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Okazuje się, Że flawonoidy chmielowe są doskonaĘmi antyoksydantami wspomagającymi le-
czenie stanów zapalnych. Ostatnio natomiast zbardzo dobrym skutkiem zastosowano prenylo.
Wane flawonoidy we wspomaganiu leczenia procesów zapalnych rozwijających się w pzebiegu
choroby hemoroidal nej.

Flawonoidy są związkami biologicznie czynnymi po-
chodzenia naturalnego, o dobrze udokumentowanej
aktywności antyoksydacyjnej, mo9ącymi skutecznie
wzmacniaclodbudowywac endogen ny potencjał antyok-
sydacyjny. Aktywnośc biolog iczna flawonoidow badana
jest od ponad 60 lat. Flawonoidy to związki o wysokiej,
wielokierunkowej reaktywności, a ich aktywnośó antyok-
sydacyjna moze poIegać na:

. Zmiataniu wolnych rodnikow iwygaszaniu tlenu sin-
gletowego;

. Terminacji reakcji wolnorodnikowych 
;

. Wiązaniu metali kata!izujących procesy utleniania;

. Zmniejszaniu szybkości reakcji chemicznych (inhi-
bicji) enzymow z grupy oksydaz (enzymy katalizu-
jące przenoszenie wodoru na tlen, w wyniku czego
powstaje woda lub nadtlenek wodoru).

Flawonoidy chmielowe
W ostatnich latach coraz większą popularność zysku-
ją flawonoidy chmielowe, które stanowią żrodło natu-
ralnych substancji aktywnych biologicznie mogących
znależc zastosowanie w przemyśle oraz medycynie.
Jako podstawowy materiał w przemyśIe browa rniczym
wykorzystuje się tylko zeńskie kwiatostany szyszek
chmielu (Humulus lupulus L,), ktore warunkują gorzki
smak i nadają charakterystyczny aromat piwal1,2]. Su-
rowce chmielowe są bogatym źrodłem flawonoidów
(ksantohumnol, kemferol, kwercetyna), trojterpeno-
wych hopanonów, olejkow eterycznych (1-3%), żywic,
terpenow i seskwiterpenów, garbnikow oraz związkow
slarki . Żywica zawiera o- oraz Bkwasy (humulon, tu-
pulon) i terpeny (mircen, mircenol farnezefl, humulen,
beta-kariofilen). Odsiane gruczoły żywiczno-olejkowe
kwiatow żenskich chmielu noszą nazwę lupuliny i mają
właściwości bakteriobojcze. Na największą uwagę , ze
względu na interesujące właściwości z punktu widze-
nia wspołczesnej medycyny i przemysłu browarnicze-
go, zasługują prenylowane flawonoidy chmielowe sta-
nowiące 80-90% całkowitej masy polifenoli zawartych
w chmielu t3]. Nalezy tutaj wymienić, że są to głownie
ksantohumo!, izoksantohumol, 8-prenylonaryngenina,
6-prenylonaryn9enina, desmetyloksantohumol. Bada-
nia prowadzone w ostatnich latach wskazują, żewlw
flawonoidy mogą znaleźć zastosowanie we wspo-
maganiu leczenia stanów zapalnych, profilaktyce
chorób układu krążenia oraz nowotworów [4-8].

Jak działąą flawonoi dy?
Mechanizm ich działania opiera się na właściwosciach
antyoksydacyjnych poprzez hamowanie generacji wol-

nych rodników, a także przyczynia slę do zwiększe-
nia aktywności katalitycznej endogennych enzymów
uczestniczących w neutralizacji wolnych rodnikow I4l.
Wymienione flawonoidy wykazują działanie antykarcy-
nogenne (chemoprewencyjne), w wyniku zaburzania
aktywności nowotworowej n a poziomie rożnych mecha-
nizmow komorkowych poprzez: (1) zahamowanie me-
tabolicznej aktywności prokarcenogennej , (2) indukcję
enzymow detoksykujących czynniki rakotworcze, (3) za-
hamowanie wzrostu guza poprzez hamowanie stanow
zapalnych i angiogenezy 12] co więcej, pf nylowane
f! awo n o i dy c h m i e ! owe v,tykazuj ą a ktywn ość a ntyo k-
sydacyjną poprzez aktywną neutralizację wolnych
rodników, Go zapobiega rozwojowi miażdżycy tęt-
nic. w badaniach in vitro udowodniono ich ochronne
działanie względem lipoproteln o niskiej gęstości (LDL),
co świadczy o hamowaniu peroksydacji lipidow przez
prenylowane flawonoidy. Działają one przeciwzapal n ie,
hamując aktywnośc enzymow. cyklooksygen azy (COX),
!ipooksygen azy (LOX) orazsyntazy tlenku azotu (iNOS).

aściwości fIawonoidów
Chociaz najszezĄ udokumentowane w piśmiennictwie
jest działanie pzeciwnowotworowe prenylowanych flawo-
noidow, to rownie istotne wydają się byó dane dotyczące
ich właściwości hepato- oraz neuroprotekcyjnych , a talże
zastosowania w leczeniu zespołu metabolicznego (nadwa-
gi/otyłości, cukzycy typu 2, insulinooporności, hiperllpide-
m i i, miażdżycy, n ad cis n ie n ia tętn iczego), będ ącego pow aż-
nym problemem cywilizacyjnym. Chalkon ksąntoh ol jest
n ieenzym aty cznie ko nwe rtowa ny do f! awa no n u izoksa nto-
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humolu (lXN) i enzymatycznie do fitoestrogenów 6- (6PN)
oraz B-prenylonaryngeniny (BpN), zutiązkow o działaniu
estrogennym, które mogą mieć zastosowanie w łago dze_
niu objawÓw menopauzy orazzapobiegac osteoporozie [9,
10]. Prenylowane flawonoidy wykazĄątakże działanie an_
tywirusowe i pzeciwbakteryjne I11 ,12].lstnieją rownie ż do_
niesienia na temat ich efektywnego działania jako nowych
naturalnych chemofarmaceutykow stosowanych w iniek_
cjach anviązanych z wirusem HlV-1 t13]. Sugeruje się, że
związki te mo9ą byĆ silnymi inhibitorami replikacji pas ożyta
Plasmodium falciparum wywołującego malarię. rren ien
był anviązany z hamowaniem glutationu pośred niczącego
w degradacji i detoksykacji heminy I14l.ponadto badania
wykazaĘ, ze jeden z wlw flawonoidow - ksantohumol jest
inhibitorem enzymów, ktore są odpowiedziatne za transfor_
macje substancji zawaĘch np. w dymie papierosowym do
form kancerogennych . Zauważono talże, ze ksantońumol
POsiada zdOlnośc przemiany zutiązkow kancero'ennych
do form metabolicznych bezpiecznych dta org aniimu, któ_
re są następnie wydalane.

Flawonoidy a hemoroidy
Ostatnio z dobrym skutkie m zastosowano prenylowa_
ne flawonoidy chmielowe we wspoma'aniu |eczenia
procesów zapalnych rozwijających się w przebiegu
choroby hemoroida l nej .

RoŚlinY syntetyzują flawonoidy głownie w celach obron_
nych. Dlatego są one dla nas tak cennym źrodłem sub-
stancji aktywnych, które chronią nas przed chorobami
i wspomagają ich leczenie.
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