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MANGOSTAN
Cz´Êç I

Mangostan w∏aÊciwy (∏ac. Garcinia mangostana L.)
nale˝y do rodziny Clusiaceae (lub Guttiferae), która liczy ponad 800 gatunków roÊlin. Rodzaj Garcinia zosta∏ tak nazwany na czeÊç Laurenta Garcin,
francuskiego osiemnastowiecznego badacza i kolekcjonera roÊlin. Skrótem L. po nazwie ∏aciƒskiej
mangostanu, uhonorowano prac´ Linneusza.
Mangostan, nazywany „Królowà Owoców”
z powodu niezwyk∏ego smaku, jest równie˝ najlepiej poznanym i ekonomicznie wa˝nym gatunkiem rodzaju Garcinia – popyt cz´sto przekracza
poda˝. Pochodzi z Azji Po∏udniowo-Wschodniej,
prawdopodobnie z Archipelagu Malajskiego.
Obecnie mo˝na go spotkaç w pó∏nocnej Australii, Brazylii, Birmie, Ameryce Ârodkowej, Hawajach, Indiach Po∏udniowych, Indonezji, Malezji,
Sri Lance, Tajlandii, Wietnamie i innych tropikalnych krajach. Owoc ma 2-3 cm szerokoÊci. Cienka czerwonawo – fioletowa skórka pokrywa
mià˝sz, który jest podzielony na segmenty, podobnie jak pomaraƒcza. Bia∏y, wilgotny, mi´kki
i soczysty mià˝sz jest s∏odki i aromatyczny. Zwykle zjadany jest na surowo, lecz mo˝na go przechowywaç jedynie przez krótki okres czasu. Dost´pny jest w postaci soku, zaprawy, syropu,
a tak˝e jako produkt mro˝ony oraz w puszce.
Mangostan jest równie˝ u˝ywany jako Êrodek farmaceutyczny.

Drzewo, które mo˝e osiàgaç 25 m wysokoÊci,
roÊnie g∏ównie w Azji Po∏udniowo-Wschodniej,
w mniejszych iloÊciach równie˝ w Ameryce Po∏udniowej i Ârodkowej oraz Afryce. W 1855 roku
owocujàce drzewa spotykano w szklarniach
w Anglii. Mangostan zosta∏ sprowadzony do Trynidadu z Królewskiego Ogrodu Botanicznego
w Anglii pomi´dzy 1850 a 1860 rokiem. Po raz
pierwszy zaowocowa∏ w 1875 r. Poza mangostanem, do rodzaju Garcinia nale˝à tak˝e inne liczne gatunki, z których wiele rodzi jadalne owoce,
lecz ˝aden nie jest tak wyÊmienity jak mangostan.
Zazwyczaj mangostan jest spo˝ywany na surowo jako deser. Trzymajàc owoc szypu∏kà ku do∏owi, nale˝y ostrym no˝em ca∏kowicie przeciàç
skórk´ dooko∏a Êrodka i unieÊç górnà po∏ow´.
W ten sposób segmenty mià˝szu zostanà w kolorowej „fili˝ance” (górnej po∏owie skórki) i mo˝na
je ∏atwo nabieraç za pomocà widelca.
Owoce mià˝szu w puszkach tracà swój delikatny smak, zw∏aszcza jeÊli sà pasteryzowane przez
ponad 10 minut. Wed∏ug badaƒ lepszym sposobem przechowywania jest u˝ycie 40% syropu
i sterylizacja tylko przez 5 minut. Do konserwowania najlepsze sà kwaÊniejsze owoce. W Malezji,
˝eby zrobiç d˝em, segmenty mià˝szu pozbawione nasion, sà gotowane z odpowiednià iloÊcià cu-
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kru i kilkoma goêdzikami przez 15-20 minut,
a nast´pnie przek∏adane do szklanych s∏oików.
Na Filipinach owoce konserwuje si´ poprzez ich
gotowanie w bràzowym cukrze. W celu wzbogacenia smaku mo˝na dodaç nasiona. Czasami sà
zjadane same nasiona po zagotowaniu lub upieczeniu.
Wyciàg z mangostanu od wieków by∏ u˝ywany
w Malezji, na Filipinach, Tajlandii i Chinach jako
ludowe lekarstwo o w∏aÊciwoÊciach przeciwbakteryjnych, moczop´dnych i przeczyszczajàcych.
Podczas spo˝ywania owoców i jego wyciàgów nie
obserwowano ˝adnych dzia∏aƒ ubocznych. W postaci maÊci jest stosowany w chorobach skóry,
zw∏aszcza w wypryskach.
Od wielu lat mangostan cieszy si´ dobrà s∏awà.
Na nowo jest poznawany ze wzgl´du na niepowtarzalny, s∏odko-kwaÊny smak. Du˝e zainteresowanie budzi równie˝ skórka, od dawna ceniona
przez tubylców i medycyn´ ajurwedyjskà z powodu w∏aÊciwoÊci leczniczych. Zawiera ogromnà
ró˝norodnoÊç z∏o˝onych substancji organicznych, a wÊród nich kwas taninowy i ksantony.
Owoc mangostanu sta∏ si´ przedmiotem licznych badaƒ naukowych. Uniwersytety medyczne
na ca∏ym Êwiecie przez lata ocenia∏y korzyÊci
zdrowotne tej roÊliny. Wyniki tych badaƒ potwierdzi∏y niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci substancji chemicznych tego owocu.

niom. Pierwsze opisane badanie naukowe
z udzia∏em mangostanu zosta∏o przeprowadzone
w 1973 r. Przez ostatnie trzydzieÊci lat najwi´cej
zainteresowania budzi ich ró˝norodny wp∏yw na
organizm.

Struktura chemiczna ksantonów
Ksantony sà grupà substancji biologicznie
czynnych, które posiadajà struktur´ pierÊcienia
szeÊciow´glowego z licznymi podwójnymi wiàzaniami, co czyni czàsteczk´ bardziej stabilnà.
Rozpoznano wi´cej ni˝ 12 ksantonów, np.:
1,3,6,7- czterohydroksyksanton; 2,4,5- trihydroksy-1-metoksyksanton; 1,2,3,4,5,8- tetraoksygenated xanthone; 3-methylbut-2-enyl xanthone; garcinon A, B, C, D, E; gartanina; 8-deoksygartanina; 5,9-dwuhydroksy-2,2-dwumetylo-8-metoksy-7; kalabaksanton; demetylokalabaksanton; 1-izomangostyna; 3-izomangostyna; uwodniona
1-izomangostyna; BR-ksanton-A; 2,3,4,6-pi´ciohydroksybenzofenon (malakuryna); alfa mangostyna; beta mangostyna; gamma mangostyna;
mangostanol; garcimangoson A, B, C; ksantony
mangostenonu A.
Ka˝dy ksanton sk∏ada si´ nie tylko z tego samego szkieletu chemicznego, lecz posiada równie˝ unikalne ∏aƒcuchy boczne, które sà odpowiedzialne za aktywnoÊç chemicznà czàsteczek
i ró˝norodnoÊç zastosowaƒ. Np. alfa mangostyna s∏u˝y jako antyoksydant, gamma mangostyna
jako czynnik przeciwzapalny, a garcinon E jako
czynnik przeciwnowotworowy.
Badania nad w∏aÊciwoÊciami leczniczymi ksantonów, obecnymi w mangostanie, rozpocz´∏y si´
w latach 70 i stopniowo nabierajà tempa, poniewa˝ naukowcy rozpocz´li poszukiwania bardziej
ekscytujàcych w∏aÊciwoÊci od˝ywczych. Pomi´dzy 1996 a 2005 rokiem wykonano ogromnà
iloÊç badaƒ. Znacznie wi´cej badaƒ jest w toku.
Mangostyna (M), naturalnie wyst´pujàcy ksanton w skórce owoców Garcinia mangostana L.
(Guttiferae) i jej pochodne, takie jak 3-0-metylomangostyna (MM), 3,6-di-0-metylomangostyna
(DM), 1-izomangostyna (IM), trójoctan mangostyny (MT), 3,6-di-0-(tetraacetylo)-glukozyd
mangostyny (MTG) i 6,6-di-0-glukozyd mangostyny (MOG), by∏y oceniane pod kàtem ró˝nych
w∏aÊciwoÊci farmakologicznych w badaniach na
zwierz´tach. Ostatnie badania ujawni∏y, ˝e ksantony z szypu∏ki owocu wykazywa∏y w∏aÊciwoÊci
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne. Alfa mangostyna hamowa∏a wzrost komórek linii ludzkich bia∏aczek HL-60 oraz zapo-

Sk∏adniki chemiczne mangostanu
Mangostan zawiera w znacznych iloÊciach wiele substancji biologicznie czynnych – witaminy,
katechiny i inne klasy polifenoli (pot´˝ne antyoksydanty), polisacharydy (o dzia∏aniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym) oraz stilbeny.
Po potraktowaniu skórki 6% roztworem chlorku sodowego w celu eliminacji cierpkoÊci, staje si´
ona fioletowà galaretkà, zawierajàcà b∏onnik, witaminy (tiamina, ryboflawina, witamina A i E, beta karoten, kwas askorbinowy), sk∏adniki mineralne (K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu). Oprócz wy˝ej wspomnianych substancji mangostan jest
równie˝ bogaty w fitosk∏adniki zwane ksantonami – stosunkowo nowo poznanà klas´ substancji
chemicznych. W naturze istnieje ponad 200 ksantonów, a ponad 40 z nich jest obecna w mangostanie – nie tylko w mià˝szu, ale w ca∏ym owocu.
Szczególnie du˝o ksantonów zawiera skórka.
Sà to naturalne substancje chemiczne, które
zdoby∏y ostatnio wysokie uznanie wielu naukowców i badaczy. Sà poddawane wnikliwym bada2
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biega∏a zmianom przedrakowym w hodowli komórek gruczo∏u sutkowego myszy indukowanym
7,12-dimetylobenzo(α) antracenem przy IC50 =
2,44 µM. Zmniejsza∏a równie˝ syntez´ prostaglandyn oraz zapobiega∏a uszkodzeniom oksydacyjnym LDL in vitro.
Alfa i beta mangostyny oraz garcinon B silnie
hamujà wzrost Mycobacterium tuberculosis przy
minimalnym st´˝eniu hamujàcym 6,25 µg/ml.

udzia∏ w procesach naprawy ran i homeostazy
krwi, mogà uwalniaç reaktywne formy tlenu
w celu werbowania p∏ytek krwi w miejsca uszkodzenia. Poprzez nabór leukocytów, majà równie˝
zwiàzek z systemem immunologicznym. Kiedy
polifenole zmniejszajà tworzenie reaktywnych
form tlenu, poprzez dzia∏anie przeciwzapalne korzystnie wp∏ywajà na stan Êródb∏onka.
G∏ównym êród∏em antyoksydantów polifenolowych jest ˝ywnoÊç pochodzenia roÊlinnego.
Np. wi´kszoÊç roÊlin stràczkowych, owoce takie
jak jab∏ka, czarne jagody, kantalupa, wiÊnie, ˝urawina, winogrona, gruszki, Êliwki, maliny i truskawki, warzywa takie jak broku∏y, kabaczek, seler, cebula i pietruszka zawierajà szerokie spektrum antyoksydantów polifenolowych. Czerwone wino, czekolada, zielona herbata, oliwa z oliwek, py∏ek pszczeli i wiele ziaren sà êród∏em alternatywnym. Wskaênik ORAC (zdolnoÊç absorpcji rodników tlenowych) jest testem, za pomocà którego mo˝na oznaczyç si∏´ antyoksydacyjnà ˝ywnoÊci oraz suplementów diety.
ZdolnoÊç antyoksydacyjna przestrzeni zewnàtrzkomórkowej organizmu (osocza) jest wzgl´dnie niska. Wp∏yw reaktywnych form tlenu na metabolizm komórkowy zosta∏ dobrze udokumentowany u ró˝nych gatunków. Odgrywajà one
istotnà rol´ nie tylko w zaprogramowanej Êmierci komórek (apoptozie), ale równie˝ pozytywnie
wp∏ywajà na takie procesy jak mobilizacja systemów transportujàcych jony.
RFT biorà udzia∏ w aktywnoÊci komórkowej
podczas rozmaitych reakcji zapalnych, m.in.
w chorobach uk∏adu krà˝enia. Mogà równie˝ byç
zaanga˝owane w os∏abienie s∏uchu podczas
uszkodzenia Êlimaka wywo∏anego podwy˝szonym poziomem dêwi´ku, ototoksycznoÊcià leków (np. takich jak cysplatyna) czy we wrodzonej
g∏uchocie zarówno ludzi, jak i zwierzàt. Reakcje
redox sà wciàgni´te równie˝ w proces apoptozy
(zaprogramowanej Êmierci komórki) i uszkodzenia niedokrwiennego. Swoistym przyk∏adem sà:
udar czy zawa∏ serca.
Badacze sugerujà, ˝e mangostan wykazuje silne w∏aÊciwoÊci antyproliferacyjne, antyoksydacyjne i indukujàce apoptoz´. Mo˝e byç wykorzystany w profilaktyce raka, a efekty sà zale˝ne od
dawki, jak równie˝ od czasu ekspozycji. Etanolowy ekstrakt mangostanu silnie hamowa∏ aktywnoÊç proteazy HIV-1. W trakcie oczyszczania wyciàgu wyizolowano dwa znane sk∏adniki aktywne. Podczas analizy spektroskopowej ustalono
ich struktur´ chemicznà – sà to mangostyna
i gamma mangostyna.

Mangostan a wolne rodniki
Odkryto, ˝e mangostan hamuje równie˝ produkcj´ RFT. Co to sà RFT? Jest to skrót od reaktywnych form tlenu. Sà to bardzo ma∏e czàsteczki, wysoce reaktywne, co jest zwiàzane z obecnoÊcià niesparowanych elektronów na pow∏oce walencyjnej. RFT powstajà jako naturalne produkty
metabolizmu tlenowego i odgrywajà wa˝nà rol´
w przekazie komórkowym. Jednak podczas stresu drastycznie mo˝e wzrosnàç poziom RFT, co
mo˝e wywo∏aç uszkodzenie struktur komórkowych znacznego stopnia. To zjawisko znane jest
jako stres oksydacyjny. W warunkach prawid∏owych komórki sà w stanie obroniç si´ przed
uszkodzeniami wywo∏anymi przez RFT, u˝ywajàc
enzymów, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa
i katalazy. Ma∏oczàsteczkowe antyoksydanty, takie jak kwas askorbinowy (witamina C) i glutation równie˝ odgrywajà wa˝nà rol´ jako antyoksydanty komórkowe.
Ksantony sà bliskimi kuzynami rodziny polifenoli i majà silny antyoksydacyjny wp∏yw na uk∏ad
nerwowy. Poza poprawà nastroju, sà pomocne
w profilaktyce zespo∏u metabolicznego X oraz cukrzycy II typu, obni˝ajàc poziom glukozy we krwi
i zmniejszajàc opornoÊç na insulin´. Ksantony,
podobnie jak polifenole, wykazujà zarówno przeciwwirusowe, jak i przeciwzapalne w∏aÊciwoÊci.
Antyoksydanty polifenolowe zapobiegajà
uszkodzeniom wywo∏anym przez wolne rodniki.
Jest to zwiàzane ze zdolnoÊcià tych zwiàzków do
wy∏apywania wolnych rodników oraz regulacji
pewnych reakcji chelatowania metali. Oznacza
to, ˝e ró˝ne reaktywne formy tlenu muszà byç
stale usuwane z komórki, ˝eby utrzymywaç prawid∏owy przebieg procesów metabolicznych.
Zmniejszenie st´˝eƒ reaktywnych form tlenu
mo˝e przynieÊç wiele korzyÊci.
Reaktywne formy tlenu sà powiàzane z mobilizacjà systemów transportujàcych jony, dlatego
wiadomo, ˝e odgrywajà one rol´ w sygnalizacji
oksydacyjnej. Zw∏aszcza p∏ytki krwi, bioràce
3
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W badaniach wykazano, ˝e ksantony mogà byç
pomocne w problemach z cholesterolem, w walce z nowotworem, oty∏oÊcià, bólem. Sà korzystne
w zapaleniach, chorobach skóry. Wspierajà system immunologiczny oraz pomagajà zachowaç
równowag´ mikrobiologicznà.

dawki mangostanu. Obecnie brak danych z badaƒ klinicznych, które mogà zweryfikowaç te
w∏aÊciwoÊci u ludzi. Nie obserwowano ˝adnych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych podczas stosowania mangostanu.

Stany zapalne

Procesy nowotworowe

Liczne badania wykaza∏y, ˝e gamma mangostyna, jeden z ksantonów mangostanu, gwa∏townie
zmniejsza∏ produkcj´ enzymu COX-2, który bierze udzia∏ w procesach zapalnych. Wyniki jednego z badaƒ wskazujà, ˝e mangostyna by∏a silniejszym czynnikiem przeciwzapalnym, ni˝ wiele leków przeciwzapalnych przepisywanych z powodu
zapalenia i dny moczanowej. Badania naukowe
sugerowa∏y równie˝, ˝e w∏aÊciwoÊci przeciwzapalne gamma mangostyny mogà byç szczególnie pomocne w stanach zapalnych mózgu, takich jak
choroba Alzheimera. W jednym z badaƒ naukowcy zastosowali wyciàg ze skórki mangostanu
w celu oceny jej wp∏ywu na zapalenie. Eksperyment ten udowodni∏, ˝e ksantony hamowa∏y
ostry i przewlek∏y proces zapalny. Obserwowano
zmniejszenie sw´dzenia, hamowanie reakcji zapalnych powik∏anych zgonem oraz zapaleƒ stawów. W innym badaniu, równie˝ oceniajàcym
wp∏yw mangostanu na procesy zapalne, odnotowano, ˝e ksantony nie przeszkadza∏y mechanizmom krzepni´cia krwi. Nie uszkadza∏y równie˝
b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka i nie wywo∏ywa∏y choroby
wrzodowej ˝o∏àdka, które sà powa˝nym dzia∏aniem ubocznym podczas stosowania leków przeciwzapalnych. W rzeczywistoÊci okaza∏o si´, ˝e
ksantony z mangostanu nawet przyspiesza∏y gojenie wrzodów ˝o∏àdka.
Naukowcy japoƒscy, oceniajàc preparaty komórek mózgowych, zawierajàce szczurze komórki glejaka, dowiedli, ˝e gamma mangostyna hamowa∏a produkcj´ prostaglandyny E2 – sk∏adnika, który bierze udzia∏ w procesach zapalnych.
Okaza∏o si´, ˝e gamma mangostyna chroni∏a gen
COX-2 w komórkach glejaka przed „uaktywnieniem”, hamujàc enzymy COX-2 i skutecznie
przerywajàc ∏aƒcuch procesów prowadzàcych do
zapalenia. W innym badaniu, naukowcy podsumowali, ˝e mangostan móg∏by byç „po˝ytecznym
sk∏adnikiem leków przeciwzapalnych”.

Rak jest terminem okreÊlajàcym rozmaite zaburzenia z elementem nieprawid∏owego, niekontrolowanego wzrostu komórek. W warunkach
prawid∏owych wzrost komórki jest ÊciÊle kontrolowany iloÊcià nowo powstajàcych komórek
w porównaniu z komórkami obumar∏ymi, tak
aby ca∏kowita liczba komórek w organizmie pozosta∏a wzgl´dnie sta∏a. Wybitny badacz zajmujàcy si´ wolnymi rodnikami – dr Bruce Ames – szacowa∏, ˝e materia∏ DNA w ka˝dej jednej z miliarda komórek naszego organizmu otrzymuje codziennie oko∏o 10 tysi´cy „uderzeƒ” wolnorodnikowych! W celu obrony organizmu przed atakiem o tak olbrzymich rozmiarach wymagany
jest skoncentrowany wysi∏ek wszystkich czynników systemu immunologicznego, które mo˝na
postrzegaç jako si∏y zbrojne organizmu, wraz ze
wspó∏pracà mechanizmów genów regulatorowych.
Udowodniono, ˝e ksantony mangostanu wykazujà zdolnoÊç niszczenia komórek nowotworowych. W dobrze zaprojektowanych badaniach
in vitro okaza∏o si´, ˝e garcinon E by∏ bardziej
skuteczny ni˝ pi´ç leków, powszechnie stosowanych w chemioterapii raka ˝o∏àdka, p∏uc i wàtroby (winkrystyna, mitoksantron, 5-fluorouracyl,
cisplatyna i metotreksat). Np. jedno z badaƒ
przeprowadzonych w Japonii potwierdzi∏o, ˝e alfa mangostyna wykazywa∏a w∏aÊciwoÊci przeciwnowotworowe, poniewa˝ hamowa∏a rozwój guzów. Z kolei w Chinach odkryto, ˝e garcinon
E wykaza∏ silne dzia∏anie przeciwnowotworowe
w stosunku do komórek nowotworowych wàtroby, p∏uc i ˝o∏àdka. Ksantony zapobiegajà i powstrzymujà zmiany nowotworowe na ka˝dym
etapie. Jednak najwa˝niejsze jest zapobieganie
nowotworom.
Garcinon E, jeden z g∏ównych ksantonów mangostanu, wywiera cytotoksyczny wp∏yw na ludzkie komórki raka wàtroby. Wyciàg ze skórki mangostanu ma w∏aÊciwoÊci antyproliferacyjne, antyoksydacyjne i nasilajàce apoptoz´ w stosunku do
linii ludzkich komórek raka piersi SKBR3. Hamowanie proliferacji komórek by∏o zale˝ne od

PiÊmiennictwo dost´pne w redakcji
T∏umaczenie: lek. med. Ma∏gorzata Miktus
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