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SUMMARY

This paper presents an rerview of the literature on the origin, morphology, chemical composition, health benefits and the use of 
purple mangosteen (Garcinia mangostana L.). Mangosteen comes from South-East Asia. Currently, it occurs, among others, in 
northern Australia and Brazil. Mangosteen fruits are characterized by a high content of nutrients and pro-health and therapeutic 
properties. It is a rich source of carbohydrates (mainly fructose and glucose), dietary fiber and chitin compounds. According to the 
literature accompanying the mangosteen provides the body with vitamins B, C and fat-soluble vitamins (beta-carotene, tocopherols). 
Thanks to its catechin content, it has a strong antibacterial, anti-inflammatory, antitumor and antiviral activity. Health benefits of 
the mangosteen fruit also result from the content of coenzyme Q10 and xanthones which support the treatment of hypercholester-
olemia, cancer and obesity. They exhibit hypolipidemic (LDL reducing), antihypertensive (blood pressure lowering), atherosclerosis 
preventing, cardio protective (heart muscle protective) and hypoglycemic effects. It also helps in the treatment of Alzheimer’s and 
Parkinson’s disease. Furthermore, the survey results suggests, that the mangosteen has a strong antiproliferative, antioxidative and 
apoptosis inducing properties. It is used as agent in the treatment of rheumatic diseases, chronic pain, diabetes, severe depression, 
hypertension and alleviating the symptoms of menopause. Due to the fact that the mangosteen fruit is difficult to store, it is eaten 
raw as well as a dessert in the form of juice, concentrate or syrup. In the cosmetics industry, the oil extruded from the mangosteen 
seeds is used in the manufacture of soap.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat pochodzenia, morfologii, składu chemicznego, właściwości lecz-
niczych oraz praktycznego zastosowania mangostanu właściwego (Garcinia mangostana L.). Mangostan pochodzi z Azji 
Południowo-Wschodniej. Obecnie występuje także w północnej Australii i Brazylii. Owoce mangostanu właściwego charakte-
ryzują się wysoką zawartością składników odżywczych oraz właściwościami prozdrowotnymi i leczniczymi. Jest bogatym źró-
dłem węglowodanów (głównie fruktozy i glukozy), błonnika pokarmowego oraz związków chitynowych. Mangostan dostarcza 
organizmowi witaminy z grupy B i C oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (beta-karoten, tokoferole). Dzięki zawartości 
katechin ma silną aktywność przeciwbakteryjną, przeciwzapalną, przeciwnowotworową, jak również przeciwwirusową. Wła-
ściwości prozdrowotne owoców mangostanu wynikają również z zawartości koenzymu Q10 oraz ksantonów, które wspierają 
leczenie hipercholesterolemii, nowotworów oraz otyłości. Ma działanie hipolipemiczne (obniża LDL), hipotensyjne (obniża 
ciśnienie tętnicze krwi), zapobiegające miażdżycy, kardioochronne (chroni mięsień sercowy) oraz hipoglikemiczne. Wspomaga 
również leczenie choroby Alzheimera i Parkinsona. Ponadto przedstawione wyniki badań sugerują, że mangostan wykazuje 
silne właściwości antyproliferacyjne, przeciwutleniające i wywołujące apoptozę. Wykorzystywany jest jako środek wspomaga-
jący leczenie chorób reumatycznych, przewlekłego bólu, cukrzycy, silnej depresji, nadciśnienia tętniczego oraz do łagodzenia 
objawów menopauzy. Ze względu na fakt, iż owoce mangostanu są trudne do przechowywania, spożywa się je na surowo jako 
deser oraz w postaci soku, koncentratu lub syropu. W przemyśle kosmetycznym olej z nasion mangostanu wykorzystywany jest 
do produkcji mydła.

Słowa kluczowe: mangostan, właściwości lecznicze, ksantony, związki fenolowe
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poniżej 4,4°C ani powyżej 37,8°C. Sadzonki mangosta-
nu giną już w temperaturze 7,2°C. 

Skład chemiczny
Zdaniem wielu konsumentów owoce mangosta-

nu właściwego należą do najsmaczniejszych spośród 
wszystkich owoców występujących w przyrodzie. 
Charakteryzują się wysoką zawartością składników 
odżywczych oraz wartościowych składników prozdro-
wotnych i leczniczych. 

Jego skład chemiczny zdominowany jest przez wę-
glowodany, w tym cukry proste (ok. 16%) – głównie 
fruktozę i glukozę. Jest bogatym źródłem błonnika 
pokarmowego, przy czym na szczególną uwagę zasłu-
guje grupa związków chitynowych, zwanych chitozana-
mi, których przedstawicielem jest chityna (N-acetylo-
glukozoamina) (2, 4). W owocach mangostanu stwier-
dzono także witaminy, w tym dość dużą ilość witamin 
z grupy B (tiamina, ryboflawina), witaminy rozpuszczal-
ne w tłuszczach (β-karoten, tokoferole) oraz niewielkie 
ilości witaminy C (3 mg/100 g). W popiele wykryto dużą 
liczbę składników mineralnych, m.in. K, Na, Ca, Mg, 
Fe, Mn, Zn, Cu. Owoce mangostanu zawierają wiele 
substancji biologicznie aktywnych, głównie przeciwutle-
niacze. Oprócz witamin przeciwutleniających występują 
także związki polifenolowe, w tym flawonoidy, zwłasz-
cza katechiny oraz stilbeny. Katechinom oprócz silnej 
aktywności przeciwutleniającej, przeciwbakteryjnej, 
przeciwzapalnej oraz przeciwnowotworowej przypisuje 
się także właściwości przeciwwirusowe, m.in. zdolność 
hamowania cyklu życiowego ludzkiego wirusa upośle-
dzenia odporności typu 1 (HIV-1) (5-7).

Oprócz wyżej wspomnianych substancji mangostan 
jest również bogatym źródłem ksantonów – związków 
chemicznych występujących w całej roślinie. Głównymi 
ksantonami występującymi w owocach mangostanu są 
α- i γ-mangostyna (8, 9). Do chwili obecnej zidentyfi-
kowano ponad 200 różnych pochodnych tych związ-
ków, przy czym ok. 40 z nich stwierdzono w owocach 
mangostanu (2). Ksantony należą do grupy substancji 
biologicznie aktywnych, które mają strukturę pierście-
nia 6-węglowego z licznymi podwójnymi wiązaniami, 
co czyni cząsteczkę bardziej stabilną.

Wśród wielu zidentyfikowanych związków tej grupy 
najliczniej występują: 1,3,6,7-tetrahydroksyksanton; 
2,4,5-trihydroksy-1-metoksyksanton; 3-metyl-but- 
-2-enylksanton; garcinon A, B, C, D, E; gar- 
tanina; 8-deoksygartanina; 5,9-dihydroksy-2,2- 
-dwumetylo-8-metoksy-7-gartanina; dimetylokala- 
baksanton; 1-izomangostyna; 2,3,4,6-penta-
hydroksybenzofenon (malakuryna); α-mangostyna; 
β-mangostyna; γ-mangostyna; garcimangoson A, 
B, C; ksantony mangostenonu A (2). Każdy ksanton  

Wstęp

Mangostan właściwy (Garcinia mangostana L.) 
znany jest także jako garcynia, smaczelina, żółto-
pla, żółciecz. Jest to gatunek drzewa z rodziny 
Kluzjowatych. Mangostan pochodzi z Azji Południowo-
Wschodniej, prawdopodobnie z Archipelagu 
Malajskiego (Indonezji). Obecnie można go spotkać 
w północnej Australii, Brazylii, Birmie, Ameryce 
Środkowej, na Hawajach, w Indiach, Indonezji, Malezji, 
Sri Lance, Tajlandii, Wietnamie i innych krajach tro-
pikalnych. Należy do roślin uprawnych trudnych do 
rozmnażania. Plantacje uprawy tej rośliny mieszczą się 
głównie w Azji Południowo-Wschodniej (1, 2). 

Owoc mangostanu podobny jest wielkością do man-
darynki, ma grubą skórkę o ciemnofioletowej barwie. 
Własności lecznicze mangostanu były wykorzystywane 
w tradycyjnej, ludowej medycynie azjatyckiej. Według 
starożytnej legendy, Budda przemierzając tropikalne 
dżungle, spróbował owoc mangostanu, odczuł jego do-
broczynny wpływ i pobłogosławił. W ten sposób man-
gostan stał się dla Azjatów darem niebios. Dlatego 
owoc ten jest postrzegany w tamtym rejonie świata 
jako jeden z najbardziej świętych i cennych (3). 

Morfologia
Mangostan właściwy (Garcinia mangostana L.) należy 

do rodziny Kluzjowatych (Clusiaceae Lindl.), która liczy 
ponad 800 gatunków roślin. Jest to wiecznie zielone drze-
wo, dochodzące do 25 m wysokości, pokryte podłużnymi, 
eliptyczno-jajowatymi, lśniącymi liśćmi, o oliwkowozie-
lonej barwie. Kwiaty są dwojakiego rodzaju: obupłciowe 
lub rozdzielnopłciowe i wyrastają w ilości 3-9 sztuk na 
szczytach pędów. Kwiaty żeńskie pojawiają się poje-
dynczo. Mają czterodziałowy kielich i czteropłatkową 
koronę o średnicy do 6 cm. Płatki korony są wewnątrz 
żółtawe, a z zewnątrz czerwonozielonkawe. W środku 
kwiatów znajduje się pojedynczy słupek oraz liczne 
pręciki. Owocem mangostanu jest jagoda podzielona na 
segmenty, podobnie jak u pomarańczy. Mają one okrągły 
kształt, o średnicy 4-7 cm. Owoce mangostanu pokryte 
są suchą, grubą, gładką, ciemnofioletową skórką, a ich 
miąższ zawiera kilka (6-8) nasion, jest biały, soczysty, 
miękki, słodki, aromatyczny i silnie orzeźwiający. Owoce 
mangostanu są podobne w smaku do owoców moreli, 
pomarańczy, ananasa, a czasem przypominają smak 
słodkiego agrestu (1). 

W tropikalnym klimacie musi upłynąć prawie 10 lat, 
aby drzewo mangostanu zaczęło rodzić owoce. W pełni 
rozwinięte drzewa każdego roku dostarczają wiele tysię-
cy owoców. Rośliny te uważa się za „ultratropikalne”, 
ponieważ są wrażliwe zarówno na niskie, jak i wysokie 
temperatury. Stwierdzono, że nie tolerują temperatury 
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są w stanie obronić się przed uszkodzeniami wywo-
łanymi przez RFT, ponieważ mają swój system ich 
unieszkodliwiania, m.in. enzymy (dysmutaza ponad-
tlenkowa i katalaza). Małocząsteczkowe substancje 
przeciwutleniające, takie jak kwas askorbinowy czy 
glutation, wspierają ten system obronny (13). 

Ksantony należą do rodziny związków polifenolo-
wych i charakteryzują się silnym wpływem na układ 
nerwowy. Poza tym związki te są pomocne w lecze-
niu zespołu metabolicznego X oraz cukrzycy typu 2; 
obniżając poziom glukozy we krwi, zmniejszają opor-
ność na insulinę. Ksantony wykazują zarówno dzia-
łanie przeciwwirusowe, jak i przeciwzapalne (6, 7). 
Przeciwutleniacze polifenolowe zapobiegają uszko-
dzeniom wywołanym przez wolne rodniki. Jest to 
związane ze zdolnością tych związków do unieczynnia-
nia wolnych rodników oraz regulacji pewnych reakcji 
chelatowania metali. Zmniejszenie poziomu RFT 
przynosi wiele korzyści. RFT są powiązane z mobi-
lizacją systemów transportujących jony, odgrywając 
znaczną rolę w sygnalizacji oksydacyjnej. Zwłaszcza 
płytki krwi, biorące udział w procesach gojenia się ran 
i homeostazy krwi, mogą uwalniać RFT w celu przywa-
biania płytek krwi do miejsca uszkodzenia. Natomiast 
kiedy związki fenolowe zmniejszają tworzenie RFT, 
poprzez działanie przeciwzapalne wpływają korzystnie 
na stan śródbłonka (13).

Wyniki badań sugerują, że wyciągi z owoców man-
gostanu wykazują silne działanie antyproliferacyjne, 
przeciwutleniające i wywołujące apoptozę (10, 14, 15). 
Właściwości te mogą być wykorzystane w profilak-
tyce przeciwnowotworowej, przy czym efekty zależą 
zarówno od dawki, jak również od czasu ekspozycji. 
I tak np. α-mangostyna hamuje wzrost komórek linii 
ludzkiej białaczki HL-60 oraz zapobiega zmianom 
przedrakowym komórek gruczołu sutka u myszy. 
Ponadto hamuje syntezę prostaglandyn, jak również 
zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym frakcji LDL 
cholesterolu in vitro (10).

W doświadczeniach in vitro udowodniono, że garci-
non E wykazuje zdolność niszczenia komórek nowo-
tworowych bardziej skutecznie niż pięć powszechnie 
stosowanych leków w chemioterapii raka żołądka, płuc 
i wątroby (winkrystyna, mitoksanton, 5-fluorouracyl, 
cisplatyna i metotreksat). Badania wykazały, że gar-
cinon E (jeden z głównych ksantonów mangostanu) 
zapobiega i powstrzymuje zmiany nowotworowe na 
każdym etapie rozwoju, a stwierdzone hamowanie pro-
liferacji komórek zależy od jego dawki. Inne badania 
wykazały, że γ-mangostyna znacznie zmniejszała wytwa-
rzanie enzymu COX-2, który bierze udział w procesach 
zapalnych poprzedzających proces nowotworowy. Z ko-
lei α-mangostyna okazała się silniejszym czynnikiem 

składa się nie tylko z tego samego szkieletu chemicz-
nego, lecz ma zróżnicowane łańcuchy boczne, które 
są odpowiedzialne za określoną aktywność chemicz-
ną cząsteczek i ich różne właściwości. Na przykład 
α-mangostyna jest bardzo aktywnym przeciwutlenia-
czem, a γ-mangostyna działa przeciwzapalnie, nato-
miast garcinon E wykazuje właściwości przeciwnowo-
tworowe (8-12). Doświadczenia kliniczne z udziałem 
zwierząt laboratoryjnych wykazały ponadto, że man-
gostyna występująca w dużej ilości w skórce owoców 
oraz jej pochodne 3-0-metylo-mangostyna, 3,6-di-0-
metylomangostyna, 1-izomangostyna, trioctan man-
gostany, 6,6-di-0-glukozyd mangostyny oraz 3,6-di-0-
(tetraacetylo)-glukozyd mangostyny charakteryzują 
się różnymi właściwościami farmakologicznymi (2). 
Potencjał przeciwutleniający i zawartość przeciw-
utleniaczy w owocach mangostanu przedstawiono 
w tabeli 1 (4).

Właściwości lecznicze
Właściwości lecznicze owoców mangostanu zależą 

od zawartości koenzymu Q10 (ubihinon) oraz ksanto-
nów. Wyciągi z szypułki owocu mangostanu charakte-
ryzują się najwyższym stężeniem tych związków i wyka-
zują właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, 
przeciwzapalne, moczopędne i przeczyszczające (2, 
6). Ponadto wykazano, że ksantony (np. mangostyna 
i γ-mangostyna) mogą wspierać leczenie hiperchole-
sterolemii, różnych nowotworów oraz otyłości (9, 10, 
12). Mangostan uznany jest za najbogatsze w środo-
wisku źródło przeciwutleniaczy. Odkryto również, że 
mangostan hamuje m.in. powstawanie reaktywnych 
form tlenu (RFT). W warunkach normalnych komórki 

Tab. 1. Zawartość substancji biologicznie aktywnych oraz 
działanie przeciwutleniające ekstraktów z owoców Garcinia 
mangostana (4)

Kryterium Zawartość*

Polifenole ogółem 
(GAE; g/100 g ekstraktu) 26,46 ± 0,22

Garbniki ogółem 
(TAE; g/100 g ekstraktu) 34,05 ± 0,05

α-Mangostyna 
(% (m/m) ekstraktu) 13,20 ± 0,20

Aktywność przeciwutleniająca

DPPH IC50 (µg/ml) 14,66 ± 0,16

ABTS IC50 (µg/ml)  1,67 ± 0,03

FRAP EC1 (ng/ml)  0,33 ± 0,001

*Każda wartość przedstawia średnią ± SD z trzech nieza-
leżnych eksperymentów
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Do konserwowania najlepiej nadają się owoce 
bardziej kwaśne. W Malezji z owoców mangostanu 
sporządza się dżemy; w tym celu segmenty miąższu 
pozbawione nasion są gotowane przez 15-20 min 
z dodatkiem odpowiedniej ilości cukru i kilkoma 
goździkami, a następnie przekładane do szklanych 
słoików. Na Filipinach natomiast owoce konserwu-
je się poprzez ich gotowanie w brązowym cukrze, 
a w celu wzbogacenia ich smaku, po zagotowaniu lub 
upieczeniu, dodaje się nasiona.

Na liście roślin, których surowce lub ich przetwory 
mogą być składnikami suplementów diety, znajdują 
się owoce dwóch gatunków: mangostanu kambodżań-
skiego (Garcinia cambogia Desr.) oraz mangostanu 
właściwego (Garcinia mangostana L.) (17).

Zastosowanie lecznicze
W medycynie ludowej Tajlandii skórka owocu man-

gostanu, po wysuszeniu i zmieleniu, była stosowana 
jako tradycyjny lek w przypadku urazów, biegunek 
i zakażeń skórnych (18). Ekstrakt z owoców mango-
stanu używany był do obniżania temperatury ciała oraz 
do łagodzenia objawów zatrucia pokarmowego. 

Obecnie owoce mangostanu są powszechnie 
wykorzystywane jako środek farmaceutyczny. 
Stwierdzono, że mogą wspomagać leczenie różnych 
chorób. Wśród nich wymienia się przede wszystkim: 
choroby reumatyczne, przewlekłe bóle, cukrzycę, 
depresję, nadciśnienie tętnicze, łagodzenie obja-
wów menopauzy, bakteryjne zakażenia jamy ustnej, 
alergie. Ponadto, ze względu na dużą zawartość 
przeciwutleniaczy, ekstrakty z owoców mangostanu 
podnoszą odporność, hamują proces starzenia się 
organizmu, regenerują organizm w okresie rekon-
walescencji, a także wspomagają proces odchudza-
nia (2, 18).

Inne zastosowania
Olej wytłaczany z nasion owoców mangostanu wła-

ściwego znalazł zastosowanie w procesie produkcji 
mydła. Natomiast drewno pozyskiwane z drzewa man-
gostanu jest szeroko używane jako materiał rzeźbiar-
ski, a kora drzewna jest powszechnie wykorzystywana 
do produkcji garbników.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę właściwości lecznicze obecnych 

w owocach mangostanu właściwego ksantonów, należy 
się spodziewać, że korzyści wynikające z zastosowania 
mangostanu w przypadku zakażeń bakteryjnych, do-
legliwości mięśniowo-szkieletowych, chorób sercowo-
naczyniowych, choroby Alzheimera, chorób układu 
pokarmowego czy astmy są duże. 

przeciwzapalnym w porównaniu do leków przeciwza-
palnych przepisywanych w stanach zapalnych i przy 
leczeniu dny moczanowej. Ponadto α- i γ-mangostyny 
mogą hamować zarówno rozwój wirusa HIV (5, 7, 15), 
jak i działanie topoizomerazy I i II (11). 

Sugeruje się również, że właściwości przeciwza-
palne γ-mangostyny mogą być szczególnie pomocne 
w stanach zapalnych mózgu czy rozwoju choroby 
Alzheimera. Zastosowanie ekstraktu sporządzonego 
ze skórki owocu mangostanu spowodowało zmniej-
szenie swędzenia i hamowanie przewlekłych reakcji 
zapalnych stawów. Odnotowano ponadto, że ksan-
tony nie uszkadzały błony śluzowej i nie wywoływały 
choroby wrzodowej żołądka. Powikłania te są poważ-
nym działaniem ubocznym podczas stosowania leków 
przeciwzapalnych. W rzeczywistości okazało się, że 
ksantony mangostanu przyspieszały gojenie wrzodów 
żołądka. Wykazano ponadto działanie przeciwbakte-
ryjne α-mangostyny na pałeczkę Helicobacter pylori, 
a także działanie na oporne na metycylinę gronkowce 
Staphylococcus aureus (9, 12).

Ksantony mangostanu wykazały silne działanie 
przeciwzapalne, zmniejszając uszkodzenia wywo-
łane stanem zapalnym zarówno podczas nawrotów 
stwardnienia rozsianego (SM), jak i pomiędzy nimi. 
Ponadto, wyniki wielu badań potwierdzają ochron-
ny wpływ terapii z użyciem mangostanu na osłonki 
mielinowe, atakowane przez system immunologicz-
ny. Jak wiadomo, w patologii SM współuczestniczą 
makrofagi, które wytwarzają wolne rodniki, uszka-
dzające mielinę. 

Podobnie jak w astmie, owoce mangostanu hamują 
procesy towarzyszące przewlekłemu zapaleniu oskrzeli 
i rozedmie płuc. Aktywność biologiczną α-mangostyny 
potwierdzono poprzez wykazanie, że jest ona antagoni-
styczna w stosunku do receptora histaminowego H1 (9, 
12). Właściwości przeciwwirusowe, a także przeciw-
bakteryjne i przeciwgrzybicze tego ksantonu mogą 
ograniczyć częstość zakażeń płuc. Dzięki właściwościom 
przeciwzapalnym ksantony zmniejszają zarówno stan 
zapalny, jak i uszkodzenie komórek, zapobiegając roz-
wojowi śmiertelnego nadciśnienia płucnego. 

Zastosowanie spożywcze
Owoce mangostanu właściwego są surowcem trud-

nym do przechowywania i transportu. Świeże, dojrzałe 
owoce, ze względu na wysoką aktywność enzymatycz-
ną, mogą być przechowywane zaledwie przez kilka 
dni. Zwykle są spożywane na surowo jako deser, ale 
także są dostępne w postaci soku, koncentratu lub 
syropu (16). Są także dostępne na rynku po utrwa-
leniu, przede wszystkim jako produkty mrożone lub 
konserwowane. 
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w przebiegu większości stanów zapalnych, a zatem 
może być pomocna w napadach astmy (18). 

Ksantony występujące w owocach mangostanu mają 
działanie hipolipemiczne (obniżają poziom LDL), 
hipotensyjne (obniżają ciśnienie tętnicze), zapobiegają 
miażdżycy, kardioochronne (chronią mięsień serco-
wy), hipoglikemiczne (obniżają poziom cukru w krwi), 
zapobiegają otyłości (powodują utratę masy ciała), 
przeciwdziałają chorobom Alzheimera i Parkinsona 
oraz działają przeciwdepresyjnie. Ponadto wykazano 
ich właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, 
przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwgorączko-
we, przeciwbiegunkowe, immunostymulujące, prze-
ciwnowotworowe i hamujące proces starzenia się 
organizmu.

Wszystkie wymienione choroby związane są ze 
stylem życia, dlatego podkreśla się pozytywny wpływ 
aktywności fizycznej i suplementację diety cennymi 
naturalnymi ekstraktami, w tym z owocu mangostanu. 
Ekstrakty te, bogate w ksantony o korzystnych właści-
wościach biologicznych, mogą utrzymywać w zdrowiu 
nie tylko układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy, 
oddechowy i wydalniczy, ale także wzmacniać funkcje 
systemu immunologicznego (5, 19). 

Wyniki badań naukowych udowodniły, że 
α-mangostyna działa jak zmiatacz wolnych rodni-
ków, chroniąc LDL przed uszkodzeniem oksyda-
tywnym. Grupa naukowców japońskich dowiodła, że 
γ-mangostyna zapobiega uwalnianiu prostaglandyn 
– substancji odpowiedzialnych m.in. za ból i obrzęk 
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