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 1. Wstęp

 Annona muricata L. (graviola) to roślina należąca do rodziny Annonaceae (Flaszowcowatych). Jest
wiecznie zielonym drzewem, nazywanym także guanabaną i soursop [1]. W Polsce występuje pod 
nazwą flaszowiec miękkociernisty, ale popularnie określa się ją graviolą. Od tysiąca lat uznawana 
jest za wartościowy środek leczniczy w tradycyjnej medycynie południowoamerykańskiej.

 Obecnie rośliny z Ameryki Południowej cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród 
polskich pacjentów. Do takich roślin zalicza się też graviola. W aptekach i zielarniach występuje w 
postaci suplementów diety, w postaci płynnej albo w kapsułkach. Flaszowiec miękkociernisty jest 
mało poznany, nie ma europejskiej monografii tej rośliny. 

 Około dziesięć lat temu graviolę okrzyknięto lekiem na raka [2]. Należy podejść do tego 
sceptycznie, do tej pory nie udowodniono tego działania, nie przeprowadzono badań klinicznych na
ludziach. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań nad tą rośliną, bo informacje i wyniki 
badań dostępne w piśmiennictwie są niewystarczające, aby jednoznacznie określić, że graviola 
działa leczniczo w tym przeciwnowotworowo. 
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 2. Annona muricata L. (graviola)

    2.1 Występowanie

 Graviola (Annona muricata L.) pochodzi z Antyli.[1]. Jest to drzewo rosnące w dżungli 
amazońskiej w Brazylii, jak również w innych częściach Ameryki Południowej (m.in na Kubie, 
wyspach Bahama, w Puerto Rico i w Kolumbii) [2]. Udaje się tylko w klimacie tropikalnym [1], 
występuje też w innych zakątkach kuli ziemskiej- w Afryce, Azji Południowo- Wschodniej.

    2.2 Opis botaniczny

 Flaszowiec miękkociernisty (graviola) jest niewielkim drzewem o wys. do 5 m (Ryc. 1). Kwitnie i 
owocuje przez cały rok. Owoce gravioli (Ryc. 1) są duże, o ciężarze do 2 kg, stożkowate, często 
niesymetrycznie rozrośnięte z powodu niedostatecznego zapylenia. Skórka jest zielona nawet w 
dojrzałym owocu, a miąższ biały, ciągnący się, smaczny. Nasiona są liczne i czarne. [1] 

Ryc. 1 Annona muricata L. (A)  drzewo (B) liście (c) kwiaty (d) owoce  (e) nasiona [3]
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  2.3 Skład chemiczny

 

 Miąższ owoców gravioli zawiera średnio ponad 88% wody i charakteryzuje się wysoką wartością 
odżywczą.[2].

 Głównym składnikiem suchej masy są węglowodany (ok, 85 %) w zależności od stopnia 

dojrzałości owoców. Innymi składnikami odżywczymi występującymi w owocach gravioli są: 
białka (ok. 7%), tłuszcze (0,9-1,7%) i błonnik pokarmowy, którego poziom waha się od 4,3 do 10,8 
% suchej masy. W oleju pozyskanym z liści, skórki i nasion gravioli znaleziono 68 różnych 
aktywnych substancji [2, 4, 5]. 

 W owocach gravioli znajdziemy wiele witamin: witaminę C, witaminę B6, kwas pantotenowy 
(B5), niacynę (B3), ryboflawinę (B2), tiaminę (B1), kwas foliowy, a także dużo popiołu (2,28 - 
4.02%) o wysokim poziomie składników mineralnych: wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i 
cynk. [2] 

 Składniki aktywne owoców gravioli to m.in. : związki fenolowe, witaminy i karotenoidy, które 
świadczą o jej właściwościach przeciwutleniających [2].

 W owocach gravioli wykazano też wysoki poziom kwercetyny, substancji o znanych 
właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych [2].

 W całej roślinie stwierdzono także dużą liczbę takich substancji jak : laktony, alkaloidy i 
acetogeniny ( związki poliketydowe, których szkielet jest polimerem reszt acylowych,będące  
produktami metabolizmu wtórnego rośliny, główne składniki aktywne gravioli) [2, 5]. We 
wszystkich częściach rośliny (owoc, liście, kora, korzeń) zidentyfikowano acetogeniny: murycynę i 
murycyninę. [2, 6]. W gravioli zidentyfikowano też substancje toksyczne - iminocukry i 
neurotoksyczną sawinsoninę.

   2.4  Zastosowanie w żywieniu

 Owoce gravioli są szeroko wykorzystywane w żywieniu. Służą one między innymi do 

przyrządzania orzeźwiających napojów, lodów i przetworów. Graviola chętnie wykorzystywana jest
w kuchni- jako dodatek do deserów, sałatek owocowych i koktajli. Z owoców gravioli sporządza się
też soki o charakterystycznym, słodko- gorzkim smaku. Owoce znajdują też zastosowanie w 
produkcji cukierków i lodów [8].Przetwory z różnych części roślin są stosowane w diecie dla 
diabetyków, osób z chorobami wątroby oraz astmą [2].
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 2.5 Zastosowanie w medycynie ludowej

 

 Różne części gravioli są powszechnie stosowane w medycynie ludowej wielu krajów w celu 

leczenia różnych chorób i schorzeń. 

 W Malezji wykorzystuje się liście tej rośliny jako środek przeciwpasożytniczy. Liście używane są 
również w leczeniu cukrzycy, bólu głowy i bezsenności. Na Karaibach, w  Indonezji i w krajach 
nad południowym Pacyfikiem liście gravioli stosuje się do kąpieli w przypadku chorób skóry. 
Odwary z liści wykorzystywane są w znoszeniu bólu w takich krajach jak Brazylia, Martynika, 
Meksyk i Nikaragua. Z kolei na Kubie, w Beninie i Meksyku liście są pomocne w leczeniu 
przeziębienia, grypy i astmy. W tropikalnych krajach takich jak Kamerun, Togo i Wietnam liście 
stosuje się do leczenia malarii. W Kamerunie wykorzystuje się też przeciwcukrzycowe działanie tej 
części rośliny [3,7].

 Owoc gravioli w medycynie ludowej wielu krajów tropikalnych służy jako środek 
przeciwreumatyczny (np. Brazylia, Ekwador) , przeciwgorączkowy (np. Kamerun, Benin, Jamajka, 
Meksyk, Indie). Na Madagaskarze wykorzystuje się go do leczenia chorób serca i wątroby. Owoc 
wykorzystuje się również jako środek zwiększający laktację [3].

 Korzenie, korę i liście flaszowca stosuje się w Indiach do leczenia stanów zapalnych, wykorzystuje
się też ich działanie przeciwpasożytnicze. Surowce te w medycynie ludowej znajdują zastosowanie 
także w leczeniu nadciśnienia (Mauritius, Boliwia, Filipiny, Togo) [3].
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 3. Potencjalne działanie przeciwnowotworowe gravioli

 Graviola w medycynie ludowej wykorzystywana jest w leczeniu nowotworów [9]. Biorąc pod 
uwagę ten fakt wielu naukowców intensywnie bada tę roślinę pod kątem potencjalnych właściwości
antynowotworowych. Należy podkreślić, że do tej pory nie udowodniono klinicznie, że roślina 
wykazuje takie działanie. Nie przeprowadzono żadnego badania klinicznego na ludziach. 

 Do tej pory wykazano, że wyciągi z liści gravioli hamowały rozrost guza in vivo w modelach 
zwierzęcych jak również indukowały apoptozę różnych komórek nowotworowych in vitro [3, 10]. 

    3.1  Aktywność przeciwnowotworowa wyciągu z gravioli 
in vitro 

 Liczne badania na liniach komórkowych potwierdziły cytotoksyczność liści Annona muricata. Za 
cytotoksyczność tej rośliny odpowiedzialne są zawarte w niej substancje - acetogeniny 
(Ryc.2).Cytotoksyczność acetogenin tłumaczy się hamowaniem przez nie mitochondrialnego 
kompleksu I , który bierze udział w oksydacyjnej fosforylacji i syntezie ATP [11]. Komórki 
nowotworowe mają zwiększone zapotrzebowanie na ATP niż komórki prawidłowe, stąd inhibitory 
mitochondrialnego kompleksu I mogą być wykorzystane w terapii przeciwnowotworowej [12].        
Wyciągi z liści gravioli były badane pod kątem cytotoksyczności wobec komórek nowotworowych 
pęcherza, K562 oraz komórek nowotworowych w przypadku białaczki, ECV304, gdzie 
odnotowano znaczący efekt cytotoksyczny[3]. Wyciąg był również badany na komórkach 
nabłonkowych nerki, VERO, komórkach nowotworowych żołądka, C-678 i liniach komórkowych 
nowotworu płuc, H-460 ( w tym przypadku udowodniono cytotoksyczność acetogeniny- murycyny 
H [13]). Badania  cytotoksyczności wyciągu z liści gravioli były przeprowadzone także na liniach 
komórkowych chłoniaka, U937, komórkach nowotworowych trzustki, FG/COLO357, komórkach 
nowotworowych piersi, MDA-MB-435S i komórkach czerniaka, A375 [3]. Wykazano dużą 
toksyczność wyciągu z gravioli wobec komórek raka trzustki, FG/COLO357 [14], jak i 
cytotoksyczność n-butanolowego wyciągu z liści gravioli wobec komórek raka piersi, MDA-MB-
435S [15].
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Ryc. 2 Wzory chemiczne wybranych acetogenin (1- annonacyna, 2 - annomurycyna B, 3- 
muricoreacin (ang.), 4- murihexocin C (ang.)), zawartych w Annona muricata L. [3]  

 Owoc gravioli w badaniach in vitro wykazał znaczące właściwości hamowania wzrostu komórek 
raka piersi (MDA-MB-468) jak i receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR). W przypadku
raka piersi często dochodzi do nadekspresji EGFR. W przypadku zdrowych komórek 
nabłonkowych piersi (MCF-10A) owoc gravioli nie wykazał żadnego działania. [16]. Acetogeniny 
zawarte w owocu flaszowca wykazały aktywność antyproliferacyjną przeciwko komórkom 
nowotworu prostaty, PC-3 [3].Wyciąg z łodyg gravioli in vitro wykazał cytotoksyczność wobec 
komórek nowotworowych trzustki. [3, 14].
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3.2. Aktywność przeciwnowotworowa wyciągu z gravioli 
in vivo

 Badania in vivo były przeprowadzane na myszach i szczurach. Ostatnio wykazano, że przez  

modulowanie enzymów antyoksydacyjnych u myszy ICR wyciąg z liści gravioli blokuje 7, 12- 
dimetylbenz[a]antracen (DMBA)/12-0-   — octan tetradekanoilofor- bolu (TPA) indukowaną 
skórną tumorogenezę [17]. U samicy myszy z DMBA- indukowaną proliferacją komórek w 
gruczole piersiowym etanolowy wyciąg z liści gravioli wykazał efekt chemoprotekcyjny [18]. U 
szczurów wykryto efekt chemoprewencyjny  wyciągu z liści tej rośliny [3].

 4. Inne potencjalne właściwości lecznicze gravioli

   4.1. Potencjalne działanie przeciwzapalne

 Potencjalna aktywność przeciwzapalna liści Annona muricata była badana przez wielu 

naukowców. Badania in vitro ujawniły, że wyciąg z liści gravioli wykazuje aktywność 
przeciwzapalną poprzez hamowanie czynników prozapalnych, TNF-α,  IL-1β, IL-6 i tlenku azotu 
(NO). 

 W badaniach in vivo na szczurach wykazano, że wyciąg z liści gravioli dzięki aktywności 
przeciwzapalnej przyspiesza gojenie się ran [20]. U szczurów etanolowy wyciąg z liści tej rośliny 
wykazał również działanie przeciwreumatyczne [21]. 

 Owoc gravioli w badaniach in vivo na zwierzętach również działał przeciwzapalnie i 
immunomodulująco [3]. 

   4.2 Potencjalne inne działania

 Graviola poza potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym była badana 

też pod kątem innych właściwości farmakologicznych i biologicznych. Wykazano in vivo, że ma 
działanie przeciwwrzodowe [22].

W innych badaniach okazało się, że graviola ma właściwości antyoksydacyjne [3].

Uważa się również, że liście gravioli mają m.in. działanie przeciwrobacze, antybakteryjne, 
przeciwcukrzycowe, hipotensyjne, gastro- i hepatoprotekcyjne [3].
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 5. Potencjalna toksyczność gravioli

 W 1999 roku w czasopiśmie Lancet opublikowano wyniki badania, ukazującego związek między 

występowaniem atypowej choroby Parkinsona na terenie Antyli Francuskich ( Gwadelupa, 
Martynika, Saint Martin i Saint-Barthélemy) a spożywaniem tropikalnych owoców m.in. gravioli 
[23]. W badaniu tym powiązano konsumpcję owoców i picie herbaty z roślin z rodziny 
flaszowcowatych  zawierających neurotoksyczne alkaloidy benzylo-tetrahydroizochinolinowe, z 
chorobą Parkinsona. W innym badaniu wykazano korelację między występowaniem 
neurodegeneracyjnej choroby a spożyciem acetogenin, jakie zawierają rośliny z rodziny 
flaszowcowatych. [3]. Owoc  gravioli zawiera duże stężenie acetogenin i jego spożycie może się 
wiązać z potencjalnym ryzykiem wystąpienia choroby neurodegeneracyjnej jaką jest choroba 
Parkinsona.

 W 2010 Francuska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (l' Agence Francaise de Securite des 
Aliments - AVIS) stwierdziła, że nie można bazując na dostępnych danych powiązać przypadków 
występowania atypowej choroby Parkinsona na Guadelupie z konsumpcją roślin z rodziny 
flaszowcowatych [3]. Jednakże zaleca się unikać długotrwałego spożywania produktów z gravioli 
aby ustrzec się przed potencjalnym działaniem neurotoksycznym [3]. 

  6. Podsumowanie i wnioski

 Annona muricata L. (graviola) potencjalnie wg badaczy wykazuje działania lecznicze m. in. 

przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. W dostępnym piśmiennictwie znajdujemy informacje, że 
do związków czynnych gravioli należy zaliczyć acetogeniny, alkaloidy i związki fenolowe. 
Większość badań była przeprowadzana przy użyciu wyciągów ze świeżych części rośliny, co 
należy uznać za początek badań nad tą rośliną. Należy podkreślić, że więcej informacji w 
piśmiennictwie znajdujemy na temat działania wyciągów z liści gravioli niż z owocu, choć na 
polskim rynku dostępne suplementy diety zawierają wyciąg z tego ostatniego. Niewątpliwie 
konieczne są dalsze badania w celu przeprowadzenia dokładnej analizy jakościowej i ilościowej 
zawartych w gravioli substancji aktywnych i określenia mechanizmu ich działania. Należy też 
określić bezpieczeństwo potencjalnego zastosowania rośliny w lecznictwie, ze względu na możliwe 
działanie neurotoksyczne.
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