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TÓM TẮT
Trong số các hợp chất xanthone từ vỏ quả măng cụt, hợp chất α- mangostin được chứng
minh là có hàm lượng cao nhất chiếm khoảng 0,02 - 0,2 %. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh,
hoạt chất α- mangostin có hoạt tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa và chống ung thư.
Trong bài báo này, hoạt chất α- mangostin được tinh sạch từ vỏ của quả măng cụt Garcinia
mangostana L., có độ sạch đạt 98,6% (HPLC), hàm lượng chiếm 0,1% so với nguyên liệu ban
đầu. Hoạt chất α- mangostin đã được thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn trên các chủng vi khuẩn
kiểm định E. coli, Bacillus, Pseudomonas và Staphylococcus aureus. Kết quả đã chỉ ra rằng hoạt
chất α- mangostin có hoạt tính kháng khuẩn cao đối với E. coli DH5α và Staphylococcus
aureus. Nồng độ ức chế tối thiểu của hoạt chất α- mangostin đối với chủng E. coli và
Staphylococcus aureus tương ứng là 800 µg/ml và 15 µg/ml. Ở nồng độ 1000 µg/ml, hoạt chất
α- mangostin đã ức chế được hơn 80 % sự sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn B.
subtilis XL62 và 70 % đối với chủng P. aeruginosa ĐngL1.
Từ khóa. Garcinia mangostana Linn, chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn, α- mangostin
1. MỞ ĐẦU
Măng cụt (Garcinia mangostana L.) thuộc họ Clusiaceae (Guttiferae) được trồng rộng rãi
ở nhiều nước như Malaysia, Indonesia, Philippines và Campuchia. Măng cụt có chứa nhiều chất
hóa học khác nhau như tannin, chất nhựa (resin), pectin và đặc biệt là các dẫn xuất xanthone,
những chất thuộc nhóm chất phenolic [1, 2]. Các chất xanthone của vỏ quả măng cụt đã được
xác định là: α-mangostin, β-mangostin, γ-mangostin, isomangostin, normangostin, bên cạnh đó
còn có các trioxyxanthon, pyranoxanthon, dihydroxy methyl butenyl xanthon, trihydroxy methyl
butenyl xanthon, pyrano xanthenon. Các chất garcinone A, B, C, D, E, mangostinon,
garcimangoson A, B, C, gartanin, egonol, epicatechin, procyanidin, benzophenon glucosid cũng
được phát hiện nhưng với hàm lượng rất thấp [3].
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Trong số các hoạt chất xanthone từ vỏ quả măng cụt, hoạt chất α-mangostin có hàm lượng
cao nhất, chiếm khoảng 0,02 - 0,2 %. Tiếp theo là γ-mangostin và β- mangostin, chiếm khoảng
0,016 - 0,07 %. Hàm lượng của các chất garcinone, đặc biệt là garcinone E, là chất có hoạt tính
ức chế mạnh sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư và đang được các nhà khoa học rất quan
tâm, chiếm khoảng 0,01 - 0,035 % [2, 4, 5].
Măng cụt là thực vật giàu xanthone nhất được phát hiện cho đến nay. Trong số hơn 200 dẫn
xuất xanthone đã được phát hiện ở thực vật thì có đến gần 60 dẫn xuất được tìm thấy, nhiều nhất
là các chất mangostin và tập trung chủ yếu ở phần vỏ quả [2]. Các xanthone, trong đó có các
mangostin, có nhiều hoạt tính sinh học như: hoạt tính kháng khuẩn [4, 6, 7]; hoạt tính kháng nấm
[2, 8]; hoạt tính chống viêm [2, 4]; hoạt tính chống oxi hóa [9, 10]; và đặc biệt là hoạt tính chống
ung thư [8, 11, 14]. Chính vì thế, việc tìm thấy các xanthone ở măng cụt được coi là một trong
những phát hiện lớn của y học.
Trong số các hoạt tính sinh học đã được phát hiện, hoạt tính kháng khuẩn, hoạt tính chống
oxi hóa và hoạt tính gây độc tế bào (cytotoxicity) liên quan đến hoạt tính chống ung thư được
các nhà khoa học rất quan tâm. Đối với hoạt tính kháng khuẩn, các xanthone trong vỏ quả măng
cụt có tác dụng diệt khuẩn mạnh. Hàng loạt các nghiên cứu [4, 7, 15] đã chỉ ra rằng các xanthone
của măng cụt trong đó có mangostin có khả năng kháng nấm và ức chế sự phát triển của vi
khuẩn [16].
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất α- mangostin
tách ra từ vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L. đối với một số các chủng đại diện cho nhóm
vi khuẩn Gram (+) như: Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis XL62, và vi khuẩn Gram (-)
như E. coli DH5α và P. aeruginosa ĐngL1. Đây là những nghiên cứu bước đầu làm cơ sở khoa
học cho việc tiến hành các nghiên cứu trên mô hình in vivo và in vitro về hoạt tính chống oxy
hóa cũng như hoạt tính chống ung thư của hoạt chất.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Hoạt chất α- mangostin
Hoạt chất α- mangostin là sản phẩm được tách ra từ vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana
L. Sản phẩm được kiểm tra trên HPLC và đạt được độ sạch là 98,6 % [17].
2.2. Chủng vi sinh vật
Chủng vi sinh vật kiểm định gồm chủng B.subtilis XL62; P. aeruginosa ĐngL1 do Phòng
vi sinh vật đất- Viện Công nghệ sinh học cung cấp.
Chủng E. coli DH5α do Phòng công nghệ sinh học enzyme - Viện Công nghệ sinh học
cung cấp.
Chủng Staphylococcus aureus do Phòng vi sinh vật - Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa
học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp.
Các chủng vi khuẩn dùng cho nghiên cứu được giữ và cấy chuyển hàng tuần ở 37 0C trong
môi trường MPA.
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2.3. Môi trường nuôi cấy
Môi trường LB lỏng bao gồm 1 % (w/v) peptone từ Bio basic INC (Canada); 0,5 % (w/v)
cao nấm men (Canada); 1 % (w/v) NaCl; pH 7,0 - 7,5. Môi trường MPA lỏng bao gồm 0,3 %
cao thịt, 0,5 % - 1 % peptone và 0,5 % NaCl. Môi trường MPA đặc bao gồm: 0,3 % cao thịt,
0,5 % - 1 % peptone, 0,5 % NaCl và 1,5 % agar.
2.4. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn
Mỗi chủng kiểm định lấy một khuẩn lạc riêng rẽ trên đĩa thạch được cấy vào 5 ml LB lỏng,
lắc 200 vòng/ phút ở 37 °C, qua đêm. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của mangostin tinh sạch
bằng phương pháp khuếch tán trên môi trường thạch. Hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất được
đánh giá bằng cách đo đường kính vô khuẩn sau 18 giờ nuôi cấy ở 37oC.
2.5. Phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu [18]
Bổ sung trực tiếp hoạt chất α- mangostin vào dịch nuôi cấy vi khuẩn ở các nồng độ khác
nhau như chủng S. aureus nuôi ở các nồng độ 5 - 15 µg đối với chủng B. subtilis XL62; E. coli
DH5α và P. aeruginosa ĐngL1 hoạt chất được bổ sung vào môi trường nuôi thích hợp ở các
nồng độ cao hơn 100 µg - 1000 µg. Nuôi lắc 200 vòng/ phút trong 24 giờ ở nhiệt độ 37 oC. Sau
đó, dịch nuôi cấy được pha loãng sao cho đạt được nồng độ từ 10-6 đến 10-8 lần trải 30 - 50 µl
vào đĩa thạch MPA. Ủ 37 °C, qua đêm.
Số khuẩn lạc (có hoạt chất)
% Ức chế = Số khuẩn lạc (không có hoạt chất) × 100

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Với mục đích nghiên cứu những hoạt chất tách ra từ vỏ quả măng cụt có khả năng kháng
khuẩn, chống oxy hóa, chống viêm và đặc biệt là ức chế các tế bào ung thư hay không, trong bài
báo này đi sâu nghiên cứu về hoạt tính kháng khuẩn của các hoạt chất tách chiết ra từ vỏ quả
măng cụt.
Để nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của α- mangostin tinh sạch, chúng tôi dùng một số
chủng vi khuẩn kiểm định như S. aureus, B. subtilis XL62, E. coli DH5α và P. aeruginosa
ĐngL1.
3.1. Khả năng ức chế của hoạt chất α-mangostin đối với S. aureus
Kết quả trên hình 1 cho thấy khả năng kháng khuẩn của hoạt chất α-mangostin đối với
chủng S. aureus (hình 1B). Hoạt chất α-mangostin ức chế khá mạnh đối với chủng
Staphylococcus aureus: vòng ức chế rộng. S. aureus là liên cầu khuẩn Gram dương gây bệnh
viêm phổi hay nhiễm trùng máu. Do đó hoạt chất có khả năng ức chế được sự sinh trưởng và
phát triển của vi khuẩn này sẽ định hướng phát triển một hoạt chất phục vụ vào y dược.
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Hình 1. Hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất α- mangostin đối với chủng S. aureus
Hoạt tính kháng khuẩn của α- mangostin trên đĩa thạch;

(A:

B: Đĩa thử nồng độ ức chế của hoạt chất α- mangostin đối với chủng S. aureus;
C: Đồ thị biểu thị nồng độ ức chế của α- mangostin đối với chủng S. aureus

Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu nồng độ ức chế tối thiểu của hoạt chất α-mangostin đối với
chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus. Hoạt chất α-mangostin được bổ sung các nồng độ khác
nhau 1 - 15 µg α- mangostin để tìm nồng độ ức chế của chủng S. aureus. Kết quả trên hình 1C
cho thấy ở nồng độ 1µg, hoạt chất α-mangostin ức chế được 3 %, nhưng đến nồng độ 2 µg đã ức
chế được 12 % sự sinh trưởng và phát triển của chủng S. aureus, ở nồng độ 5 % đã ức chế được
23 % và ở nồng độ 15 µg hoạt chất α-mangostin ức chế được 100 %. Như vậy, nồng độ ức chế
tối thiểu của hoạt chất α- mangostin đối với S. aureus là 15 µg/ml.
Rất nhiều các nghiên cứu [4, 6, 7] đã chỉ ra rằng các xanthone của măng cụt trong đó có
mangostin có khả năng kháng nấm và ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn S. aureus kháng
methicillin ở nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) khoảng 0,3 - 1,2 µg/ml, thấp hơn nhiều so với giá
trị MIC của chất kháng sinh vancomycin với vi khuẩn này (3,13 - 6,25 µg/ml). Không những
thế, α-mangostin của vỏ quả măng cụt còn có tác dụng ức chế hoạt tính enzyme HIV-1 protease
với nồng độ ức chế 50 % hoạt độ enzyme (IC50) là 5,1 µM [16].
Ngoài ra các cao chiết và α-mangostin từ vỏ quả măng cụt cũng đã được thử nghiệm hoạt
tính kháng khuẩn đối với chủng Edwardsiella tarda . Kết quả là cao ethanol có hoạt tính với
24

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất α-mangostin tách ra từ vỏ quả măng cụt …

chủng Edwardsiella tarda ở nồng độ 200 µg/µl ứng với vòng vô khuẩn trung bình là 10,4 mm và
α-mangostin cũng có hoạt tính với chủng này ở nồng độ 3µg/µl ứng với vòng vô khuẩn trung
bình là 9,7 mm [19].
Hợp chất xanthone từ dịch chiết ethanol của vỏ quả măng cụt (chế phẩm XGC) ở nồng độ
100 µg/ml có tác dụng ức chế sự sinh trưởng và phát triển đối với vi khuẩn S. aureus [20].
Như vậy các nghiên cứu trên đều thử hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết có chứa các hợp
chất xanthone trong vỏ quả măng cụt, nên hàm lượng ức chế được các chủng vi khuẩn là tương
đối lớn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, hoạt chất α-mangostin tinh sạch có độ sạch HPLC là
98,5 %, do đó khả năng kháng khuẩn là cao hơn. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của
các nhà khoa học trên thế giới cho rằng α-mangostin có hoạt tính kháng khuẩn mạnh bởi các
hợp chất mangostin là α-mangostin, β-mangostin và γ-mangostin…
3.2. Khả năng ức chế của hoạt chất α-mangostin với chủng B. subtilis XL62
B. subtilis đại diện cho nhóm trực khuẩn Gram (+) có khả năng sinh bào từ, tuy ít gây bệnh
nhưng lại có khả năng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường, nên các chất kháng
khuẩn nào có tác dụng với chủng B. subtilis thì cũng có tác dụng đối với các vi khuẩn khác thuộc
nhóm này như vi khuẩn gây bệnh uốn ván. Trong thí nghiệm này chúng tôi thử khả năng kháng
khuẩn của α-mangostin đối với chủng B. subtilis XL62, đây là một chủng đã được phân lập ở
mẫu đất ở Việt Nam và được đăng ký trên ngân hàng gene với mã số FJ465166.2.
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Kết quả ở hình 2 cho thấy, ở nồng độ α-mangostin là 100 µg/ml, đã ức chế được 53 %,
nồng độ α-mangostin là 500 µg/ml đã ức chế được 70 % và ở nồng độ 1000 µg/ml đã ức chế
được sự sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn 80 %. Mặc dù không tìm ra nồng độ ức
chế tối thiểu của α-mangostin đối với chủng B. subtilis XL62, nhưng kết quả thu được cũng gợi
ý α-mangostin là một hoạt chất có khả năng ức chế vi khuẩn Gram (+) này.
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3.3. Khả năng ức chế của hoạt chất α-mangostin với chủng E. coli DH5α và P. aeruginosa
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Hình 3. Hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất
α- mangostin đối với chủng E. coli DH5α và
P. aeruginosa ĐngL1;
A: Đồ thị biểu thị nồng độ ức chế của α- mangostin đối
với chủng E. coli DH5α;
B: Đồ thị biểu thị nồng độ ức chế của α- mangostin đối
với chủng P. aeruginosa ĐngL1;
C: Đĩa thử nồng độ ức chế của hoạt chất α- mangostin
đối với chủng P. aeruginosa ĐngL1

Hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất α-mangostin cũng được thể hiện trên vi khuẩn Gram
(-) là E. coli DH5α và P. aeruginosa ĐngL1. Đây là những vi khuẩn gây bệnh cho người,
P. aeruginosa ĐngL1 gây bệnh về nhiễm trùng da, E. coli gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu,
nhiễm trùng vết thương, viêm đường mật, viêm phổi, viêm màng não… Kết quả trên hình 3A
cho thấy ở nồng độ 100 µg/ml ức chế 14 % được sự sinh trưởng và phát triển đối với chủng
E. coli DH5α, trong khi đó chủng P. aeruginosa ĐngL1 thì chỉ ức chế được 7 % (hình 3B). Khi
tăng nồng độ lên 200 µg/ml đã ức chế sự sinh trưởng và phát triển của chủng E. coli DH5α và
P. aeruginosa ĐngL1 tương ứng là 29 % và 27 %. Ở nồng độ α-mangostin 1000 µg/ml chỉ ức
chế được 70 % đối với chủng P. aeruginosa ĐngL1, trong khi đó chủng E. coli DH5α đã tìm
được MIC là 800 µg/ml.
4. KẾT LUẬN
Nồng độ ức chế tối thiểu của hoạt chất α-mangostin đối với chủng Staphylococcus và
E. coli tương ứng là 15 µg/ml và 800 µg/ml. Đối với B. subtilis XL62 hoạt chất α-mangostin đã
ức chế 80 % sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn này ở nồng độ 1000 µg/ml. Trong khi
đó, đối với P. aeruginosa ĐngL1, hoạt chất α-mangostin ở nồng độ này chỉ ức chế được 70 %.
Từ các số liệu thu được cho thấy hoạt chất α-mangostin tinh sạch có hoạt tính kháng khuẩn
cao đối với B. subtilis XL62; E.coli DH5α; P. aeruginosa ĐngL1 và đặc biệt là Staphylococcus.
Như vậy, hoạt chất α-mangostin có hoạt tính kháng khuẩn không những với các vi khuẩn Gram
(-) mà còn với các vi khuẩn Gram (+), và rất nhạy với Staphylococcus. Đây chính là những kết
quả làm cơ sở khoa học cho việc tiến hành nghiên cứu tiếp theo về hoạt tính chống oxy hóa, hoạt
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Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất α-mangostin tách ra từ vỏ quả măng cụt …

tính chống ung thư của hoạt chất α-mangostin được tách ra từ vỏ quả măng cụt Gacinia
mangostana L.
Lời cảm ơn. Công trình có sự hỗ trợ của đề tài cấp Viện khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 20102011, đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế mangostin và các hoạt chất khác trong
vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.) làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư.
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SUMMARY
INVESTIGATION ON ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF AlLPHAMANGOSTIN FROM THE FRUIT HULLS OF GARCINIA MANGOSTANA L.
Mangosteen, Garcinia mangostana Linn (Guttiferae), is imported from Thailand and
cultivated in Taiwan. Moreover, the rinds of the fruit have been used as a traditional medicine in
Thailand for the treatment of trauma, diarrhea, and skin infections. Mangosteen is a common
fruit plant in the South of VietNam. The xanthones, α- mangostin, β- mangostin and γmangostin, are major bioactive compounds found in the fruit hulls of the mangosteen. The
biological activities of α- mangostin have been confirmed to consist of antibacterial activity,
anti-inflammatory activities, and antioxidant activity.
The data showed that α- mangostin, isolated from the rinds of fruit Garcinia mangostana
L., was found to be active against E. coli DH5α and S. aureus. Minimum inhibitory
concentration of α-mangostin for S. aureus strains and E. coli DH5α were to 15 mg/ml and 800
mg/ml, respectively. Antibaterial activity of α-mangostin inhibited to 80 % the growth for
B. subtilis XL62 strain at concentrations of 1000 mg/ml. Meanwhile, α-mangostin only inhibited
70 % for P. aeruginosa ĐngL1 strain at the same concentration.
Therefore, the above results demonstrate that α- mangostin from the fruit hulls of
G. mangostana are antibaterial substances, and can serve as lead compounds in the development
of antibaterial drugs.
Key words. Garcinia mangostana Linn, antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial
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