezoluţie imediată şi forme de vârf simetrice. Mai mult,
volatilitatea relativă facilitează trecerea de la
HPLC-UV-DAD la HPLC-MS. Procesul optimizat utilizează doar 500 ppm acid formic în apă
(pH de 2,8) ca solvent A. Mai mult, solventul B
a fost înlocuit cu acetonitril pentru selectivitate
îmbunătăţită şi timpi de analiză mai scurţi. Prin
modificarea condiţiilor HPLC-MS, s-a constatat
că flavonoidele de hamei au fost uşor ionizate
dacă faza mobilă conţine acid formic. În consecinţă, analiza prin ESI (ionizare electrospray) şi
CI (ionizare chimică) s-a dovedit a fi simplă. Cu
toate acestea, ESI părea să fie mai puţin critic
decât CI şi având o acţiune mai puternică atunci
când acetonitrilul a fost aplicat în faza mobilă.

FIGURA 1. Cromatograma totală a flavonoizilor şi a acizilor dintr-un extract de hamei (Humulus lupulus L.)
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FIGURA 2. Spectrul de masă 8-prenilnaringenină (a) şi 6-prenilnaringenină (b)

Fig. 1 prezintă cromatograma totală a ionilor
unui extract de hamei care conţine flavonoide de
hamei prenilizate (peak-ul 1-5) şi acizi. Acizii
reprezintă un amestec de aşa-numiţii acizi alfa
sau humuloni (cohumulon, humulon şi adhumulon, peak-urile 6, 7 şi, respectiv, 8) şi a aşa-numiţilor acizi beta sau lupulone (colupulone, lupulone şi adlupulone; peak-ul 9, 10 şi, respectiv,
11). Este important ca aceşti acizi, care sunt prezenţi abundent în hamei, să fie bine separaţi de
flavonoidele de hamei prenilare, care sunt constituenţi minori, pentru a evita inferenţele în ana-

lizele cantitative. Humulonele sunt precursori ai
compuşilor cu gustul amar în bere, lupulonele
contribuie la activitatea bacteriostatică a hameiului.
Identificarea peak-urilor prezentată în Tabelul 1 se bazează pe informaţii obţinute din fragmentările moleculare, care sunt facilitate de disocierea indusă de sursă în interiorul sursei
(CID) şi prin comparaţie cu datele cunoscute
(11). Profilurile de fragmentare au fost deosebit
de utile pentru caracterizarea izomerilor. De
exemplu, ionul (MH-C4Hs) + pare să fie predo201
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minant atunci când restul prenil este adiacent la
două grupe fenolice, de ex. m / z 285 în MS de
6-prenilnaringenină (6-PN) (Fig. 2b), în timp ce
acest fragment este mai puţin abundent 8-PN
(Fig. 2a).

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Activitate estrogenică
Iniţial, efectul estrogenic a fost atribuit unor
substanţe precum β-acizi, β-sitosterol, xanthohumol şi desmetilxathohumol. Cu toate acestea,
activitatea estrogenică nu a fost evidenţiată prin
metodele de testare biologice pentru xanthohumol, cât şi pentru produsul de conversie izoxanthohumol, format în timpul fierberii, în procesul de fabricare a berii. Astfel, 8-prenilnaringenina este în prezent recunoscută ca fiind componentul estrogenic activ al hameiului. Prin testele in vitro, aceasta s-a dovedit a fi mai activă
decât fitoestrogenii cunoscuţi, precum cumestrolul sau genisteina (7).
Investigaţii ulterioare in vitro au arătat că
8-prenilnaringenina poate mima acţiunea 17β
estradiolului cu o potenţă de 10 până la 20.000
ori mai scăzută (16).
Compusul 8-prenilnaringenină a fost identificat cu ajutorul unei expertize in vivo, cât şi printr-un test in vitro pentru estrogeni. Astfel, biotestul fracţionat al extractului de hamei a dus la
identificarea compusului 8-prenilnaringenină,
ca principal estrogen din hamei.
Utilizând diferiţi compuşi (xanthohumol, izoxanthohumol, 6-prenilnaringenină, 8-prenilnaringenină) ai unei fracţii polifenolice din hamei
s-a arătat că 8-prenilnaringenina este cel mai potent fitoestrogen, cu ajutorul unui biotest sensibil, bazat pe capacitatea compuşilor estrogenici
de a stimula fosfataza alcalină din celulele Ishikawa (8).
8-prenilnaringenina a fost identificată ca fiind unul dintre cei mai potenţi fitoestrogeni, pe
baza mai multor investigaţii in vitro. Acestea includ studii de legare de receptori, stimularea
proliferării celulare estrogen-sensibile MCF-7
(liniile celulare ale adenocarcinomului mamar),
inducţia activităţii fosfatazei alcaline în linia celulară Ishikawa (20). De asemenea, această substanţă este un ligand puternic pentru receptorii
estrogenici α cu valoarea concentraţiei inhibitorii medii CI50 în domeniul nanomolecular şi stimulează producţia fosfatazei alcaline în celulele
Ishikawa, precum şi creşterea MCF-7 estrogendependente (liniile celulare de cancer mamar)
(12).
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Totodată, activitatea estrogenică a extractului
alcoolic de hamei a fost demonstrată pe baza capacităţii de legare la receptorii ERα şi ERβ, inducerea activităţii fosfatazei alcaline în celulele
Ishikawa (linia celulară epitelială umană a adenocarcinomului endometrial), sensibilizarea receptorilor progesteronului mARN în celulele Ishikawa, sensibilizarea presenelinei 2, o genă de
estrogen inductibilă în celulele S30 (linia de celule de cancer de sân transfectate cu ERα) (17).
Testele in vivo se bazează pe stimularea creşterii uterine la şobolanii imaturi sau ovariectomizaţi. Abilitatea acestor teste de a detecta activitate estrogenică scăzută este foarte dependentă
de frecvenţa de administrare, rezultatele negative pot fi explicate de un regim de tratament inadecvat (18). 8-prenilnaringenina induce creştere
uterină şi suprimă pierderea osoasă la şobolanii
ovariectomizaţi, atunci când le este administrată
zilnic subcutanat o doză de 30 mg/kg corp (19).
Astfel, după administrarea s.c. a unei doze de 30
mg/kg/zi de 8-prenilnaringenină, şobolanii au
arătat un efect corespunzător unei doze de 0,01
mg/kg zi 17β estradiol. În consecinţă, compusul
8-prenilnaringenină s-a dovedit a fi mai puţin
eficace decât 17β estradiol (19).
Studii recente realizate in vivo au demonstrat
capacitatea 8-prenilnaringeninei de a reduce nivelurile de hormon luteinizant seric (LH) şi hormon foliculostimulant (FSH), de a creşte nivelul
prolactinei serice şi al greutăţii uterine, de a induce hiperplazia epitelială şi de a determina secreţia glandelor mamare la şobolanii ovariectomizaţi, după un tratament de 3 luni cu o doză
crescută (68,4 mg/kg). Aceste efecte asupra axei
hipotalamo-hipofizo-uterine sunt asemănătoare
cu cele provocate de estradiol (7).
În lipsa unor studii clinice, este contraindicată administrarea 8-prenilnaringeninei în sarcină
şi alăptare (27).
Activitate antiosteoporotică
Au fost raportate efecte ale 8-prenilnaringeninei asupra metabolismului osos (22). Compusul este identificat ca fiind reprezentativ pentru
prenilflavonoide ca un puternic fitoestrogen, cu
potenţial în prevenirea osteoporozei (27).
Astfel, şobolanii ovariectomizaţi trataţi cu
8-prenilnaringenină pentru 12 săptămâni au prezentat o îmbunătăţire evidentă a caracteristicilor
biomecanice şi a densităţii minerale osoase (15,
22).
8-PN acţionează asupra receptorilor estrogenici α, ce mediază formarea osteoblastică osoasă
şi inhibă resorbţia osoasă osteoclastică. Astfel,
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8-prenilnaringenina favorizează diferenţierea şi
maturarea osteoblastelor MC3T3-E1 şi inhibă
direct macrofagele mononucleare RAW264.7,
diferenţierea osteoclastelor, resorbţia osoasă şi
poate controla indirect osteoclastele prin reglarea expresiei şi secreţiei OPG şi RANKL (22).
8-PN are abilităţi semnificativ mai mari decât
naringenina, prin activitatea osteogenică şi inhibarea formării şi funcţiei osteoclastelor, ceea ce
indică că grupul prenil joacă un rol important în
activitatea osteotrofică a compusului (10).

CONCLUZII
Hameiul (Humulus lupulus L.), folosit în
principal ca materie primă importantă în fabricarea berii, posedă şi unele acţiuni terapeutice,
printre care şi cele estrogenice.
S-a constatat că flavanona 8-prenilnaringenină (8-PN), component izolat şi identificat prin

metode de analiză moderne, este recunoscută ca
principal estrogen activ al hameiului.
Prin teste in vitro cu ajutorul unui biotest sensibil, bazat pe capacitatea compuşilor estrogenici de a stimula fosfataza alcalină din celulele
Ishikawa, s-a dovedit că 8-prenilnaringenina (8PN) ar fi mai activ decât fitoestrogenii cunoscuţi, precum coumestrolul şi genisteina.
Testele in vivo pe animale de laborator, au
evidenţiat că, administrarea produsului 8-prenilnaringenină (8-PN) induce creşterea uterină şi
suprimă pierderea osoasă la şobolanii ovariectomizaţi.
Efectele componentului 8-prenilnaringenină
(8-PN) asupra metabolismului osos demonstrează că este un puternic fitoestrogen, cu potenţial
în prevenirea osteoporozei.
8-prenilnaringenina (8-PN) mediază formarea osteoblastică osoasă şi inhibă resorbţia osoasă osteoclastică.
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