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Hops, the female inflorescences of the hop plant (Humulus lupulus) are used
in the brewing industry to add bitterness and aroma to beer. This raw material
is a rich source of terpenoid essential oils and terpenophenolic resins (bitter acids, prenylated flavonoids). Xanthohumol is the most abundant (80-90%) of total
amount of prenylated flavonoids in hop cones (up to 1% w/w). Xanthohumol has
received much attention in recent years as a cancer chemopreventive agent because of its ability to inhibit initiation, promotion and progression stages of
carcinogenesis. It’s beneficial effects on health also include antibacterial, antioxidant, and antiinflamattory properties. Hydrophobic xanthohumol cannot be
extracted with carbon dioxide under condition used for common hop extract
destined for the application in the brew house (300 bar, 50°C). This flavonoid
remains in the waste product of the hops (spent hops) processing industry. Diverse extraction methods of spent hops by ethanol and supercritical CO2 at different pressures lead to the residues that contain more than 30% xanthohumol.
The multistep process extraction and separation of xanthohumol from natural
source (raw or waste hops) with organic solvent have been also conducted. Recently, a synthetic route to xanthohumol has also been described.
The purpose of this review is to provide an overview of the chemistry,
biosynthesis, biological activities, and biotechnological aspects of xanthohumol.
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1. Wstêp
Szyszki chmielu zawieraj¹ wa¿ne dla piwowarstwa olejki eteryczne oraz gorzkie
a- i b-kwasy, a tak¿e w mniejszych iloœciach unikatowe prenylowane flawonoidy [1].
Te trzy grupy zwi¹zków s¹ ze sob¹ biosyntetycznie powi¹zane, ich wspólnym prekursorem jest difosforan dimetyloallilu (DMAPP) [2]. Chmielowe prenyloflawonoidy
wystêpuj¹ w szyszkach g³ównie w postaci ksantohumolu (2’,4’,4-trihydroksy-6’-metoksy-3-(3-metylo-but-2-en-1-yl)chalkon) [3]. Ksantohumol charakteryzuje siê szerokim
spektrum aktywnoœci biologicznej. Jest on silnym przeciwutleniaczem i zapobiega
chorobie niedokrwiennej serca [4-7]. Wykazuje tak¿e dzia³anie przeciwgrzybicze
[8], przeciwbakteryjne [9], przeciwwirusowe [10] i przeciwmalaryczne [11]. Szczególnie interesuj¹ce s¹ antynowotworowe w³aœciwoœci ksantohumolu, opisane po
raz pierwszy przez naukowców z Oregon State University (Corvallis, USA) i podsumowane takim stwierdzeniem: “Xanthohumol is one of the more significant compounds for cancer chemoprevention that we have studied” [12-14]. W najnowszych danych potwierdzono ochronn¹ rolê ksantohumolu, a tak¿e innych chmielowych flawonoidów na etapie inicjacji, promocji i progresji guza, opisano tak¿e molekularne
podstawy mechanizmów dzia³ania tych fitozwi¹zków [15].
Ksantohumol w procesie warzenia brzeczki ulega niemal ca³kowicie izomeryzacji
do lepiej rozpuszczalnego, ale mniej aktywnego biologicznie izoksantohumolu [3].
Stê¿enie ksantohumolu w dostêpnych na rynku piwach nie przekracza zazwyczaj
0,2 mg/l [16]. Stê¿enie to musi byæ zwiêkszone do 5 mg/l w celu zapewnienia piwom
w³aœciwoœci chemoprewencyjnych [3]. Rozpoczêto w zwi¹zku z tym intensywne prace
nad produkcj¹ ekstraktów chmielowych i piw o zwiêkszonej zawartoœci ksantohumolu [17-22]. Przedstawiono metody izolowania, oczyszczania i oznaczania ksantohumolu. Opracowano tak¿e technologiê produkcji piw („XAN” technology) wzbogaconych
w ten prenylochalkon. Technologiê tê wdro¿ono po raz pierwszy w Niemczech
w 2004 r., uzyskuj¹c piwo, zawieraj¹ce oko³o 1 mg/l ksantohumolu. Umo¿liwia ona
osi¹gniêcie stê¿enia ksantohumolu na poziomie 1-3 mg/l w niefiltrowanych piwach
typu lager oraz > 10 mg/l w filtrowanych ciemnych piwach. Przyk³adami oferowanych
przez niemiecki rynek piw wzbogaconych w ksantohumol (XN) s¹: Weihenstephaner
„Xan-Hefeweißbier” (1,3 mg XN/l), Weihenstephaner „XAN-Wellness” (4,1 mg XN/l),
w Czechach jest produkowane piwo „Z¡ ATEC Xantho” (0,3 mg XN/l) [23,24].
Dane te zachêcaj¹ do opracowania rodzimej technologii odzyskiwania ksantohumolu z odpadowej masy, generowanej w du¿ych iloœciach w procesie ekstrakcji olejków
eterycznych i gorzkich kwasów z szyszek chmielu za pomoc¹ nadkrytycznego CO2.

2. Charakterystyka prenyloflawonoidów chmielu
W szyszkach chmielu wystêpuj¹ trzy wa¿ne grupy wtórnych metabolitów: olejki
eteryczne, gorzkie kwasy i prenyloflawonoidy (prenylochalkony i prenyloflawanoBIOTECHNOLOGIA 1 (88) 82-96 2010
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ny). Zainteresowanie badaczy skupia³o siê do niedawna na dwóch pierwszych, wa¿nych dla piwowarstwa grupach tych metabolitów. Dopiero na podstawie wyników
prac, wskazuj¹cych na potencjalne antynowotworowe w³aœciwoœci chmielowych chalkonów i ich izomerów, naukowcy zwrócili uwagê na te zwi¹zki [25].
Olejki eteryczne stanowi¹ 0,3-3%, zaœ gorzkie kwasy (acylofloroglucynole) 5-20%
suchej masy szyszek chmielu. Pierwsze kszta³tuj¹ aromat piwa i sk³adaj¹ siê w ponad 90% z terpenów (mircen, a-humulen, b-kariofilen, farnezen) oraz terpenoidów.
Drugie nadaj¹ piwu charakterystyczn¹ goryczkê i dziel¹ siê na a-kwasy (humulon,
kohumulon i adhumulon) oraz b-kwasy (lupulon, kolupulon i adlupulon) [1,2,26,27].
a-kwasy zawieraj¹ jedn¹, zaœ b-kwasy dwie grupy prenylowe. a-Kwasy w czasie warzenia brzeczki ulegaj¹ izomeryzacji do bardziej gorzkich i lepiej rozpuszczalnych
izo-a-kwasów, st¹d maj¹ decyduj¹ce znaczenie w kszta³towaniu smaku piwa [28].
Flawonoidy chmielu, podobnie jak gorzkie kwasy, posiadaj¹ poliketydowy szkielet,
do którego s¹ przy³¹czone, jedna lub wiêcej, grupy prenylowe [2]. Sk³adaj¹ siê one
g³ównie z chalkonów, zawieraj¹cych grupy izoprenylowe (najczêœciej 3,3-dimetyloallilowe) lub geranylowe (rys. 1). Grupy te mog¹ ulegaæ utlenieniu lub dodatkowo
cyklizacji [3,29]. Cyklizacja izoprenylowych grup przyczynia siê do tworzenia piranowych lub furanowych systemów pierœcieniowych o zró¿nicowanych strukturach,
w zale¿noœci od kierunku fuzji pierœcienia, poziomu utlenienia i iloœci tlenowych
podstawników [30].
Prenylowane chalkony obejmuj¹ grupê kilkunastu pokrewnych zwi¹zków i stanowi¹ minimum 95% sumarycznej iloœci chmielowych prenyloflawonoidów, szacowanej na 0,2-1,5% s.m. (rys. 1) [31]. Najwa¿niejszym pod wzglêdem masowego udzia³u
i aktywnoœci biologicznej chalkonem jest ksantohumol (2’,4,4’-trihydroksy-6’-metoksy-3’-prenylochalkon) (1). W strukturach utlenionych form ksantohumolu mog¹
wystêpowaæ niecykliczne grupy prenylowe lub podstawniki cykliczne, zawieraj¹ce
atom tlenu w pozycji C-4’ b¹dŸ C-6’ pierœcienia A [3]. Innymi prenylochalkonami s¹:
demetyloksantohumol (2’,4,4’,6’-tetrahydroksy-3’-prenylochalkon) (2), a tak¿e ksantogalenol (2’,6’,4-trihydroksy-4’-metoksy-3’-prenylochalkon) (3), zidentyfikowany
w niektórych odmianach chmielu, rosn¹cych w Ameryce Pó³nocnej i Azji Wschodniej
[32]. Przyk³adem geranylochalkonu jest 3’-geranylochalkonaryngenina (2’,4,4’,6’-tetrahydroksy-3’-geranylochalkon) (4).
W cz¹steczkach wiêkszoœci chalkonów jest obecna przynajmniej jedna wolna
grupa 2’- lub 6’-hydroksylowa [31]. Z tego wzglêdu chalkony ³atwo ulegaj¹ izomeryzacji do odpowiednich flawanonów w wyniku wewn¹trzcz¹steczkowej reakcji addycji Michaela. Szybkoœæ tej reakcji zwiêksza siê wraz ze wzrostem temperatury i pH
œrodowiska. W grupie izomerów chalkonów dominuj¹ flawanony, zawieraj¹ce grupy
prenylowe w jednej lub obydwu pozycjach 6 i 8 (rys. 1). Ksantohumol (1) dysponuje
jedn¹, zaœ demetyloksantohumol (2), 3’-geranylochalkonaryngenina (4), a tak¿e ksantogalenol (3) dwiema grupami hydroksylowymi, które mog¹ uczestniczyæ w reakcji
cyklizacji pierœcienia. Z tego powodu w reakcji cyklizacji ksantohumolu powstaje jeden izomer (5), a w analogicznych reakcjach pozosta³ych prenylochalkonów tworz¹
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Rys. 1. Chemiczne struktury prenyloflawonoidów szyszek chmielu [3,41].

siê dwie formy izomeryczne (odpowiednio 6 i 7, 8 i 9 oraz 10 i 11). Prenylochalkony,
podobnie jak gorzkie kwasy, ulegaj¹ izomeryzacji na etapie warzenia brzeczki i wystêpuj¹ w piwie niemal wy³¹cznie w postaci flawanonów. Piwo zawiera 0,2-2 mg/l
flawanonów i jest uznawane za jedno z wa¿niejszych Ÿróde³ flawonoidów w ludzkiej
diecie [3].
Ksantohumol stanowi 80-90% sumarycznej puli prenyloflawonoidów, jego iloœæ
w suchej masie szyszek waha siê w granicach 0,1-1%, w zale¿noœci od odmiany
chmielu [3]. W nielicznych danych literaturowych, dotycz¹cych polskich odmian
chmielu wskazuje siê, ¿e zawieraj¹ one od 0,5 (Izabela, Marynka) do 0,8% s. m. (Zula)
ksantohumolu i pod tym wzglêdem nale¿¹ do przoduj¹cych w Europie [33].
Zawartoœæ w chmielu kolejnego prenylochalkonu, demetyloksantohumolu, jest
znacznie mniejsza ani¿eli ksantohumolu i mieœci siê w granicach 0,05-0,3% [1,28].
Demetyloksantohumol uznawany jest za prekursora wiêkszoœci flawonoidów szyszek chmielu [34]. W wyniku jego chemicznej izomeryzacji powstaje mieszanina
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 82-96 2010
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z³o¿ona z ekwiwalentnych iloœci racematów najwa¿niejszych estrogenów chmielu:
6- i 8-prenylonaryngeniny (6 i 7) [35]. Izomeryzacja demetyloksantohumolu, tzw.
konwersja Nastainczyka, mo¿e tak¿e zachodziæ spontanicznie, podczas magazynowania szyszek chmielu.

3. Biosynteza ksantohumolu
Chmielowe prenyloflawonoidy, gorzkie kwasy oraz olejki eteryczne s¹ ze sob¹
biosyntetycznie powi¹zane i nagromadzaj¹ siê w lupulinie. Synteza mono- i seskwiterpenów wymaga obecnoœci pirofosforanów allilu o d³u¿szych ³añcuchach, utworzonych z difosforanu dimetyloallilu (DMAPP) oraz difosforanu izopentenylu (IPP)
(rys. 2) [1]. IPP jest syntetyzowany g³ównie w szlaku 2-C-metylo-4-fosforan D-erytrito-

Rys. 2. Biosynteza ksantohumolu [2,3,36]
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lu (MEP, ang. 2-C-Methyl-D-Erythritol-4-Phosphate), funkcjonuj¹cym w plastydach oraz,
w mniejszym stopniu, w cytozolowym szlaku kwasu mewalonowego [36]. Utworzony
IPP jest przekszta³cany do allilowego izomeru DMAPP przez izomerazê IPP (EC
5.3.3.2) [37].

4. Biologiczna aktywnoœæ ksantohumolu
4.1. Aktywnoœæ antyoksydacyjna
Ksantohumol aktywnie neutralizuje wolne rodniki i zapobiega rozwojowi mia¿d¿ycy têtnic i chorób nowotworowych [4]. Ksantohumol okaza³ siê dziewiêcioi trzykrotne silniejszym zmiataczem rodników hydroksylowych i nadtlenkowych ni¿
wzorcowy Trolox (kwas 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylochroman-2-karboksylowy) [25].
Ksantohumol, w przeciwieñstwie do izoksantohumolu i 8-prenylonaryngeniny, wykazywa³ tak¿e antyoksydacyjn¹ aktywnoœæ wzglêdem anionorodników ponadtlenkowych, generowanych przez oksydazê ksantynow¹, nie hamuj¹c przy tym bezpoœrednio
aktywnoœci tego enzymu. Ponadto zwi¹zek ten (IC50 = 2,6 mM) hamowa³ powstawanie anionorodników ponadtlenkowych w systemie ró¿nicuj¹cych siê do granulocytów bia³aczkowych komórek HL-60, po ich stymulacji przez PMA (12-O-tetradekanoiloforbolo-13-octan, 12-mirystyniano-13-octan forbolu) [5].
W badaniach in vitro, prowadzonych przez Mirandê i wsp. [6] oraz Rodrigueza
i wsp. [7] udowodniono ochronne, antyoksydacyjne dzia³anie prenylowanych chalkonów chmielu, zw³aszcza ksantohumolu i demetyloksantohumolu, wzglêdem lipoprotein o niskiej gêstoœci (LDL). Ksantohumol zmniejsza³ peroksydacjê lipidów o ponad 70% po 5 godzinach inkubacji, w porównaniu z uk³adem kontrolnym. Chalkony
o wiêkszej liczbie grup prenylowych oraz prenyloflawanony wykazywa³y pod tym
wzglêdem wyraŸnie mniejsz¹ aktywnoœæ, zaœ nieprenylowane flawonoidy stymulowa³y utlenienie LDL.

4.2. Aktywnoœæ antydrobnoustrojowa i przeciwwirusowa
W badaniach Mizobuchi i Sato wykazano, ¿e ksantohumol oraz prenyloflawanony: 6- i 8-prenylonaryngenina w stê¿eniu 3-12,5 mg/ml hamowa³y rozwój pleœni
Trichophyton mentagrophytes oraz T. rubrum [8]. Zwi¹zki te, a tak¿e izoksantohumol
wykazywa³y umiarkowane inhibuj¹ce dzia³anie wzglêdem pleœni Mucor rouxianus
oraz by³y nieaktywne wzglêdem dro¿d¿y Candida albicans, pleœni Fusarium oxysporum
oraz bakterii Escherichia coli. Kontrolna naryngenina wykazywa³a natomiast minimaln¹ aktywnoœæ antydrobnoustrojow¹. Autorzy na podstawie uzyskanych wyników
sugeruj¹, ¿e obecnoœæ hydrofobowej grupy prenylowej sprzyja transportowi flawoBIOTECHNOLOGIA 1 (88) 82-96 2010

87

Jadwiga Go³¹bczak, Edyta Gendaszewska-Darmach

noidów przez membranê cytoplazmatyczn¹ lub te¿ u³atwia wi¹zanie siê tych
zwi¹zków z aktywnymi centrami enzymów.
Ksantohumol w stê¿eniach minimalnych (MIC, ang. Minimum Inhibitory Concentration), wynosz¹cych 1-3 mg/ml, hamowa³ wzrost bakterii Gram-dodatnich Staphylococcus
aureus, Staphylococcus pyogenes oraz Staphylococcus epidermidis, powoduj¹cych zaka¿enia ropne skóry oraz zaka¿enia uk³adowe o etiologii gronkowcowej (zapalenie
p³uc, posocznica) [9]. Wykazywa³ on tak¿e silne bakteriobójcze dzia³anie wzglêdem
dwóch innych, Gram-dodatnich patogenów skóry: Propionibacterium acnes oraz Kocura
rhizophila. Jego minimalne stê¿enia bójcze (MBC, ang. Minimum Bactericidal Concentration) wynosi³y odpowiednio 3 oraz 10 mg/ml. Ksantohumol hamowa³ ponadto rozwój komórek Streptococcus mutans (MIC 12,5 mg/ml), powoduj¹cych próchnicê zêbów, a tak¿e wykazywa³ dzia³anie przeciwmalaryczne [11].
Ksantohumol w dawkach odpowiadaj¹cych IC50: 0,82, 1,28 oraz 0,5 mg/ml hamowa³
procesy indukowane przez wirus HIV-1: efekt cytopatyczny (tworzenie wieloj¹drowych komórek-syncytium), produkcjê wirusowego antygenu p24 oraz odwrotnej
transkryptazy w limfocytach C8166 [10]. Ten prenylochalkon (EC50 20,74 mg/ml)
przeciwdzia³a³ tak¿e replikacji HIV-1 w peryferyjnych jednoj¹drzastych komórkach
krwi, natomiast nie hamowa³ wnikania wirusa do komórek.

4.3. Aktywnoœæ antynowotworowa
4.3.1. Faza inicjacji nowotworzenia
Dzia³anie ochronne ksantohumolu przed indukcj¹ procesu nowotworzenia przejawia siê nie tylko jego w³aœciwoœciami antyoksydacyjnymi, ale tak¿e zdolnoœci¹
do modulacji aktywnoœci i/lub ekspresji enzymów detoksyfikuj¹cych ksenobiotyki.
Stwierdzono, ¿e ksantohumol hamuje aktywnoœci enzymów I fazy odtruwania: monooksygenaz cytochromu P-450 (CYP). Henderson i wsp. stwierdzili, ¿e ksantohumol w stê¿eniu 10 mM niemal ca³kowicie hamowa³ aktywnoœæ O-deetylazy -7-etoksyrezorufiny (EROD) zwi¹zanej z CYP1A1 oraz CYP1B1 [12]. Gerhäuser i wsp. ustalili
natomiast, ¿e ksantohumol i izoksantohumol hamowa³y aktywnoœæ CYP1A w stê¿eniach IC50 odpowiednio 0,022 i 0,3 mM [5]. Wykazano tak¿e, ¿e ksantohumol i szeœæ
innych prenyloflawonoidów zwiêksza³y ekspresjê enzymu fazy II – reduktazy chinonowej (dehydrogenazy NAD(P)H (chinon); EC 1.6.5.2) w hodowli komórek w¹trobiaka
myszy Hepa 1c1c7 [38,39]. Ksantohumol hamowa³ metaboliczn¹ aktywacjê 2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinoliny, co oznacza, ¿e jest on potencjalnym czynnikiem chemoprewencyjnym wzglêdem rakotwórczych, heterocyklicznych amin aktywowanych przez CYP1A2 [40].
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4.3.2. Faza promocji nowotworzenia
Zwiêkszona synteza prostaglandyn przez cyklooksygenazy i nadmierna produkcja tlenku azotu przez indukowan¹ syntazê tlenku azotu (iNOS) przyczyniaj¹ siê do
rozwoju stanu zapalnego, a tak¿e onkogenezy [41].
Ksantohumol, a tak¿e mieszanina prenylowanych flawonoidów (m. in. ksantohumol i dihydroksantohumol) zawarta w ekstrakcie szyszek chmielu wykazywa³a dzia³anie przeciwzapalne hamuj¹c aktywnoœæ konstytutywnej cyklooksygenazy 1
(COX-1) i indukowanej cyklooksygenazy 2 (COX-2), a tak¿e obni¿aj¹c ekspresjê iNOS
(rys. 3) [42]. Inhibuj¹ce COX-1 i COX-2 dawki ksantohumolu równowa¿ne IC50 wynosi³y odpowiednio 16,6 oraz 41,5 mM.
Wyniki te potwierdzono badaniami, dotycz¹cymi wp³ywu ksantohumolu na indukcjê mediatorów rozwoju stanu zapalnego w komórkach mysich makrofagów
RAW264.7, po ich stymulacji LPS (lipopolisacharyd patogennych bakterii G-) [43].
Ksantohumol redukowa³ ekspresjê receptorów LPS i w efekcie ogranicza³ aktywacjê
czynnika transkrypcyjnego NF-kB, co z kolei przyczynia³o siê do zahamowania produkcji prozapalnych cytokin oraz tlenku azotu przez makrofagi RAW264.7. Jest to
zrozumia³e, zwa¿ywszy fakt, ¿e NF-kB w j¹drze aktywuje ekspresjê ca³ego spektrum
genów odpowiedzialnych za rozwój stanu zapalnego (w tym produkcja wielu cytokin, syntazy tlenku azotu i cyklooksygenazy 2).

Rys. 3. Przeciwzapalne dzia³anie ksantohumolu na ró¿nych etapach aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-kB; TNFa – czynnik martwicy nowotworu typu a; IkB – bia³ka inhibitorowe czynnika j¹drowego kB.
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 82-96 2010
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4.3.3. Faza progresji nowotworzenia
Mechanizm protekcyjnego dzia³ania ksantohumolu na etapie progresji procesu
nowotworzenia jest wielokierunkowy. Obejmuje on m. in. inhibicjê syntezy DNA,
blokowanie cyklu komórkowego, ró¿nicowanie komórkowe i aktywacjê apoptozy.
Miranda i wsp. stwierdzili, ¿e prenylowane flawonoidy chmielu hamuj¹ proliferacjê komórek raka piersi MCF-7, komórek raka okrê¿nicy HT-29 oraz komórek raka
jajnika A-2780, nie wp³ywaj¹c na wzrost prawid³owych hepatocytów [13]. W badaniach tych najsilniejsze w³aœciwoœci antyproliferacyjne wykazywa³ ksantohumol,
zw³aszcza wzglêdem komórek A-2780 (EC50 = 0,52 mM). Antyproliferacyjny mechanizm dzia³ania ksantohumolu polega³ zarówno na hamowaniu syntezy DNA (inhibicji aktywnoœci polimerazy DNA a in vitro oraz inkorporacji tymidyny w cz¹steczkê
nowo syntetyzowanego DNA), jak równie¿ na zatrzymaniu cyklu komórkowego
w fazie S.
Antyproliferacyjne i proapoptotyczne dzia³anie ksantohumolu, a tak¿e, w mniejszym stopniu, izoksantohumolu i 8-prenylonaryngeniny wzglêdem komórek raka
piersi linii Sk-Br-3 potwierdzono w badaniach Monteiro i wsp. [44]. Na podstawie
wyników tych badañ wykazano ponadto hamuj¹cy wp³yw chmielowych prenyloflawonoidów na aktywnoœæ aromatazy P450 (niespecyficzna monooksygenaza; EC 1.14.14.1),
odpowiedzialnej za konwersjê androgenów w estrogeny. Co wiêcej, obecny w œrodowisku reakcyjnym estrogen, 17-b-estradiol, znosi³ hamuj¹c¹ aktywnoœæ flawonoidów. Te obserwacje sugeruj¹ mo¿liwoœæ uruchamiania przez flawonoidy innego,
przeciwdzia³aj¹cego rozwojowi raka piersi mechanizmu, jakim jest blokowanie syntezy estrogenu.
Ksantohumol powodowa³ równie¿ zahamowanie proliferacji komórek raka okrê¿nicy linii HCT-116 poprzez wywo³ywanie procesu apoptozy [45]. W³aœciwoœci proapoptotyczne tego zwi¹zku stwierdzono równie¿ w badaniach nad limfocytami
pobranymi od pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytarn¹ [46], a tak¿e nad komórkami raka prostaty linii BPH-1 [47], DU 145 [17] i PC3 [44,16]. Ustalone dla ksantohumolu stê¿enia IC50, hamuj¹ce rozwój komórek DU 145 oraz PC3 wynosi³y odpowiednio 12,3 i 13,2 mM [48].
Innym mechanizmem, za poœrednictwem którego ksantohumol, a tak¿e 8-prenylonaringenina hamuj¹ proliferacjê komórek nowotworowych jest indukowanie koñcowego zró¿nicowania komórek poprzez zahamowanie cyklu podzia³u komórki
w fazie G1 [5,40]. Efekt ten zosta³ potwierdzony in vivo poprzez udokumentowane
zahamowanie naciekania komórek nowotworowych u myszy (IC50 = 0,02 mM) [22].
Jedn¹ ze strategii terapii chorób nowotworowych jest hamowanie procesu angiogenezy. Ostatnio coraz czêœciej poszukuje siê antyangiogennych fitozwi¹zków,
przydatnych nie tylko w leczeniu, ale i w prewencji nowotworzenia (angioprewencja). Do takich zwi¹zków nale¿¹ bez w¹tpienia ksantohumol i inne prenyloflawonoidy chmielu [49]. Stwierdzono, ¿e ksantohumol ogranicza produkcjê endogennych
prostaglandyn, które inicjuj¹ wa¿ny dla wzrostu guza proces tworzenia siê nowych
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naczyñ krwionoœnych (angiogenezy). Limituje on tak¿e powstawanie tlenku azotu
(p. 3.2). Wiadomo, ¿e nadmierne i wyd³u¿one w czasie generowanie NO aktywuje
produkcjê czynnika wzrostu œródb³onka naczyniowego VEGF ( Vascular Endothelial
Growth Factor), który jest znanym induktorem angiogenezy [50]. Ze wzglêdu na fakt,
¿e warunkiem zarówno fizjologicznej jak i patologicznej angiogenezy jest proliferacja oraz migracja komórek œródb³onka naczyñ, sta³y siê one jednym z celów terapii
przeciwnowotworowej. Stwierdzono in vitro, ¿e ksantohumol w stê¿eniu < 10 mM
wykazywa³ w³aœciwoœci antyangiogenne powoduj¹c zahamowanie proliferacji i migracji tych komórek, jak równie¿ zdolnoœci do tworzenia struktur kapilarnych [50,51].
Co wiêcej, w warunkach in vivo powodowa³ on zahamowanie wzrostu guza (miêsak
Kaposiego) u myszy [52].

5. Izolowanie i chemiczna synteza ksantohumolu
Ksantohumol jest sk³adnikiem twardych ¿ywic i nie rozpuszcza siê w heksanie,
a tak¿e w nadkrytycznym CO2 (20-30 MPa, 40-60°C), w przeciwieñstwie do miêkkich
¿ywic, zawieraj¹cych m.in. gorzkie a- i b-kwasy [17]. Ksantohumol, podobnie jak
inne prenylowane chalkony, nie rozpuszcza siê w wodzie, w przeciwieñstwie do
prenylowanych flawanonów. Jest on rozpuszczalny w alkoholach (metanol, etanol)
i alkoholowo-wodnych mieszaninach, estrach kwasów karboksylowych (octan etylu),
eterach (eter dietylowy), ketonach (aceton) lub chalogenkach alkilu (chloroform).
Stosowany w piwowarstwie klasyczny etanolowy ekstrakt chmielowych ¿ywic
zawiera³ oko³o 90% wyjœciowej sumarycznej iloœci ksantohumolu. Straty obecnych
w etanolowym ekstrakcie prenylochalkonów wynika³y z niepe³nej ekstrakcji tych
zwi¹zków z chmielu do brzeczki (13-25%), ich adsorpcji na nierozpuszczalnych
bia³kach s³odu (18-26%), a tak¿e adsorpcji na komórkach dro¿d¿y (11-32%) w czasie
fermentacji. W piwie, po okresie le¿akowania, pozostawa³o 22-30% wyjœciowej iloœci ksantohumolu, g³ównie w postaci izoksantohumolu oraz 10% demetyloksantohumolu, ca³kowicie przekszta³conego do prenylonaryngeniny [29].
Zastosowanie z kolei do produkcji piwa ekstraktu ¿ywic, otrzymanego za pomoc¹ nadkrytycznego CO2, powodowa³o niemal ca³kowite wyeliminowanie prenyloflawonoidów ze sk³adu piwa. Ekstrakt ten bowiem zawiera³ poni¿ej 5% iloœci ksantohumolu, obecnego w wyjœciowym surowcu [29]. Nierozpuszczalne w nadkrytycznym
ekstrahencie prenyloflawonoidy pozostawa³y w odpadowej poekstrakcyjnej masie
chmielu.
Krajowa produkcja ekstraktów chmielowych metod¹ z nadkrytycznym CO2 (30 MPa,
50°C) realizowana jest w Instytucie Nawozów Sztucznych w Pu³awach. Ekstrakty te
zawieraj¹ 96,9% ¿ywic, w tym 96,6% ¿ywic miêkkich i zaledwie 0,3% ¿ywic twardych
[18]. Ich produkcja generuje rocznie oko³o 1000 ton odpadowej masy chmielu, zawieraj¹cej, oprócz leczniczych prenyloflawonoidów, cenne sk³adniki pokarmowe
(bia³ko, sole mineralne, witaminy).
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 82-96 2010
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Wyniki te zainspirowa³y badaczy do opracowania technologii otrzymywania preparatów ksantohumolu w celu wzbogacenia piwa, a tak¿e innych napojów i ¿ywnoœci w ten cenny prenylochalkon [40,50].
Procedury izolowania ksantohumolu z szyszek chmielu bazuj¹ na zmiennej rozpuszczalnoœci tego zwi¹zku w rozpuszczalnikach o zró¿nicowanej polarnoœci. Zawartoœæ ksantohumolu w uzyskanych preparatach zmienia siê od 8 do 99%, w zale¿noœci od zastosowanych metod ekstrakcji i oczyszczania [52].
Ekstrakcja szyszek chmielu za pomoc¹ np. acetonu lub chloroformu umo¿liwia
wyodrêbnienie z tego surowca sk³adników ¿ywic [3]. Ekstrakty zawieraj¹ gorzkie
kwasy i prenyloflawonoidy, ale pozbawione s¹ wiêkszoœci tkankowych sk³adników
chmielu. W celu otrzymania surowego ekstraktu ksantohumolu z ekstraktu ¿ywic,
mo¿na ten ostatni poddaæ rozdzia³owi chromatograficznemu. Rozdzia³ ten prowadzi siê metod¹ chromatografii kolumnowej na ¿elu Sephadex LH-20 (usieciowana
forma ), stosuj¹c metanol jako eluent. Dalsze oczyszczanie otrzymanego ekstraktu
mo¿na prowadziæ pó³preparatywn¹ technik¹ HPLC stosuj¹c kolumnê C18 (¿el oktadecylowy) z odwrócon¹ faz¹.
Surowcem preferowanym do otrzymywania ksantohumolu jest masa, pozostaj¹ca
po pierwotnej, nadkrytycznej ekstrakcji szyszek chmielu [17]. Zastosowanie pozbawionej olejków eterycznych i gorzkich kwasów poekstrakcyjnej masy chmielowej
u³atwia procedurê izolowania ksantohumolu.
Jedn¹ z metod wyodrêbniania ksantohumolu z odpadowej masy chmielowej jest
wtórna nadkrytyczna ekstrakcja za pomoc¹ CO2. Stosowane w ekstrakcji wtórnej
wartoœci ciœnienia i temperatury s¹ wy¿sze ani¿eli w ekstrakcji pierwotnej i wynosz¹: 60-100 MPa i 70-90°C [18,47]. W tych warunkach ksantohumol rozpuszcza
siê w nadkrytycznym ekstrahencie. Uzyskany ekstrakt zawiera 10-30% ksantohumolu. Iloœæ ta wzrasta³a do 40%, gdy pierwotn¹ ekstrakcjê szyszek chmielu prowadzono
przy ciœnieniu 80 MPa, w temperaturze 80°C, zaœ oddzielenie rozpuszczonych
w tych warunkach sk³adników ¿ywic chmielu zachodzi³o przy ciœnieniu 20 MPa,
w temperaturze 60°C [48]. Wykorzystanie etanolu jako moderatora wtórnej ekstrakcji szyszek chmielu umo¿liwia prowadzenie tego procesu w mniej drastycznych warunkach ciœnienia i temperatury [17]. Wydajnoœæ procesu ekstrakcji ksantohumolu,
zachodz¹cego przy ciœnieniu 25 MPa, w temperaturze 50°C, przy masowym stosunku etanolu do surowca (poekstrakcyjnej masy chmielowej) 50% i stê¿eniu etanolu 80%,
kszta³towa³a siê na poziomie 7,8 mg/g.
Inn¹, prost¹ metod¹ jest ekstrakcja etanolowego wyci¹gu ¿ywic chmielu z dodatkiem np. diatomitu (ziemia okrzemkowa) lub ¿elu krzemionkowego za pomoc¹
nadkrytycznego CO2 (30 MPa, 50°C) [18,52]. Sucha pozosta³oœæ po ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych zawiera 80% wype³niacza i 2% ksantohumolu, a tak¿e towarzysz¹ce ksantohumolowi ¿ywice twarde oraz chlorofil. Taki produkt mo¿na dodawaæ do gor¹cej brzeczki piwnej.
Wyodrêbnianie ksantohumolu z poekstrakcyjnej masy chmielu jest procesem
kilkuetapowym i wymaga stosowania przynajmniej dwóch ekstrahentów: wody
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i rozpuszczalnika organicznego. Najczêœciej s¹ to mieszaniny wodno-alkoholowe
(metanol, etanol) o malej¹cej polarnoœci, umo¿liwiaj¹ce oddzielenie zwi¹zków rozpuszczalnych w wodzie (soli mineralnych, czêœciowo polifenoli i cukrów) od niepolarnej frakcji twardych ¿ywic [22]. Dodatkowy etap ekstrakcji za pomoc¹ heksanu
eliminuje z tej frakcji resztkowe iloœci ¿ywic miêkkich. Zawartoœæ ksantohumolu
w otrzymanych ekstraktach wynosi 5-20% s.m. Zwiêkszenie tej zawartoœci wymaga
przeprowadzenia chromatograficznego rozdzia³u sk³adników ekstraktów.
Warunki oczyszczania ekstraktu twardych ¿ywic chmielu metod¹ HPLC opisa³a
Delmulle [53]. Ekstrakt ten zawiera³ 12% ksantohumolu i 1,2% demetyloksantohumolu. Rozdzia³ chromatograficzny sk³adników ekstraktu prowadzono dwuetapowo na
kolumnach C18. W pierwszym etapie oczyszczania stosowano elucjê gradientow¹ za
pomoc¹ 95% roztworu metanolu, zawieraj¹cego 0,05% kwasu mrówkowego, w drugim elucjê izokratyczn¹ za pomoc¹ analogicznego 60% eluentu dla ksantohumolu
i 55% dla demetyloksantohumolu. Wykrywanie analitów prowadzono za pomoc¹ detektora UV, przy l = 370 nm. Uzyskany preparat ksantohumolu charakteryzowa³ siê
niemal stuprocentow¹ czystoœci¹, co potwierdzi³y obrazy jego chromatograficznego
rozdzia³u.
Ma³a zawartoœæ ksantohumolu w szyszkach chmielu oraz opisane wieloetapowe,
kosztowne procedury otrzymywania czystych preparatów ksantohumolu uniemo¿liwiaj¹ ich produkcjê w wiêkszej skali. Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ zastêpuj¹c metodê izolowania tego zwi¹zku z naturalnego surowca metod¹ syntezy chemicznej.
Khupse i wsp. przedstawili szeœcioetapow¹ syntezê ksantohumolu z 2,’4’,6’-trihydroksyacetofenonu (floroacetofenonu) (rys. 4) [54]. W pierwszym etapie prowadzono metoksymetylowanie tego zwi¹zku w celu os³ony grup hydroksylowych
w pozycjach 4’ oraz 6’. Otrzymany w tym etapie 2’-hydroksy-4’,6’-dimetoksymetyloacetofenon poddawano reakcji Mitsunobu, w której donorem grupy prenylowej by³
3-metylo-2-buten-1-ol, zaœ produktem prenylowany eter – podstawowy zwi¹zek poœredni w syntezie ksantohumolu.
Inni autorzy do uzyskania tego produktu wykorzystywali reakcjê alkilowania za
pomoc¹ bromku 3,3-dimetyloallilowego [55]. Prenylowany eter poddawano w trzecim etapie [3,3] sigmatropowemu przegrupowaniu Claisena w celu przy³¹czenia grupy prenylowej do pierœcienia arylowego, a nastêpnie metylowaniu wolnej grupy
hydroksylowej. W kolejnym etapie uzyskany prenylowany keton poddano reakcji
Claisena-Schmidta, polegaj¹cej na aldolowej kondensacji z aldehydem 4-hydroksylobenzoesowym, zawieraj¹cym zablokowan¹ grupê hydroksylow¹, umo¿liwiaj¹cej
utworzenie szkieletu chalkonu. W ostatnim etapie usuwano z prenylowanego chalkonu ochronne grupy metoksymetylowe, uzyskuj¹c oczekiwany ksantohumol. Sumaryczna wydajnoœæ przedstawionego procesu syntezy ksantohumolu, zaproponowanego przez Khupse i wsp., wynosi³a 10%. Mo¿e to sprawiæ, ¿e metoda ta bêdzie
bardziej op³acalna od metod „zielonej technologii”.
Vogel i wsp. prowadzili analizê porównawcz¹ antyutleniaj¹cych i cytotoksycznych aktywnoœci uzyskanych, syntetycznych chalkonów [55,56]. Syntetyczny ksantoBIOTECHNOLOGIA 1 (88) 82-96 2010
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Rys. 4. Synteza chemiczna ksantohumolu [54-56].
1) 2’,4’,6’-trihydroksyacetofenon, 2) 2’-hydroksy-4’,6’-dimetoksymetyloacetofenon, 3) 3-metylo-2-buten-1-ol, 4) 4’,6’-dimetoksymetylo-2’-(3-metylo-2-butenyloksy)acetofenon, 5) 2’,4’-dimetoksymetylo-6’-hydroksylo-3’-(3-metylo-2-butenyloksy)acetofenon, 6) 2’,4’-dimetoksymetylo-6’-metoksy-3’-(3-metylo-2-butenyloksy) acetofenon, 7) aldehyd 4-metoksymetylobenzoesowy, 8) 2’,4’,4-trimetoksymetylo- 6’-metoksy-3’-(3-metylo-2-butenyloksy)chalkon, 9) ksantohumol.

humol w stê¿eniu IC50 = 9,4 mM hamowa³ proliferacjê nowotworowych komórek
Hela, a w zakresie stê¿eñ 0,1-1 mM wykazywa³ on aktywnoœæ przeciwutleniaj¹c¹, odpowiadaj¹c¹ 2,3 jednostkom równowa¿nika Troloxu (TE). Stwierdzono, ¿e przy³¹czenie
dodatkowych grup hydroksylowych do aromatycznego pierœcienia ksantohumolu
zwiêksza³o jego dzia³anie cytotoksyczne. Wartoœci IC50, ustalone dla 3-hydroksyksantohumolu oraz 2’,3,4’,5-tetrahydroksy-6’-metoksy-3’-prenylochalkonu (nieobecny w przyrodzie) wynosi³y odpowiednio 2,5 oraz 3,2 mM. Usuniêcie z cz¹steczki
ksantohumolu grupy prenylowej polepsza³o jego aktywnoœæ cytotoksyczn¹ (IC50 =
= 5,2 mM). Analogiczny zabieg w przypadku pochodnej ksantohumolu, zawieraj¹cej
dodatkow¹ grupê hydroksylow¹ (3-hydroksyksantohumol), powodowa³ drastyczny
spadek jej cytotoksycznoœci (IC50 = 14,8 mM). W grupie chemicznie syntetyzowach
chalkonów najwiêkszymi aktywnoœciami przeciwutleniaj¹cymi charakteryzowa³y siê:
2’-O-metylo-3’-prenylonaryngeninochalkon (5,2 TE; nieobecny w naturze), ksantohumol H (4,8 TE), 4’-metyloksantohumol (4,4 TE) oraz demetyloksantohumol (3,8 TE).
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Metody syntezy chemicznej s¹, jak siê wydaje, perspektywiczne. Stwarzaj¹ one
mo¿liwoœci otrzymywania z du¿¹ wydajnoœci¹ modyfikowanych form chalkonów nie
tylko o zró¿nicowanych aktywnoœciach biologicznych, ale tak¿e o polepszonej rozpuszczalnoœci w œrodowiskach wodnych, warunkuj¹cej wiêksz¹ dostêpnoœæ tych
zwi¹zków dla konsumentów.
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