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NOME CIENTÍFICO: Humus lupulus L 

PARTE UTILIZADA: Flores 

FAMÍLIA: Cannabaceae 

RAIO DE EXTRAÇÃO: 10:1  

CONSTITUINTE PRINCIPAL: Flavonóides 

DOSAGEM USUAL: 100 mg - 300 mg / dia. 

 

1) INTRODUÇÃO 
 

1.1 Humus lupulus L 

É uma trepadeira longa, perene que possui por volta de  6-8 metros de compri-

mento, podendo atingir até 12 m. Apenas as plantas femininas produzem flores 

que se tornam cones de fruta. As plantas florescem geralmente entre Julho e A-

gosto e os cones de frutas amadurecem entre Setembro e Outubro. Originária 

do Norte da Eurásia, foi  então espalhada pelo mundo por entusiastas de cerve-

ja. Tem sido crescente na Europa Central desde o início do século 8, e agora é 

encontrada em todas as zonas temperadas do mundo em cultivo. Na Europa 

central, lúpulo selvagem pode ser encontrada crescendo nas florestas de várzea, 

mangues e sebes.  No cultivo, as plantas femininas são propagados através de 

clones e recortes. As sementes podem ser difíceis de se obter, e assim as plan-

tas são geralmente cultivadas a partir de divisão porta-enxerto. Para seu plantio 

é necessário que o solo seja bem-drenado, rico em húmus, com muito sol e pou-

co vento. Necessitam suportes para escalarem e prosperarem. Suas flores são 

melhores quando colhidas a partir do Verão até meados do Outono e seca rapi-

damente, uma vez colhida, quando em exposição ao oxigênio. [1],[2] 

 

 

 



 

PHD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA 

RUA ESTEVÃO BAIÃO, 748 – CAMPO BELO – SÃO PAULO – SP – BRASIL – ZIP CODE 04624-002 

CNPJ. 55.717.565/0001-86 – IE. 111.477.560.111 – MS ANVISA AFE 1.08.597-3 

WWW.PHDIMPORT.COM.BR – TEL. (55) 11 - 5542.4000 - (55) 11 – 5542.9000 

HUMULUS LUPULUS EXTRATO 

(HUMULUS LUPULUS L) 

 

 

 

                

 

1.2 Flavonóides 

Grande grupo de metabólitos secundários da classe dos polifenóis. São compo-

nentes de baixo peso molecular encontrados em diversas espécies vegetais. Os 

diferentes tipos de flavonóides são encontrados em frutas, flores e vegetais em 

geral, assim como em alimentos processados como chá e vinho. 

Os flavonóides são produtos de origem biossintética mista. Eles são biossinteti-

zados através da rota (ou via) do ácido chiquímico (ou chiquimato) e também do 

acetato (acetil coenzima A). A via do ácido chiquímico origina o ácido cinâmico e 

seus derivados (ácidos cafeico, ferúlico, sinápico, etc.) com nove átomos de car-

bono (ou C6C3), na forma de coenzima A, e a via do acetato origina um tricetí-

deo com seis átomos de carbono; a condensação de um destes derivados de áci-

do cinâmico com o tricetídeo gera uma chalcona com 15 átomos de carbono, 

que é o precursor inicial de toda a classe dos flavonóides. A partir da chalcona, 

todos os demais derivados flavonoídicos são formados. 

Os flavonóides são uma das classes de metabólitos secundários mais abundan-

tes no reino vegetal. Geralmente ocorrem nas partes aéreas de plantas de dife-

rentes ecossistemas do mundo todo, estando ausentes apenas em organismos 

marinhos.  

Um dos benefícios do consumo de frutas e outros vegetais é geralmente atribuí-

do aos flavonóides, uma vez que os mesmos proporcionam diversos efeitos bio-

lógicos, como por exemplo ação anti-inflamatória, hormonal, anti-hemorrágica, 

anti-alérgica, anti-câncer entre outros. [3], [4] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secund%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifenol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acetil_coenzima_A
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cin%C3%A2mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coenzima_A
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hormonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
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2) ESTUDOS CIENTÍFICOS 

 

2.1 Inibição da agregação plaquetária em plaquetas humanas através 

do Xanthohumol - flavonóide encontrado no Humulus lupulus L.  

Xanthohumol é um dos flavonóides principais encontrado na planta (Humulus 

lupulus L.). Xanthohumol foi descoberto por ser um potente agente quimiopre-

ventivo no tratamento do câncer, através da regulação de diversos mecanismos.  

O objetivo deste estudo foi analisar o efeito antiplaquetário de xanthohumol em 

plaquetas humanas lavadas. No presente estudo, xanthohumol exibiu um poten-

cial maior na inibição da agregação plaquetária estimulada por colágeno.  

Xanthohumol inibiu a ativação das plaquetas acompanhada por relativa: 

 mobilização de [Ca (2 +)] (i) 

 formação de tromboxano A (2)  

 formação de radical hidroxilo (OH (●)),  fosfolipase C (PLC) γ2, proteína 

quinase C (PKC) , mitogênio-cinase de proteína ativada (MAPK) e fosforilação 

Akt.  

Nem SQ22536 -  inibidor da adenilato-ciclase, nem ODQ -  inibidor da guanilato 

ciclase, reverte o efeito inibitório de xanthohumol sobre a agregação de plaque-

tas. Além disso, xanthohumol não aumentou significativamente a formação de 

nitrato em plaquetas. Este estudo demonstra pela primeira vez que xanthohumol 

possui potente atividade antiplaquetária e que pode, inicialmente, inibir as cas-

catas PI3-kinase/Akt, p38 MAPK, e PLCγ2-PKC, seguido por inibição da formação 

do tromboxano A, levando assim a inibição da [Ca (2 +)] (i) e, finalmente, a ini-

bição da agregação plaquetária. Por consequência, este novo papel de xantho-

humol pode representar um elevado potencial terapêutico para o tratamento ou 

prevenção de doenças cardiovasculares. [5] 
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2.2 Efeitos neuroprotetores do xanthohumol -  flavonóide encontrado no 

lúpulo (Humulus lupulus) em acidente vascular cerebral isquêmico de 

camundongos. 

O objetivo deste estudo, foi analisar a atividade neuroprotetora, bem como os 

mecanismos do xanthohumol em camundongos portadores de oclusão da artéria 

cerebral média (MCAO) induzidos por isquemia cerebral. 

Foi utilizado xanthohumol (0,2 e 0,4 mg / kg; intraperitonealmente) 10 min an-

tes  da MCAO. O tratamento prévio com Xanthohumol produziu uma redução a-

centuada na dimensão do enfarte quando comparados com o grupo controle.  

A oclusão da artéria cerebral média (MCAO) induzida por isquemia cerebral fo-

cal, foi associada com o aumento do fator hipóxia induzível (HIF)-1α, fator de 

necrose tumoral (TNF)-α, óxido nítrico sintase indutível (iNOS), e ativou expres-

sões da caspase-3 em regiões isquêmicas. Estas expressões foram obviamente 

inibidas por tratamento prévio com xanthohumol. Além disso, xanthohumol ini-

biu a agregação de plaquetas estimulada por colágeno em plasma rico em pla-

quetas humanas. O método de  rotação de ressonância de elétrons (ESR) foi u-

sado para examinar a atividade de eliminação de radicais livres.  Xanthohumol 

reduziu a intensidade do sinal de ESR do radical hidroxilo (OH •) no sistema de 

formação H ₂ O ₂ / NaOH / DMSO.  

Conclusão: este estudo demonstrou a potente atividade neuroproteotra de Xan-

thohumol, atividade esta, mediada pelo menos em parte, pela inibição de res-

postas inflamatórias (isto é, HIF-1α, expressão de iNOS, e formação de radicais 

livres), a ativação da apoptose (isto é, o TNF-α, ativa caspase-3), bem como ini-

bição da agregação de plaquetas, resultando uma redução de volume do enfarte 

e melhoria no comportamento neurológico em ratos com isquemia cerebral. [6] 
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2.3 Atividade quimiopreventiva do Xanthohumol - flavonóide encontrado 

no Humulus lupulus L.  

Através deste estudo relatou-se as propriedades anticancerígenas de Xanthohu-

mol (XN) -  chalcona encontrada no lúpulo (Humulus lupulus L.), bem como seus 

vários excepcionais mecanismos inibitórios no início, promoção, progressão e 

estágios da carcinogênese.  

Xanthohumol possui um consistente  potencial anti-iniciação, ele modula a ativi-

dade de enzimas envolvidas no metabolismo e detoxificação de carcinógenos. 

Além disso, XN é capaz de sequestrar espécies reativas de oxigênio, incluindo os 

radicais hidroxil e peroxil, para inibir a produção de anion superóxido, e óxido 

nítrico.  

Entre os seus mecanismos de promoção antitumoral estão os que demonstram 

propriedades anti-inflamatórias por inibição da ciclooxigenase-1 e ciclo-

oxigenase-2 atividade antiestrogênica.  

Os mecanismos antiproliferativos da XN para prevenção do câncer na fase de 

progressão incluem a inibição da síntese de ADN e na indução do término do ci-

clo celular na fase S, a apoptose, e diferenciação celular.  

Xanthohumol em concentrações nanomolares impede o câncer em culturas de 

glândulas mamárias de camundongos induzidas por lesões pré-neoplásicas, de-

vido ao fato de ser facilmente ciclizado para o isoxanthohumol flavanona. 

Juntos, esses dados fornecem evidências para o potencial de aplicação de Xan-

thohumol como um excelente agente quimiopreventivo. [7] 
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2.4 Xanthohumol reduz o peso corporal e a glicemia de jejum em ca-

mundongos Zucker obesos do sexo masculino. 

A obesidade contribui para o aumento do risco de várias doenças crônicas, inclu-

indo doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Xanthohumol, um flavonóide 

encontrado no lúpulo (Humulus lupulus), foi testado para evidenciar sua eficácia 

sobre biomarcadores na síndrome metabólica em camundongos Zucker (modelo 

de roedor para obesidade) de 4 semanas. Os camundongos receberam doses di-

árias orais de xanthohumol de 0, 1,86, 5,64, e 16.9mg/kg por seis semanas. To-

dos os camundongos foram mantidos por 3 semanas com dieta contendo um al-

to teor de gordura (60% kcal) seguido por uma dieta normal (15% kcal gordura) 

por mais 3 semanas finais do estudo.  

A ingestão de alimentos e o peso corporal semanal foram anotados. 

Os níveis de  colesterol plasmático, glicose, insulina, triglicéridos, e proteína qui-

miotática de monócitos (MCP-1) foram avaliados utilizando-se kits de ensaio co-

merciais. O plasma e os níveis hepáticos de tecido de XN e os seus metabólitos 

foram determinados por cromatografia líquida e espectrometria de massa.  

Os níves hepáticos de xanthohumol foram semelhantes entre os grupos de doses 

baixas e médias e significativamente (p <0,05) elevado no grupo de dose mais 

elevada.  

Os níveis de glicose plasmática foram mais baixos no grupo que recebeu dose 

mais elevada de XN.  

Houve também uma diminuição significativa do peso corporal para camundongos 

machos no grupo de dose mais elevado (16.9mg/kg ) em comparação com ca-

mundongos que não receberam o xanthohumol, que também não foi visto para 

ratas. O colesterol plasmático, insulina, triglicéridos, e MCP-1, bem como a in-

gestão de alimentos não foram afetadas pelo tratamento. As descobertas suge-

rem que xanthohumol tem efeitos benéficos sobre os marcadores da síndrome 

metabólica. [8] 
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2.5 Uma nova visão da atividade neurofarmacológica do Humulus lupu-

lus L: indutor sono e antidepressivo 

A finalidade deste estudo foi investigar os efeitos do extrato de  Humulus lupulus 

bem como de suas frações contendo alfa-ácidos no sistema nervoso central de 

camundongos. Ambas as substâncias testadas foram capazes de prolongar o 

tempo de sono induzido pelo pentobarbital, sem afetar a latência para a perda 

do reflexo de endireitamento. Este efeito foi dependente da dose, a partir de u-

ma dose mínima de 10 mg / kg. Nem o extrato nem sua fração de alfa-ácido a-

fetou a atividade locomotora no teste do campo aberto ou exerceram um efeito 

ansiolítico em ratos submetidos ao teste de labirinto em cruz elevado. Curiosa-

mente ambos os compostos reduziram o tempo de imobilidade durante o teste 

de desespero comportamental quando administrado três vezes (24, 5 e 1 h) an-

tes do ensaio.  

Conclusão: este estudo mostra que o extrato de Humulus lupulus exerce:  

(a) uma propriedade de reforço do sono junto ao pentobarbital sem influenciar 

o comportamento motor de camundongos; 

(b) atividade antidepressiva. Os mesmos efeitos foram relatados pela adminis

 tração da fração Humulus lupulus contendo alfa-ácidos. [9] 
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2.5 Ácidos amargos de extratos hidroalcoólicos de Humulus lupulus L. - 

Cannabaceae, usado como ansiolítico. 

Humulus lupulus L., Cannabaceae, é usada como sedativo e ansiolítico na medi-

cina popular. O método de HPLC-DAD-ESI-MS,  representa uma ferramenta po-

derosa para a análise de produtos naturais, desde que ela forneça o espectro de 

UV e informações estruturais sobre os constituintes da mistura. O objetivo deste 

trabalho foi o de caracterizar os constituintes encontrados no extrato hidroalcoó-

lico. Os constituintes foram tentativamente caracterizados através do UV/DAD e 

ionização por electrospray (MS/MS) depois da separação usando fase reversa, 

tempo de retenção e dados da literatura. Os principais compostos fenólicos 

(baseados na área dos picos) foram caracterizados como ácido hulupínico, cou-

lupona, dois alfa-ácidos amargos oxidados (principais constituintes), um deles 

sendo um derivado da coumulinona oxidada  e o outro um derivado da humuli-

nona oxidada , junto com uma procianidina B e os flavonóides rutina e o canferol

-7-O-rutinosídeo. Esta planta conhecida devido às suas propriedades ansiolíticas 

e por ser um componente da cerveja, mostrou derivados oxidados de alfa-

ácidos, como principais constituintes do extrato hidroalcoólico. 

Neste estudo o humulus foi referida como uma planta ansiolítica que pode inte-

ragir com qualquer ácido glutâmico decarboxilase (GAD) OU GABA transaminase 

e, por fim, influenciar os níveis de GABA no cérebro e na neurotransmissão. [10] 
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