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RESUMO 

Garcinia mangostana L., conhecida popularmente como mangostão pertence à 

família Clusiaceae, para esta espécie foram descritas diversas atividades 

biológicas como: ação antioxidante, anti-inflamatória, antineoplásica, 

antibacteriana e antifúngica, dentre outras. O presente trabalho teve como 

objetivo produzir formulações com ação contra a vassoura-de-bruxa causada 

pelo fungo Moniliophthora perniciosa, utilizando compostos antifúngicos 

extraídos do pericarpo (casca) do mangostão (Garcinia mangostana L.). O 

primeiro capítulo aborda a prospecção tecnológica da temática com base na 

revisão das patentes e comparação com o número de artigos publicados no 

mesmo período; o objetivo foi saber se a tecnologia estudada estava em 

crescimento ou declínio cuja conclusão apontou que o objeto representa um salto 

inovador para produção de antifúngicos e antioxidantes. O segundo capítulo 

mostra como o componente ativo (α-mangostão) foi isolado do pericarpo de G 

mangostana. Os métodos utilizados para caracterização e os ensaios biológicos 

foram apresentados mostrando que o α-mangostão (α-mangostin) isolado foi tão 

eficiente quanto o padrão (Sigma®) no combate ao M. perniciosa (Biótipo C), 

causador de Vassoura-de-bruxa na cultura do cacau. O terceiro capítulo mostra 

a eficiência inibitória do α-mangostão sobre o crescimento do M. perniciosa 

(Biótipo S) que causa sérios prejuízos as plantas da família Solanaceae. O 

quarto capítulo apresenta uma patente depositada no INPI sob o número 

BR1020160255392 que descreve uma formulação com ação contra o M. 

perniciosa. O quinto capítulo mostra a ação antioxidante e de proteção do DNA 

α-mangostão e o sexto capítulo apresenta uma patente depositada no INPI sob 

o número BR102016008157-2 que descreve a ação antioxidante e de proteção 

do DNA. A conclusão da Tese foi que o pericarpo de G. mangostana possui 

compostos capazes de inibir o crescimento de M. perniciosa e a incorporação 

destes compostos a micelas não potencializou o efeito antifúngico.   

Palavras-chave: Moniliophthora perniciosa, xantonas, alfa-mangostão 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Garcinia mangostana L., popularly known as mangosteen belongs to the family 

Clusiaceae, for this species have been described several biological activities 

such as: antioxidant, anti-inflammatory, antineoplastic, antibacterial and 

antifungal action, among others. The present work had as objective to produce 

formulations with action against the witches' broom caused by the fungus 

Moniliophthora perniciosa, using antifungal compounds extracted from the 

pericarp (bark) of the mangosteen (Garcinia mangostana L.). The first chapter 

deals with the technological prospection of the subject based on the revision of 

the patents and comparison with the number of articles published in the same 

period; the objective was to know if the studied technology was in growth or 

decline whose conclusion pointed out that the object represents an innovative 

leap for the production of antifungals and antioxidants. The second chapter 

shows how the active component (α-mangosteen) was isolated from the pericarp 

of G mangostana. The methods used for characterization and biological assays 

were presented showing that α-mangosteen (α-mangostin) alone was as efficient 

as the standard (Sigma®) in the control of M. perniciosa (Biotype C) witch in 

cocoa culture. The third chapter shows the inhibitory efficiency of α-mangosteen 

on the growth of M. perniciosa (Biotype S) that causes serious damage to plants 

of the Solanaceae family. The fourth chapter presents a patent filed with the INPI 

under the number BR1020160255392 which describes a formulation with action 

against M. perniciosa. The fifth chapter shows the antioxidant and protective 

action of α-mangosteen DNA and the sixth chapter presents a patent filed with 

INPI under the number BR102016008157-2 that describes the antioxidant action 

and protection of DNA. The conclusion of the thesis was that the pericarp of G. 

mangostana has compounds capable of inhibiting the growth of M. perniciosa 

and the incorporation of these compounds to micelles did not potentiate the 

antifungal effect. 

 

Key words: Moniliophthora perniciosa, xanthones, alpha-mangosteen  
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  Introdução 

As plantas são utilizadas pelas pessoas desde tempos que precedem a 

civilização como a conhecemos e para diversas finalidades. Por exemplo, pode-

se citar o tratamento de enfermidades, na agricultura, para afastar e/ou matar 

insetos que infestam as lavouras e combater doenças causadas por 

microrganismos, como os fungos. A utilização das plantas para obtenção do seu 

efeito biológico pode ser feita de várias formas como maceração em água ou 

etanol, fermentação para obtenção do chorume, ou consumo in natura. A 

indicação popular da utilização de plantas é determinada de modo empírico ao 

longo de anos e passada às gerações sem o devido registro documental, o que 

torna esse conhecimento passível de alterações bruscas. 

O conhecimento popular pode ser utilizado como sugestão de atividade 

biológica de recursos naturais. Desta forma o conhecimento produzido 

empiricamente tem seu valor, especialmente, para estabelecer as bases para a 

realização de pesquisas que podem refutar ou confirmar a ação biológica dos 

compostos utilizados pela população. Aos pesquisadores, nas suas mais 

diversas categorias, cabe fazer o levantamento das informações científicas 

disponíveis, realizar os experimentos que melhor respondam às suas perguntas, 

analisar os dados e concluir se o conhecimento popular tem ou não validade 

científica.  

Os biotecnologistas de recursos naturais buscam, dentre outras coisas, 

descobrir atividades biológicas e/ou aplicações biotecnológicas dos recursos 

naturais disponíveis. Assim, devem pensar sistematicamente e se debruçar em 

pesquisas que possam resultar em produtos, processos ou serviços para o bem-

estar humano e ambiental.  

Nesta perspectiva, este trabalho teve o objetivo de produzir formulações 

com ação contra a vassoura-de-bruxa causada pelo fungo Moniliophthora 

perniciosa utilizando compostos antifúngicos extraídos do pericarpo (casca) do 

mangostão (Garcinia mangostana L.).  
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Capítulo I 

Manuscrito I – PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DE 

PRODUTOS ORIUNDOS DA ESPÉCIE Garcinia mangostana L 
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PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DE PRODUTOS ORIUNDOS DA 

ESPÉCIE GARCINIA MANGOSTANA 

Resumo 

Garcinia mangostana L., conhecida popularmente como mangostão pertence à família 

Clusiaceae. O objetivo desse trabalho foi apresentar um cenário das patentes envolvendo 

a referida espécie. Palavras-chaves foram utilizadas para identificar os códigos mais 

adequados para encontrar as patentes pelos títulos e resumos nas bases: a prospecção 

tecnológica utilizou a base de dados Espacenet (EPO) e a prospecção científica foi 

executada com pesquisas na plataforma PUBMED. Foram encontrados e estudados 990 

documentos de patentes. Notou-se grande variação no depósito destas ao longo dos anos, 

não havendo uma homogeneidade de depósitos de patentes, como também não foi 

observado um padrão de crescimento de patentes que tinham como objeto produtos 

oriundos da espécie G. mangostana. O resultado demonstra a necessidade de incentivo 

para o desenvolvimento biotecnológico dos componentes produzidos pelas plantas da 

família Clusiaceae, mais especificamente da espécie G. mangostana, os quais podem ter 

aplicações nas áreas cosméticas, farmacêuticas e alimentícias.  

Palavra-chave: Patente. α-mangonstão. Xantonas  

Área tecnológica: Biosprospecção  

 

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL EXPANSION OF PRODUCTS OF THE 

SPECIES GARCINIA MANGOSTANA’S 

Abstract 

Garcinia mangostana L., popularly known as mangostin belongs to the family 

Clusiaceae. The aim of this work was to present a scenario of patents involving this 

specie. Keywords were used to identify the most appropriate codes to find patents for 

titles and abstracts at Espacenet (EPO) database. The research was carried out on 

December 15, 2016. 990 patent documents were found and studied. There was a great 

variation in the deposit of patents over the years, there was neither homogeneity of patent 

deposits, nor was it observed a pattern of growth of patents that had as object products 

originating from the species G. mangostana. The results demonstrates the need for an 

incentive from biotechnological development of the components produced by plants of 

the family Clusiaceae, more specifically of the species G. mangostana, which can have 

applications in the cosmetic, pharmaceutical and alimentary areas. 

 

Keyword: Patent. α-mangonstin. xanthones 
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INTRODUÇÃO 

Uma patente é uma forma de proteção intelectual dos resultados obtidos a partir 

de um ou vários processos/ produtos que podem culminar em inovações tecnológicas. É 

uma forma de proteção temporária da invenção, que pode gerar estímulos nos inventores 

e promover crescimento econômico rápido pelo desenvolvimento de novas tecnologias 

(COSTA et al., 2014). Dessa forma é fundamental que as pesquisas sejam desenvolvidas 

tanto para a produção de informações em forma de artigos científicos, quanto para o 

desenvolvimento de tecnologias protegidas na forma de patentes. Neste ponto a 

prospecção mostra-se importante para nortear os estudos que envolvam o 

desenvolvimento de produtos e/ou serviços. 

Nesta perspectiva para elaboração desta prospecção tecnológica e científica foi 

escolhida a espécie vegetal G. mangostana L., conhecida popularmente como mangostão, 

mangostin, ou fruto da rainha (ordem Malpighiales e família Clusiaceae) (SUTTIRAK; 

MANURAKCHINAKORN, 2014). O tamanho do fruto varia de 2,5-7,5 cm de diâmetro, 

e o pericarpo do fruto medindo em torno de 0,6-1,0 cm de espessura e possui pigmentos 

arroxeados. A polpa é suculenta e de cor branca (Figura 01). A parte comestível do fruto 

compõe aproximadamente 25% do volume total, enquanto que o restante é pericarpo, 

duro, amargo que exsuda uma resina amarela (CHISTÉ; LOPES; DE FARIA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Fruto do mangostanzeiro com exposição da parte 

comestível e do pericarpo (casca) de onde são extraídos os 

compostos com atividades biológicas. 

O mangostanzeiro é nativo do Sul da Ásia e cultivado em vários países de clima 

tropical, dentre estes destaca-se o Brasil (ÇELIK; ASLANTÜRK, 2010). Os principais 

produtores no Brasil estão localizados nos estados do Pará e da Bahia. Na Bahia a 
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produção é maior na região sul com aproximadamente 80 hectares (ha) cultivados com 

mangostanzeiros, sendo que o município de Una possui cerca de 60 ha de cultivo do 

mangostão, enquanto as demais áreas cultivadas estão distribuídas entre os municípios de 

Taperoá, Ituberá, Uruçuca, Nilo Peçanha e Tancredo Neves (MÜLLER; MARIA, 2007).  

O pericarpo e as folhas do fruto de G. mangostana têm sido utilizados na 

medicina popular para o tratamento de diversas enfermidades, como por exemplo, a casca 

(pericarpo) que tem sido utilizada para tratar resfriado, diarreia, doenças intestinais e 

doenças de pele por nativos do sudeste da Ásia (AKAO et al., 2008). Testes realizados 

com componentes do pericarpo do mangostão sugerem a existência de compostos com 

propriedade analgésica (SUTTIRAK; MANURAKCHINAKORN, 2014), anti-

inflamatória (LEE et al., 2016), antioxidante e de proteção do DNA (CARVALHO-SILVA 

et al., 2016), atividade indutora de apoptose em células neoplásicas (BENJAKUL et al., 

2015), dentre outras.  

As atividades farmacológicas associadas à G. mangostana L. estão relacionados 

ao alto teor de compostos com atividade biológicas já descritas, como as xantonas que 

são encontradas, principalmente, no pericarpo do mangostão (SHIBATA et al., 2011). A 

atividade biológica das xantonas é atribuída aos três anéis que formam o núcleo da 

molécula e a diversidade das xantonas está relacionada à variação e/ou posição de radicais 

em sua estrutura química que são responsável para atividade biológica do compostp 

(QUAN et al., 2012). 

No pericarpo de G. mangostana são encontradas mais de sessenta xantonas com 

atividades biológicas (OBOLSKIY et al., 2009) dentre elas destacam-se: α-mangostão, β-

mangostão, ϒ-mangostão, 1-isomangostão, 3-isomangostão, 9-hidroxicalabaxantona, 8-

deoxigartanina, demetilcalabaxantona, garcinona B, garcinona D, garcinona E, gartanina, 

mangostanol, mangostanina e mangostinona (JI; AVULA; KHAN, 2007). Na Figura 2 

estão representadas as estruturas de seis xantonas encontradas no pericarpo do G. 

mangostana. 
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Figura 2 – Estrutura química de seis xantonas encontradas no 

pericarpo de G. mangostana (OBOLSKIY, D. et al, 2009). 

 

Entre as xantonas do pericarpo do mangostão, o α-mangostão é o tipo mais 

abundante, chegando a compor até 90% do total. Ao α-mangostão são atribuídas 

atividades como proteção e tratamento de carcinoma hepatocelular (CAI et al., 2016), 

atenuação de processos inflamatórios em células de mamíferos (NAVA et al., 2016), 

proteção contra a morte celular programada, denominada apoptose (LEE et al., 2016), 

proteção contra o estresse oxidativo em células do sangue humano e proteção ao DNA 

(CARVALHO-SILVA et al., 2016). Diante desse cenário, é fundamental que as 

informações geradas nas bancadas dos laboratórios possam levar ao desenvolvimento de 

novos produtos e processos que beneficiem os seres humanos, animais e o meio ambiente.  

O objetivo do trabalho foi apresentar um cenário global de documentos de 

patentes depositados que fazem referência a plantas pertencentes à família Clusiaceae, 

especialmente as que fazem parte do gênero Garcinia e mais especificamente da espécie 

G mangostana L, cujos textos referem-se à produção de composição e/ou formulações 

químicas com atividade biológica, os processos de produção, extração purificação de 

compostos e sua utilização em fórmulas farmacêuticas e cosméticas.  

 

METODOLOGIA  

No presente estudo foi realizado um levantamento dos documentos de patentes 

na plataforma oficial de patentes europeia (European Patent Office - EPO) e dos artigos 

publicados na plataforma PUBMED mantido pela Biblioteca Nacional dos Estados 

Unidos, objeto central das pesquisas tenham sido plantas da família Clusiaceae voltadas 



14 
 

para as necessidades humanas. Todos os documentos de patentes e artigos encontrados 

tiveram seus títulos e resumos analisados para a identificação da aplicação biotecnológica 

e/ou para ampliar o entendimento do assunto visando associá-los de forma fidedigna ao 

objetivo do presente estudo.  

Prospecção tecnológica 

Para a realização da busca de documentos/ patentes foi utilizada uma estratégia 

dividida em duas etapas: a utilização de palavras-chave para a descoberta dos códigos 

(pesquisa preliminar), seguida da utilização dos códigos para a buscar das patentes 

(pesquisa definitiva). As palavras-chave utilizadas foram Clusiaceae (família), Garcina 

(gênero) e Garcinia mangostana (espécie) na busca básica para título e resumo da base 

comercial Espacenet (EPO) específica para patentes resultando nos códigos para a busca 

definitiva. 

A estratégia definitiva, executada em 23 de dezembro de 2016, foi elaborada na 

“pesquisa avançada”, com o código ICP: A61K36/38 (Clusiaceae), combinado com as 

palavras Garcinia, e em seguida por Garcinia mangostana. O corte temporal foi realizado 

no ano da primeira patente com referido código no período de 1982 a dezembro de 2016 

correspondentes aos documentos publicados com menção ao código de busca, 

respeitando o período de 18 meses de sigilo do documento de patente conforme artigo 30 

da Lei 1 de 1996 (BRASIL, 1996). Em seguida, foi realizada a análise dos títulos e 

resumos dos documentos recuperados com o objetivo de identificar a aplicação das 

tecnologias encontradas, bem como identificar os principais detentores das tecnologias. 

O resultado foi importado pelo aplicativo CSV (Sam Francke, 2009) e 

posteriormente os dados foram tratados no Excel (Microsoft Excel, 2013) para o 

entendimento das informações. O programa estatístico prism5.0 (San Diego California 

USA) foi utilizado para a geração dos resultados gráficos. 

Prospecção científica 

A plataforma de artigos utilizada para a prospecção científica foi a Biblioteca 

Nacional de Medicina dos Estados Unidos também conhecida como PUBMED. O corte 

temporal foi realizado no ano da primeira patente cujo objeto central do estudo foi uma 

planta da família Clusiaceae que compreendeu o período de 1945 a dezembro de 2016. 
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As palavras-chaves para a prospecção científica foram as mesmas utilizadas na 

busca dos documentos de patentes Clusiaceae, Garcinia e Garcinia mangostana. O 

resultado foi importado pelo aplicativo CSV (Sam Francke, 2009) e posteriormente 

avaliado no Excel (Microsoft Excel, 2013) e prism5.0 (San Diego California USA) para 

realização dos gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo foram encontrados e estudados 990 documentos de patentes. A 

Figura 2A mostra a evolução dos depósitos de patentes entre os anos de 1982 a 2016. 

Nota-se que até o ano de 1992 foi o período em que houve baixo número no depósito de 

patentes. Este cenário tem mudado até o momento da realização desta prospecção, tendo 

seu auge em 2004 com depósito de 77 patentes. Como exemplo pode ser citada a patente 

depositada sob o número WO2004054598 e intitulada “Use of plant extract of the family 

of clusiaceae for preparing a composition for treating or preventing greasy skin-mediated 

disorders” que trata da extração e utilização de compostos de plantas da família 

Clusiaceae para tratamento e/ou prevenção de enfermidades da pele. Nota-se grande 

variação no depósito de patentes ao longo dos anos, mas sem homogeneidade de depósitos 

ao longo dos anos. Tmbém não há um padrão de crescimento pois observa-se que nos 

últimos 10 anos houve uma diminuição nos depósitos de patentes.  

No que se refere à prospecção científica foram encontrados 2951 artigos dos 

quais 1,7% foram publicados entre os anos de 1945 e 1995, 37,4% foram publicados entre 

1996 e 2005 e 60,9% entre os anos de 2006 e 2016. Esse resultado mostra que ao longo 

dos anos, os cientistas despertaram para o potencial biotecnológico das plantas da família 

Clusiaceae, evidenciado pelo aumento do número de patentes depositadas (Figura 3A) 

que coincide com o período do aumento no número de publicações de 1996 e 2005 (Figura 

3B). Entretanto, as informações geradas não originaram depósito de patentes na mesma 

proporção, o que mostra a necessidade de incentivar os pesquisadores a transformar as 

informações em produtos ou serviços. Cerca de 92% das publicações tem relações com 

compostos que podem originar produtos para a indústria farmacêutica, alimentícia e/ou 

industrial, como por exemplo o artigo com título “DNA Protection against Oxidative 

Damage Using the Hydroalcoholic Extract of Garcinia mangostana and Alpha-

Mangostin” cujo objetivo foi identificar compostos com ação protetora contra agentes 

oxidantes que podem danificar o material genético (RUSSO et al., 2003; CARVALHO-
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SILVA et al., 2016). Trabalhos como esses geram informações que podem culminar com 

a produção de novas composições e/ou formulações, as quais incorporadas a bases de 

produtos cosméticos ou farmacêuticos que poderiam ser capazes de prevenir o 

envelhecimento precoce das células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. A e B – Prospecção tecnológica usando o código 

A61K36/38 (Clusiaceae) por ano de forma acumulada; B – 

prospecção científica usando a palavra-chave Clusiaceae na base 

de dados PUBMED. 

 

O depósito de patentes tendo como base as plantas da família Clusiaceae foi 

cerca de três vezes menor que a publicação de artigos no mesmo período (Figura 3 B). 

Este resultado mostra que existe a necessidade de incentivo para produção de produtos 

e/ou tecnologias oriundas das pesquisas básicas realizadas que utilizam os recursos 

naturais, a exemplo das plantas, como objeto de estudos. O resultado comparativo entre 

o pedido de depósito de patentes e a publicação de artigos demonstra que foram 

produzidas mais informações do que tecnologias. Este fato pode estar relacionado com 

deficiências na formação empreendedora nas universidades bem como, deficiência nas 

discussões acerca do tema (LONGITUDINAIS, 2014). Esse panorama demonstra a 

necessidade de tratar temas relacionados com o desenvolvimento de produtos e serviços 

nos diversos cursos de graduação e pós-graduação para que novas tecnologias sejam 

desenvolvidas. 

A B 
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O refinamento da pesquisa utilizando código ICP (A61K36/38) combinado 

com o gênero Garcinia resultou em 54 documentos de patentes depositadas entre 1991 e 

2016, envolvendo compostos extraídos de plantas da família Clusiaceae e do gênero 

Garcinia, Figura 02 A. Entre os anos de 2005 e 2011 foram depositados o maior número 

de patente (11), este resultado mostra uma heterogeneidade no depósito de patentes ao 

longo dos anos; como exemplos: a patente depositada sob o número US2016074457 e 

intitulada de “Composition from Sphaeranthus indicus and Garcinia mangostana for the 

control of metabolic syndrome” que trata da utilização de compostos extraídos e a 

utilização de compostos extraídos de plantas dos gêneros Sphaerantus indicus e Garcinia 

para o tratamento das síndrome dos metabolismos e a “Gel comprising antimicrobial 

extract as an adjunct in the treatment of periodontitis” cujo número é EP20020257606 na 

qual, um produto originado a partir de compostos extraídos de plantas do gênero Garcinia 

pode ser utilizado para combater as inflamações das gengivas. 

Através da análise dos dados obtidos (Figura 4A) percebe-se uma tendência do 

aumento da geração de patentes e seu depósito nos próximos anos. Dessa forma, é preciso 

incentivar o desenvolvimento de produtos ou tecnologias que envolvam compostos 

extraídos de plantas do gênero Garcinia para as informações geradas nas bancadas das 

universidades possam se concretizar em novos produtos que possam ser utilizados os 

seres humanos.  

Ao ser a analisado o número de publicações foi verificado um aumento entre 

os anos de 2006 e 2016 (Figura 4B). A quantidade de publicações sobre o gênero Garcinia 

foi 13 vezes maior do que o número de depósitos de patentes, mostrando a deficiência da 

transposição da informação para a produção de produtos ou tecnologias que possam ser 

utilizadas pelos seres humanos. É importante ressaltar que cerca de 45% dos artigos 

referem-se à ação contra microrganismos, especialmente bactérias, o que torna estes 

trabalhos de grande relevância pela possibilidade da geração de antibióticos contra 

bactérias resistentes. 
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Figura 4 A e B – Prospecção tecnológica usando o código 

A61K36/38 (Clusiaceae) e a palavra Garcinia por ano de forma 

acumulada. 

Na utilização do código A61K36/38 associado ao nome da espécie Garcinia 

mangostana foram encontrados 22 documentos de patentes (Figura 5A) sendo o primeiro 

depósito em 2003 e o último até a data em 2016. O maior número de patentes foi 

observado no ano de 2010 (quatro). Não foi observada uma homogeneidade no depósito 

de patentes, mas vale ressaltar que esta pode ser uma tecnologia em ascensão, o que pode 

prover um aumento do depósito de patentes nos próximos anos. Na figura 5B verifica-se 

que na última década foi o período de maior publicação de artigos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - A e B - Prospecção tecnológica usando o código 

A61K36/38 (Clusiaceae) e a palavra Garcinia mangostana L. 

por ano de forma acumulada. 

Dos documentos de patentes encontrados verificou-se que nos depósitos 

prioritários (Figura 6) há uma predominância da Rússia com 34,2 % das patentes 

depositadas, seguida pelos Estados Unidos com 29,7%. O Brasil tem 0,45 % dos 

A B 

A B 
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documentos e está nas últimas posições do ranking geral. Os dois primeiros territórios 

totalizam cerca de 63,9 % dos documentos depositados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Prospecção tecnológica usando o código A61K36/38 

(Clusiaceae) por país 

 

A leitura dos documentos de patentes mostrou que cerca de 81% das composições 

e/ou formulações estão voltadas para o tratamento de doenças, especialmente as que 

envolvem infecções por microrganismos. Cerca de 10% dos documentos referem-se a 

preparações para alimentos e 9% para processos de extração de compostos e preparações 

voltadas para elaboração de cosméticos (Figura 7).  
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Figura 7 - Prospecção tecnológica usando o código A61K36/38 

(Clusiaceae).  

PERSPECTIVAS 

As perspectivas em torno do trabalho são de aprofundamento e buscas de novas 

aplicações para os componentes oriundos de plantas da família Clusiaceae, especialmente 

para G.  mangostana L. e incentivar a produção de bens tecnológicos. Pelos dados obtidos 

pode ser observado que, especialmente, as xantonas são compostos importantes para o 

desenvolvimento de novas formulações que possam culminar em novos medicamentos 

contra neoplasias e/ou contra microrganismos.  
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Capítulo II 

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO α-MANGOSTÃO 

EXTRAÍDO DO PERICARPO DE Garcinia mangostana E TESTE 

CONTRA O Moniliophthora perniciosa (Biótipo C) 
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1.0 Produção do extrato, isolamento e identificação do α-mangostão 

1.1 Preparação do extrato hidroalcoólico 

A identificação da planta foi realizada pelos pesquisadores do herbário 

da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde há um exemplar depositado e 

identificado sob o número de depósito 14389. Os frutos foram adquiridos da 

cidade de Una, Bahia, Brasil a partir de uma plantação sem uso de agrotóxico.  

Os frutos foram selecionados pela homogeneidade do tamanho, padrão 

de maturação, ausência de infestação por insetos e/ou infecção por micro-

organismos. Os frutos foram lavados em água corrente e tratada, seguida da 

lavagem com água destilada, o excesso de água foi retirado, utilizando uma 

peneira; em seguida os frutos foram despolpados, e 20 g do pericarpo 

fragmentado foi macerado por 24 h em 1L de etanol na concentração de 70% 

em água. Após à maceração, todo o material foi filtrado em um sistema à vácuo, 

seguido pela concentração em rotaevaporador (40 °C, 100 rpm, a vácuo) até a 

total eliminação do etanol. Uma parte do concentrado foi congelado (-20°C) e 

liofilizado por cerca de três dias, obtendo-se o Extrato Hidroetanólico de G. 

mangostana (EHGM) (CARVALHO-SILVA et al., 2016); a outra parte foi deixada 

em repouso por cerca de 15 dias na geladeira para decantação dos 

componentes hidrofóbicos, obtendo-se duas grandes frações do extrato: o 

sobrenadante formado por compostos solúveis em água, e o decantado insolúvel 

em água (concentrado de xantonas ou fração etanólica). 

O extrato hidroetanólico de G. mangostana (EHGM) foi utilizado para 

realização dos ensaios biológicos nas concentrações que variaram de 0 a 400 

µg/mL solubilizado em DMSO ou etanol (a concentração dos solventes, nos 

ensaios biológicos não ultrapassou 2%) e fração etanólica foi utilizada para 

fracionamento.  

1.2 Fracionamento líquido-líquido da fração etanólica  

O fracionamento foi iniciado com um grama da fração etanólica através 

da maceração em 5 mL de acetona sob agitação em vórtex a 2000 rotações por 

minutos (RPM) durante um minuto. Em seguida a solução foi filtrada para 
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separação do sólido residual. A parte líquida onde as xantonas estavam 

solubilizadas foi evaporada em estufa a 60 °C com circulação de ar forçada. O 

resultado foi 0,644g de um pó amarelo (xantonas). O pó amarelo foi macerado 

com água destilada para forçar a decantação dos compostos hidrofóbicos 

seguido por centrifugação a 2000 rpm por 2 minutos. O sobrenadante foi, então, 

separado e nomeado como F1, F2, F3 e F4 (a mudança de cor do sobrenadante 

foi utilizada como padrão para determinar as frações), quando o sobrenadante 

se apresentou semelhante à água foram adicionados 3 mL de clorofórmio P.A. 

para aumentar a diferença de polaridade, seguido por agitação e centrifugação. 

No tubo de ensaio apareceram três fases nomeadas como F5, F6 e F7. Todas 

as frações foram secas a 60 °C em estufa de circulação de ar forçada.  

Todas as frações foram analisadas em Infravermelho com Transformada 

de Fourier (FTIR) e comparadas com dados da literatura (AISHA et al., 2015). A 

fração F6 se mostrou semelhante aos dados disponíveis na literatura para o α-

mangostão (AISHA et al., 2015).  

1.3 Cromatografia em coluna  

O extrato etanólico de G. mangostana (GmFE) foi submetido à lavagem 

em acetona (Synth®) a qual favoreceu a precipitação de um sólido amarelo 

(GmFE-1). Após filtrado e apresentandos indícios de impurezas em análise por 

cromatografia de camada delgada (CCD), o sólido foi submetido a 

cromatografia em coluna clássica, utilizando 17,0 g de sílica-gel (Merck®). A 

eluição se deu com um gradiente de polaridade crescente de hexano 100 % ao 

diclorometano 100 %, obtendo-se 33 frações de 50 mL cada (Tabela 1). 
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Tabela 1. Sistema de gradiente de solventes utilizado na separação cromatográfica da 
subfração de GmFE-1. 

Eluente % 
Frações 

eluídas 

Hexano 100 1 – 05 

Hexano /diclorometano 75/25 06 – 12 

Hexano / diclorometano 65/35 13 – 19 

Hexano / diclorometano 50/50 20 – 28 

Diclorometano 100 28 – 33  

 As frações 12 a 19 mostraram-se puras em análise por CCD e foram 

agrupadas resultando em um sólido amorfo de cor amarelo pálido (23,0 mg) e 

denominado (GmFE-1.1). Em seguida foi submetido a análise do ponto de fusão, 

utilizando o Determinador de Ponto de fusão modelo 431 (Fisatom@). A faixa de 

fusão foi de 178 – 182 °C. A identificação foi realizada pela comparação com o 

padrão α-mangostão (Sigma Aldrich®) e através de métodos espectroscópicos 

na região IV e UV-Vis, bem como o ponto de fusão apresentado em comparação 

com os dados da literatura (AL-MASSARANI et al., 2013) 

1.4 Identificação do α-mangostão 

O espectro de infravermelho obtido de GmFE-1.1 e a F6 (Figura 1) 

apresentaram uma banda larga e fraca em 3286 cm-1 característica de 

estiramento de ligação O-H, indicando a presença de hidroxila quelada. A banda 

em 1608 cm-1 sugere a presença de anéis aromáticos pela absorção típica de 

estiramento C=C de aromáticos. A absorção em 1441 cm-1 é característica de 

dobramento CH2 sugerindo a presença de cadeia alifática na molécula. A banda 

em 1279 cm-1 é característica de estiramento C-O de éteres (AISHA et al., 2015). 

O espectro mostrou-se idêntico quando comparado ao do padrão. 

Em comparação por CCD (sílica-gel Vetec® 60-G) o Rf de GmFE-1.1 e da 

F6 apresentaram-se idênticas ao do padrão 0,42 (Figura 1A). O espectro na 

região UV-Vis apresentou máximos em 244, 316 nm (Figura 1B), compatíveis 

com as absorções da molécula α-mangostão (MACHMUDAH, 2015).  
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Figura 1. A – Cromatografia de camada delgada da fração 6 (obtido 

pelo fracionamento liquido-liquido) e da Fração GmFE-1.1 (obtido pela 

cromatografia clássica); B espectro de UV-VIS da Fração 6 

Além disso, as frações GmFE-1.1 e F6 foram comparadas com o α-

mangostão padrão (Sigma®), em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. A 

análise cromatográfica foi realizada utilizando uma coluna C18 (5 μm, 4,6 × 250 

mm). A coluna foi ajustada a 30°C, a fase móvel consistindo em A (acetonitrila) 

e B (0,1% H3PO4 em água), o programa de eluição foi isocrático a 95% (A) e 

5% (B) durante 10 min. o fluxo foi mantido a 1 mL/min e o volume de injeção foi 

de 10 μL. Os dados espectrais foram coletados a 244 nm (AISHA et al., 2015). 

Os tempos de retenção e os picos foram semelhantes, mostrando que as 

substâncias isoladas eram o α-mangostão (Figura 02 A, B e C). 
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Figura 02. Cromatogramas do α-mangostão padrão de das frações 
isoladas. A – α-mangostão obtido na sigma; B – α-mangostão isolado 
por coluna cromatográfica e; C - α-mangostão isolado por 
fracionamento líquido-liquido. 

 

2.0 Ensaios biológicos  

O biótipo C de M. perniciosa utilizado nos experimentos foi obtido do 

estoque mantido permanentemente no Laboratório de Biologia de Fungos (LBF). 

Este fungo foi crescido em meio Crinipellis perniciosa dextrose 2% (CPD - 2% 

de glicose, 2% de peptona e 2% de ágar) durante 14 dias à temperatura de 25 ± 

2 °C. Em seguida, um fragmento do meio de cultura e hifas, com cerca de 8 mm, 

foi semeado em 50 mL meio líquido (2% de glicose e 2% de peptona) e incubado 

por sete dias a 25±2 °C, sem agitação. Ao final do período de incubação, foi 

adicionado cerca de 5 g de glass beads ao erlenmeyer e agitado vigorosamente 

para que as hifas fossem quebradas. 1 mL de hifas e meio de cultura foi coletado 

e adicionado a 50 mL de meio novo e incubado pelo mesmo período e nas 

mesmas condições. Esta cultura foi utilizada para a realização dos experimentos.  

Para realização dos experimentos, as hifas foram quebradas como 

supracitado, os tubos (estéreis) foram devidamente identificados. 4,9 mL de meio 

de cultura e hifas quebradas foram distribuídos em cada um dos tubos, aos quais 

foi adicionado 0,1 mL da substância a ser testada, completando um volume final 

de 5 mL. Em todos os experimentos foram realizados cinco tratamentos: i) 

controle negativo – controle interno, as hifas não foram expostas a nenhum 

composto; ii) o Ø (zero) – controle do veículo de diluição dos compostos, ou seja, 

as hifas foram expostas as substâncias utilizadas para solubilizar as amostras-

teste (o veículo utilizado foi etanol cuja concentração final não ultrapassou 2%); 

C 
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iii) três concentrações do composto a ser testado: extratos/frações 100, 200 e 

400 µg/mL, e α-mangostão 20, 40 e 80 µM. Em seguida, os tubos foram agitados 

em vortex e incubado por três horas a 25 ± 2 °C (este tratamento foi escolhido 

mediantes pré-teste que variou de 1 a 24 h a partir de 3 horas há 100% de morte).  

Após o período de incubação, cada um dos tubos foi homogeneizado em 

vórtex e um mL foi retirado, distribuído em três placas (o ideal seria dispor um 

mL e um placa grande, mas não tínhamos disponível e por isso, distribuímos em 

três placas para facilitar a contagem), previamente preenchidas com meio CPD 

2%, e homogeneizado com glass beads. As placas foram mantidas abertas no 

fluxo até que a superfície do meio de cultura estivesse seca; foram então, 

incubadas a 25 ± 2 °C por sete dias. Ao final dos sete dias de incubação, as 

pseudocolônias foram contadas em cada uma das três placas que correspondem 

ao mesmo tratamento e somadas. 

A sobrevivência das hifas de M. perniciosa foi mensurada, calculando-se 

a porcentagem de pseudocolônias. O controle negativo foi considerado como 

100% de sobrevivência (o controle zero não deve diferir do controle negativo). 

Os outros tratamentos foram comparados com os controles. O experimento foi 

realizado em triplicata e analisados no programa estatístico Prism®5.0. Foi 

realizada uma análise de variância e o teste Tukey para comparação das médias. 

Com base na metodologia descrita acima foram realizados testes para 

avaliar atividade sobre hifas de M. perniciosa (biótipo C, MP-C) com extrato 

hidroetanólico de Garcinia mangostana (EHGM), fração aquosa (GmFA), fração 

etanólica (GmFE), α-mangostão isolado e o padrão. Os experimentos foram 

realizados em triplicatas e resultados estão descritos a seguir. 
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O EHGM mostrou-se eficiente para combater o M. perniciosa. Cerca de 

43,41±3,9% das hifas expostas a concentração de 100 µg/mL foram mortas, o 

percentual de morte aumentou para 71±5,8% na concentração de 200 µg/mL e 

para 88±2,7% na concentração de 400 µg/mL. A fração aquosa não mostrou 

ação sobre as hifas e, em todas as concentrações, a sobrevivência ficou próximo 

a 100%. Nestas mesmas concentrações, a fração etanólica mostrou-se muito 

tóxica para as hifas e sobrevivência ficou abaixo de 5% (Fig. 3). Estes dados 

demonstram que as xantonas, entre as quais o α-mangostão, presente no GmFE 

é a porção ativa do extrato.  

Figura 3. Teste de Sobrevivência pela contagem de 

pseudocolônias. GmFA – Fração Aquosa de G. 

mangostana (■); EHGm – Extrato Hidroetanólico de G. 

mangostana (●); GmFE - Fração Etanólica de G. 

mangostana (▼). 

 

  

O α-mangostão padrão e o isolado mostraram-se resultados relevantes 

eficientes para combater o fungo M. perniciosa. Cerca de 62,52±1,5% das hifas 

expostas a concentração de 20 µM foram mortas, o percentual de morte 

aumentou para 76,2±3,4% na concentração de 40 µM e para 87±7,1% na 

concentração de 80 µM. Resultado semelhante foi observado no teste com o α-

mangostão isolado como descrito na Figura 4.  
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Figura 4. Teste de Sobrevivência com pseudocolônias de M. preciosa 

expostas ao α-mangostão isolado e o padrão.   

Os dados coletados nos experimentos supracitados demonstraram que a 

GmFE e o α-mangostão isolados foram eficientes na indução de morte das hifas 

de M. perniciosa, por isso, foram escolhidos para compor a nanopartícula, 

descrita abaixo.  

A nanopartícula (micelas) foi produzida com plurônico F-127 (Sigma®) e 

com os compostos oriundos do pericarpo de G. mangostana. A concentração 

final do plurônico foi 1 mM, do GmFE 100, 200 e 400 µg/mL e α-mangostão foi 

de 20, 40 e 80 µM. Como controle zero foi utilizado 1 mM de plurônico e negativo 

somente as hifas e meio de cultura.  

Para a produção da nanoparticula, o plurônico foi pesado e solubilizado 

em água destilada estéril, a concentração inicial foi de 5,5 mM. A concentração 

inicial do GmFE foi de 20.000 µg/mL e do α-mangostão foi de 4000 µM. Em 

tubos, devidamente, identificados foram adicionados 900 µL da solução de 

plurônico e 100, 50 ou 25 µL do GmFE ou do α-mangostão (nos dois últimos 

casos foram adicionados, também, 50 e 75 µL de água destilada estéril para 

completar o volume final de 1000µL) e agitado vigorosamente em vórtex por um 

minuto.  

Para a realização dos experimentos com hifas, em tubos devidamente 

identificados, foram adicionadas 4 mL de hifas devidamente homogeneizadas 

(como descrito anteriormente) e 1 mL da solução de plurônico com os compostos 
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incorporados, seguido por agitação em vórtex e incubado por três horas. Os 

procedimentos subsequentes foram realizados como já descrito acima. 

O resultado das nanopartículas, formadas por plurônico/GmFE (Fig.5) e 

plurônico/α-mangostão (Fig.7 A e B), mostra que a incorporação do agente 

antifúngico à micela diminuiu a ação antifúngica em relação a utilização 

compostos sem incorporação, chegando a 100% de sobrevivência quando o 

composto utilizado foi o α-mangostão. Este resultado demonstra que o sistema 

criado não está funcionando. A ineficácia da nanopartícula pode estar associada 

ao caráter hidrofóbico dos compostos antifúngicos os quais tendem a ficar no 

interior das micelas que é formada pela parte hidrofóbica do plurônico.  

 

 

 

 

 

    

 

  

Figura 06.  Teste de Sobrevivência com pseudocolônias de M. preciosa expostas a fração 

etanólica (GmFE) livre e encapsulada. Na figura A, o resultado da sobrevivência das hifas 

expostas GmFE (Fração etanólica de G. mangostana) e B, resultado da sobrevivência da 

GmFE incorporada nas micelas.  
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Figura 7. Teste de Sobrevivência com 

pseudocolônias expostas α-mangostão livre ou 

encapsulado em micelas plomérica. (■) 

resultado da sobrevivência das hifas expostas α-

mangostão (●) resultado da sobrevivência das 

hifas expostas ao α-mangostão incorporada nas 

micelas. 
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Tabela 01 – Dados obtidas através do FTIR das frações e informações disponíveis na literatura ((AISHA et al., 2015, 2012). 

 

   O-H C-H C=O C=C C-O        

AISHA, 2015 3563 3416 3251   1609           

AISHA, 2012  3416.1 3251.7 2912.1 1640.2 1608.8 1580.8 1415.6 1275.2 1198.4 1182.7 1050 1009.8 849.1 8124 784.7 

F6 Clorofómio  3563 3418 3246 2912 1640 1609 1583 1452 1276 1199 1182 1050 1009 848 810 784 

GmFE-1.1 3563 3412 3246 2916 1640 1607 1581 1450 1276 1198 1183 1049 1009 849 810 784 
      Anel aromático         
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Capítulo III 

Manuscrito – O α-MANGOSTÃO EXTRAÍDO DO PERICARPO DE 

G. mangostana INDUZ A MORTE DE M. perniciosa – BIÓTIPO S, 

QUE INFECTA PLANTAS DA FAMÍLIA SOLANCAEAE 
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α-mangostin extracted from pericarp of Garcinia mangostana L. induces 

the death of Moniliophthora perniciosa 

Ronaldo Carvalho-Silva; Martin Brendel; and Cristina Pungartnik* 

Introduction 

α-Mangostin is the more abundant constituent of the fruit pericarp of 

the G. mangostana (LIU et al., 2012). Previous studies have shown that α-

mangostin has pharmacological activities such as antioxidant (CARVALHO-

SILVA et al., 2016), antitumor (CAI et al., 2016), anti-inflammatory (NAVA et al., 

2016), antibacterial (YOUSIF et al., 2016), antifungal (KAOMONGKOLGIT; 

JAMDEE, 2015).  

The basidiomycete Moniliophthora perniciosa biotype Solanaceae 

(Biotype S) exclusively infects plants of the Solanaceae family, causing serious 

damage to crops, especially to tomato crops (DEGANELLO et al., 2014). In 

contrast with other well-documented hemibiotrophic infections, the biotrophic 

and necrotrophic phases of M. perniciosa are morphologically distinct: the first 

phase is monokaryotic and the second phase is dikaryotic with clamp 

connections for nuclear transfer (THOMAZELLA et al., 2012). Moreover, the 

biotrophic stage is unusually extended, lasting for 2-3 months in infected tissue 

(BARSOTTINI et al., 2013). However, stage of initial of witches' broom, only a 

few fungal cells are detected; but drastic biochemical and morphological 

alterations are observed in the plant, such as the formation of modified stems, 

termed ‘green brooms’ (Scarpari et al., 2005). By contrast, necrotrophic growth 
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occurs only during the final stages of infection, when the fungus rapidly 

colonizes the dead plant tissue, which is called ‘dry broom’, and produces the 

fruiting bodies (basidiomata) for reproduction (MEINHARDT et al., 2014). So It’s 

important eliminate the fungus before it can cause damage to the plant. 

In this context, it is important the discovery of compounds capable 

of combating M. perniciosa especially in the early stages of infection when the 

plant tomato can be recovered . Some compounds extracted from plants were 

able to fight off the fungus causing the witch's broom as the TCPR-10 

(PEREIRA MENEZES et al., 2014; SILVA et al., 2013), Ocimum selloi (COSTA 

et al., 2015), Copper (PUNGARTNIK et al., 2009) and Spathelia excelso 

(FERREIRA et al., 2012). Furthermore, it is important to determine the 

metabolic pathways that are affected by the compound and leading to cell 

death. Previous study has shown that alpha-mangostin in low concentration 

(12.5 µM) was not capable of promoting DNA damage (CARVALHO-SILVA et 

al., 2016). However, the α-mangostin is a xanthone whose central structure is a 

psoralen (HOPPMANN et al., 2013). This structure is able to interact with DNA, 

to form crosslink (SASTRY; ROSS; ANTONIO, 1997) and lead to cell death due 

to genotoxicity (MCNEILL et al., 2013). Thus, the comet assay and test mutant 

yeast genes for genes involved in metabolic pathways of DNA repair were used 

to evaluate the interaction with DNA (CARVALHO-SILVA et al., 2016; SAITO et 

al., 2012). The objective of this study was to α-mangostin ability to inhibit the 

growth in vitro of filamentous fungus M. perniciosa, suggesting the possible 

affected metabolic pathway. 

2. Materials and Methods  
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All media and chemicals used from SIGMA (Sigma Aldrich, Inc., St., 

Louis, MO, USA) or VETEC (Vetec Quimica Fina Ltda, RJ, Brazil) or as 

otherwise stated.  

2.1 α-mangostin  

The α-mangostin a xanthone isolated from mangosteen (Garcinia 

mangostana) and was purchased from Sigma-Brazil and it solubilized in ethanol 

(P.A) in a proportion of 1 mg/mL and the concentrations in all experiments were 

from 20 to 160 µM. 

2.2 Growth conditions of M. perniciosa 

M. perniciosa hyphae were grown at 25 °C and diluted in complete 

medium (MPG, 2% glycerol, 0,5% peptone; 2% agar added for solid media). A 

disc (0.8 cm) of M. perniciosa hyphae was transferred to the center of a solid 

CPD plate and grown for 7 days. 

2.2.1 Hyphae growth in medium supplemented with α-

mangostin.  

The media (MPG solid) supplemented with different concentrations 

of α-mangostin (20 to 80 µM) and poured into petri plate. After solidification a 

disc, about 0.8 cm of diameter as hyphae added to the center of the plate and 

incubated up to seven days at a temperature of 25 ± 1 °C. Halo of growth 

measured after five days incubation. The result were expressed as mean values 

and standard deviation from three replicates and subtracting are 0.8 cm initially 

added to the plate. 

2.2.2  M. perniciosa biomass quantification 
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The MPG medium was supplemented with different concentrations 

(20 to 80 µM) of α-mangostin and distributed in Erlenmeyer. Then was added a 

disk about 0.8 cm with 0.0004 g dry mass of hyphae and culture medium and 

incubated for seven days at 25 ± 1°C. After the incubation period the medium 

and the grown hyphae were vacuum filtered using previously identified paper 

filter and weighed after subtracting the mass of paper, then the hyphae retained 

on the paper was dried in an air forced oven for 6 h at 60°C and weighed on an 

analytical balance. The result expressed as percentage compared to negative 

control (hyphae grown without the presence of α-mangostin) considered as 

100%. 

2.4 Survival test with pseudo-colonies 

M. perniciosa hyphae were grown at 25 ± 1°C and diluted in 

complete media (MPG). A disc (0.8m) of M. perniciosa hyphae was transferred 

to the center of a solid MPG plate, grown for 14 days, and incubated for seven 

days at 25±1 ° C. From this culture, one discs (0.8 m) were cut out from the 

periphery of the mycelium and transferred into 50 mL of liquid MPG and 

incubated for seven days at 25±1 °C. After the incubation period containing one 

g of glass beads (Sigma, G1277). After the incubation period the hyphae were 

homogenized vigorous vortexing in with one g of glass beads (Sigma, G1277) 

for 60 s, 1 mL of the resulting suspension was transferred to 50 mL of fresh 

liquid media and incubated for 7 days. Finished the incubation hyphae were 

homogenized and exposed to concentrations (20 to 80 µM) of α-mangostin for 

three hours, followed by inoculation in MPG solid for seven days and counting 

the formed pseudo-colonies. The result expressed as a percentage relative to 
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the negative control (hyphae grown in the absence of α-mangostin) (FILHO et 

al., 2006).  

3.5 Comet Assay.  

Nucleated cells from peripheral blood were obtained from 8 mL of 

human peripheral blood of a male, age 31, and nonsmoking healthy individual. 

Blood was transferred to tubes containing anticoagulant and centrifuged for 10 

min at 1000 g. The buffy coat was collected along with red blood cells and 

serum. Cells were then transferred to a sterile microcentrifuge tube and stored 

protected from light at room temperature until the start of microcultivations. 

Briefly, a cell suspension of 20 µL of cell culture in 1 mL of RPMI 

1640 was exposed to 20 µL of α-mangostin (final concentration of 20 to 80 µM, 

1 h, 37 °C), ethanol as negative control (7mM, 1 h, 37°C), or hydrogen peroxide 

as positive control (H2O2,1mM,1 h, 37 C). 15 µL of that cell suspension was 

mixed with 95 µL of low-melting agarose in a microcentrifuge tube. The cell 

suspension was transferred to an agarose precoated glass slide, covered with 

aglass coverslip (22 mm x 66 mm), and immediately placed in a refrigerator (4 

°C) for 5 min to allow complete agarose solidification. Slides were prepared in 

duplicate. Cover slips were then removed and the slides immersed in cold (4°C) 

lysing solution (2.5 M NaCl, 100 mM Na2EDTA, 10mMTris, 1% (v/v) Triton X-

100, and 10% DMSO, pH 10), protected from light for at least 8 h. DNA was 

allowed to unwind for 20 min in freshly prepared alkaline electrophoresis buffer 

(1 mM Na2EDTA, 0.3 N NaOH, pH 13) prior to electrophoresis. Horizontal 

electrophoresis was performed at 1,5 V/cm. for 30 min at 4 °C. All steps were 
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performed without light to minimize additional DNA damage. The slides were 

then placed vertically and gently washed 3x for 5min with neutralizing buffer 

(0.4MTris-HCl buffer, pH 7.5).  

Slides were dried at 37°C for 1.5 hand then fixed for 10min 

(15%trichloroacetic acid, 5%zinc sulphate heptahydrate, and 5% glycerol), 

washed 3 times with distilled water. After 24 h fixation, the slides were stained 

with silver nitrate (1%) in a rotatory shaker for 20 min at 37°C. Slides were 

washed 3 times with distilled water, neutralized with acetic acid (1%) for 5 min, 

and again washed 3x with distilled water. The slides were then dried at room 

temperature and properly stored until analysis.  

Two persons analyzed each sample twice by optical microscopy 

(100-fold magnification). In each of the two slides, 100 Comets were analyzed 

and classified as 0, 1, 2, 3, and 4, according to the size of their tail type. The 

index of genetic damage at each α-mangostin concentration was determined by 

summing the number of multiplications of comets with their respective class and 

the percentage of damage in each treatment (CARVALHO-SILVA et al., 2016; 

TICE et al., 2000).  

 

2.6 Survival assays in yeast 

 

Stationary cells were grown in YPD (2% glucose, 2% peptone, 1% 

yeast extract) at 30°C for 72 h, shaking. Cells were centrifuged at 5000 g for 5 

min, the supernatant was discarded and the cells suspended in saline (0.9% 

NaCl). The process repeated three times for complete removal of the culture 

medium; the cell concentration used initially was 1-2x107 cells/mL. Log cells 

were obtained either by inoculation of fresh media with 106 STAT cells/mL and 
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grown with shaking for 4 to 5 h at 30°C until 1 to 2 × 107 cells/mL, after which 

cells were collected, washed three times with 0.9% NaCl, and resuspended to a 

final concentration of 2 × 107 cells/mL. The process repeated three times for 

complete removal of the culture medium. Determined by absorbance (660 nm) 

in the Spectrophotometer V-1600®. 

Cells were exposed to concentrations (20 to 160 µM) of α-mangostin 

for three hours exposed and diluted 1:10 up until concentration of 1-2x103 

cells/mL 5 µL of each dilution were plated on YPD medium (1% yeast extract , 

2% glucose, 2% peptone and 2% agar) and incubated at 30 °C by 48 h. The 

analysis performed according to the dilutions at each concentration, compared 

with the negative control (not exposed cell at α-mangostin).  

For the survival assay, they used the same conditions, but 100 µL of 

dilution 2x103 cells/mL plated on YPD medium and incubated up to 48 h. The 

results expressed as the percentage of survival related to the untreated control. 

 

2.6 Analysis of results 

All experiments performed in triples and expressed with mean and 

standard deviation. It performed a mean-variance analysis, also realized the 

Tukey test calculated by the Graph Pad Prism® program (Graph Pad Software, 

Inc., San Diego, CA). 
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3.0 Results and Discussion 

3.1 Growth of hyphae in medium supplemented with α-mangostin 

The results showed that the α-mangostin was able to inhibit the 

growth of mycelial to the M. perniciosa. The negative control plates (without α-

mangostin) growed about 5.7 ± 0.17 cm; the dishes containing the 

concentration of 20 µM growth was 6.1 ± 0.41 cm about 7% more than the 

mycelium grown in medium without supplementation of α-mangostin negative 

control. The mycelium grown at 40 µM and 80 µM was less than the negative 

control 3.7 ± 0.45 cm equivalent to 35.1% and 0.0 cm equivalent to 0% growth 

of the negative control, respectively (Figure 01).  

Secondary plant metabolites can be capable of combating 

phytopathogenic microorganisms such as M. perniciosa. The technique of 

mycelial growth in vitro was used to show that the essential oil extracted from 

Ocimum selloi was able to inhibit the growth of M. perniciosa (COSTA et al., 

2015). We show that α-mangostin pericarp extracted of G. mangostana was 

also capable of inhibiting the mycelial growth in vitro and up to 100% can used 

to combat witch's broom. 

 

3.2 M. perniciosa biomass determination 

The results showed that α-mangostin was able of reduce mycelial 

biomass of M. perniciosa. The mycelium grown in medium containing a 

concentration of 20 µM produced about 99.50±0.42% of biomass showing no 

significant growth when compared to the negative control; in the concentrations 

of 40 and 80 µM the biomass production were lower when compared to the 

negative control 41.78±1.45% and 0.8±0.80%, respectively (Figure 2). This 
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result is in agreement with the data shown in figure 1, since with increasing 

concentration decreases the mycelial growth. The reduction of M. perniciosa 

biomass production was demonstrated by the exposure of the mycelia treated 

with TcPR-10 protein, deriving of Theobroma cacao (SILVA et al., 2013) 

3.3 Survival test with pseudo-colonies 

The results showed that α-mangostin was able of reduce survival of M. 

perniciosa. Hyphae exposed the concentration of 20 µM the survival was about 

80±5.3% showing no significant growth when compared to the negative control; 

in concentrations of 40 and 80 µM the survival was lower when compared to 

negative control 60±14.8 and 13±3.3 %, respectively (Figure 3). The result 

shows that the highest tested concentrations have activity against M. 

perniciosa, corroborating the data presented above. This information are 

fundamental to contribute in biofungicides production against expansion of the 

witch's broom that commits the entire cacao crop (FILHO et al., 2006; 

PUNGARTNIK et al., 2009; SILVA et al., 2013). 

3.1. Genotoxic Activity  

α-mangostin was considered genotoxic; was not statistically significant 

difference between untreated cells [negative control] and cells exposed the 

lowest concentrations of α-mangostão (25 µM) in the Comet assay (Figure. 4). 

But, at the highest concentrations (50 and 100 µM) was able to promote similar 

DNA damage when compared to positive control (1mM H2O2). Thus, the results 

demonstrate that the α-mangostin interacts with DNA promoting damage; the 

DNA degradation to be the cause of cell death (WANG et al., 2016).  

The Comet assay has been used to evaluate genotoxicity of quercetin 

(GUPTA et al., 2010), sorbitol (CARDOSO et al., 2016) and resveratrol 
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(TOMASELLO et al., 2012). Thus demonstrating that the comet assay was 

effective in the assessment of genetic damage caused by compounds isolated 

from plants.  

3.4 Yeast Sensitivity Assay 

In order to evaluate possible mechanisms that promote the reduction 

of growth halo (FIG. 1), the reduction in biomass production (FIG. 2), M. 

perniciosa survival (FIG. 3) and genotoxicity by comet assay (FIG. 4) was used 

Saccharomyces cerevisiae mutants lacking synthesis of endogenous 

antioxidants and DNA repair enzymes. S. cerevisiae null mutants that lack only 

one gene in comparison to the isogenic wild type offer the possibility to study 

the relevance of a missing specific metabolic pathway on the response to the 

defined treatment with the chemical studied (SAITO et al., 2012). Mutants in 

proteins involved in antioxidant action and DNA repair are more sensitive to 

drugs that cause oxidation and DNA damage, respectively. Therefore, this is a 

very powerful system of rapidly identification a putative mechanism of α-

mangostin action in a complex cell (PUNGARTNIK et al., 2002). We used a set 

of four yeast null mutants involved in action antioxidant (sod1Δ, sod2Δ, cttΔ and 

ctaΔ) and four yeast null mutants in DNA repair (rad51Δ, rad52Δ, rad53Δ, xrs2Δ 

and pso2Δ). 

The results showed that α-mangostin was not able of reduce survival of 

strains yeast mutants to deficient protein protective of oxidative damage. Strains 

used to assess the metabolic pathway of oxidative stress showed no sensitivity 

in the tested concentrations (20 to 80 µM) suggesting that alpha-mangostin is not 

pro-oxidant (FIG. 5A). These strains were used to study oxidative action 

astragalin extracted from Cassia alata and likewise was not observed pro-oxidant 



47 
 

action (SAITO et al., 2012). The hydroalcoholic extract of G. mangostana with 

approximately 10% alpha-mangostin not showed pro-oxidative action on the 

yeasts, but protected against hydrogen peroxide action (CARVALHO-SILVA et al., 

2016). 

The test using mutant strains for DNA repair enzymes showed that α-

mangostin possibly promotes DNA damage. In the concentration of 20 µM not 

was observed difference in growth of the tested strains when compared to the 

negative control (not exposed to the yeast α-mangostin). However, at the 

concentrations of 40, 80 160 µM of α-mangostin all strains tested showed 

sensitivity (FIG. 5 B). As in the drop test in the strains showed sensitivity, the 

survival test was performed. 

The survival test in STAT phase showed that in the concentration of 

20 µM, only rad51Δ strain was sensitive showed survival about 29±2.9 %. In the 

concentration of 40, 80, 160 µM all strains tested showed sensitivity being more 

sensitive rad53Δ about 26.61±3.02 (40 µM) 14.98±1.2 % (80 µM); all mutant 

strains were sensitive to concentration 160 µM. The used LOG phase with way 

to increase the sensitivity of the assay because this phase yeasts are more 

vulnerable to the action of exogenous compounds (PUNGARTNIK et al., 2009). 

The resulted shows that all strains of yeast were sensible to concentrations 

tested. Even when it was compared with data from the stationary phase (FIG. 

6B). These results demonstrate that the metabolic pathway is interfered, and 

causes death in M. perniciosa. Many compounds that cause death in eukaryotic 

cells as antitumor drugs act intercalating DNA to form interchain crosslinks e.g, 

photoactivated psoralens, mitomycin C and cis-platinum (ZHENG et al., 2006). 
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Figure Caption 

Figure 1 - One hyphae disk and culture medium of M. perniciosa removed from 

stock-plate was add in center of the petri dish with MPG medium supplemented 

with different concentrations α-mangostin and incubated at 25±1 °C for 5 days. 

Error bars represent mean ± SD of 3 independent experiments. 

Figure 2 – One hyphae were added to the medium liquid supplemented with 

different concentrations of α-mangostin and incubated at 25±1 °C for 14 days; 

the result was relativized with reference to negative control (medium without α-

mangostin) and represent mean ± SD of 3 independent experiments. 

Figure 3 - Survival test using pseudo-conoly of M. perniciosa for evaluation of 

sensibility of the alfa-mangostão; the result was expressed with mean deviation 

and standard deviation of 3 independent experiments. 

Figure 4 - Genotoxic activity measured by Comet assay of human leukocytes: 

HEGM treated cells (final concentration of 20 to 80 µM 1 h, 37 °C), ethanol 

(negative control, 10%, 1 h,37 °C), or H2O2 (positivecontrol,1mM,1 h, 37 °C). 

Error bars represent mean ± SD of 3 independent experiments. The analysis of 

variance nonparametric (ANOVA) and Tukey’s test used to compare means. 

Figure 5 - Sensitivity to α-mangostão of haploid yeast strains. A - Yeast of 

oxidative stress and B – yeast of DNA repair. 

Figure 6 - Survival test using Saccharomyces cerevisiae strains for evaluation 

of genotoxic agents; the result was expressed with mean deviation and 

standard deviation of 3 independent experiments. Figure A - yeast in stationary 

phase; Figure B yeast in log phase. 
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Figure 2  
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Figure 4  
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Figure 5A 
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PROCESSO DE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO E 

A COMPOSIÇÃO DE α-MANGOSTÃO (MANGOSTIN) EXTRAIDO DO 

PERICARPO DE Garcinia mangostana L PARA COMBATER DOENÇAS 

FITOPATOGÊNICAS  

 

Ronaldo Carvalho da Silva; Martin Brendel; Cristina Pungartnik 

 

RESUMO 

1. A presente invenção refere-se à produção de uma composição à base de 

um composto vegetal que é utilizado para combater micro-organismos, 

especialmente os fungos.  

2. Mais particularmente a invenção refere-se tanto ao processo de produção 

de uma composição à base de α-mangostão extraído do pericarpo de G. 

mangostana L. quanto a sua utilização para combater doenças 

fitopatogênicas.  

3. Mais especificamente a invenção se refere a produção de uma 

composição à base α-mangostão extraído do pericarpo de G. mangostana 

L. e sua utilização para combater doenças provocadas por Moniliophthora 

perniciosa e outros agentes microbiológicos. 
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REIVINDICAÇÕES 

4. I. PROCESSO DE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO 
E A COMPOSIÇÃO À BASE DE α-MANGOSTÃO EXTRAÍDO DO 
PERICARPO DE G. mangostana L. PARA O CONTROLE DE 
FITOPATÓGENO, caracterizado por promover o preparo de uma 
composição e sua utilização no combate a doenças causadas por 
fitopatógenos, dentre eles os fungos.  

5. II. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO À BASE DO α-
MANGOSTÃO EXTRAIDO DO PERICARPO DE G. mangostana L. PARA 
O CONTROLE DE FITOPATÓGENO de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado por compreender as seguintes etapas: 

a. – Processo de extração dos compostos do pericarpo de G. 
mangostana L. com solventes adequados; 

b. – Processo de separação do α-mangostão utilizando cromatografia 
líquida de alta eficiência em condições específicas; 

c. – Processo de preparo das concentrações utilizando solventes 
adequados para uso sobre os fitopatogênicos; 

d. – Processo de aplicação dos compostos sobre o fitopatógenos. 
6. III. PROCESSO DE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA 

COMPOSIÇÃO E A COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO DE G. 
mangostana L. PARA O CONTROLE DE FITOPATÓGENO, de acordo 
com a reivindicação 2 caracterizado por utilizar um processo de preparo 
das concentrações e as concentrações de α-mangostão extraído do 
pericarpo de G. mangostana L. que podem variar de 1 a 2.000 µM (não 
restrito a essas concentrações) solubilizado em solventes adequados e 
aplicado adequadamente.  

7. IV. COMPOSIÇÃO À BASE DE α-MANGOSTÃO EXTRAÍDO DO 
PERICARPO DE G. mangostana L. PARA O CONTROLE DE 
FITOPATÓGENO, caracterizado por compreender as seguintes etapas: 

- Processo de extração α-mangostão; 

- Processo de produção das concentrações que podem variar de 1 
a 2.000 µ (não restritivo) podendo ser agregado a nanopartículas; 

- Processo de aplicação dos compostos, isolado ou conjugado com 
outros compostos.  
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Campo da Invenção 

8. A presente invenção refere-se à produção de uma composição à base de 

um composto vegetal que é utilizado para combater micro-organismos, 

especialmente os fungos.  

9. Mais particularmente a invenção refere-se tanto ao processo de produção 

de uma composição à base de α-mangostão extraído do pericarpo de G. 

mangostana L. quanto a sua utilização para combater doenças 

fitopatogênicas.  

10. Mais especificamente a invenção se refere a produção de uma 

composição à base α-mangostão extraído do pericarpo de G. mangostana 

L. e sua utilização para combater doenças provocadas por Moniliophthora 

perniciosa e outros agentes microbiológicos. 

 

 

11. Fundamentos da Invenção 

12. A espécie G. mangostana L., conhecida, popularmente, como mangostão, 

mangostin ou fruto da rainha pertence à família Clusiaceae e a ordem 

Malpighiales (SACRAMENTO, C.K., COELHO-JÚNIOR, E., CARVALHO, 

J. E.U. MÜLLER, C.H, NASCIMENTO, W.M.O. Growing Mangosteen in 

Brazil. Revista Brasileira Fruticultura, v. 29, n. 1, p. 195-203, 2007). O 

tamanho do fruto varia de 2,5 a 7,5 cm de diâmetro; o pericarpo do fruto 

possui em torno de 0,6 a 1,0 cm de espessura e corresponde a 75% do 

volume total do fruto (CHISTÉ, R.C., FARIA, L.J.G., LOPES, A.S., 

MATTIETTO, R.A. Physicaland physiochemical characteristics of 

mangosteen peel in threeharvestperiods. Revista Brasileira de 

Fruticultura, v. 31, n.2, p. 416-422, 2009).  
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13. O mangostão é uma planta nativa do Sul da Ásia e cultivada em vários 

países com clima tropical, dentre estes países destaca-se o Brasil. Esta 

planta é cultivada principalmente nos do Pará e Bahia; sendo o sul da 

Bahia o maior produtor de mangostão com aproximadamente 80 hectares 

cultivado com mangostanzeiros. Vale destacar que, na região sul baiana, 

o município de Una possui cerca de 60 ha de cultivo do mangostão, 

superando as demais áreas cultivadas que estão distribuídas entre outros 

municípios de Taperoá, Ituberá, Uruçuca, Nilo Peçanha e Tancredo 

Neves. A produção de mangostão abastece o mercado interno regional 

mas é especialmente produzido para exportação, o que torna este fruto 

economicamente relevante (SACRAMENTO, C.K., ENIO COELHO 

JÚNIOR, E. Cultivo do mangostão na Bahia. Revista Bahia Agrícola, v. 

7, n.1, 2005). 

14.  O pericarpo e folhas do mangostão têm sido utilizados na medicina 

popular há milhares de anos. A casca tem sido usada especificamente 

para tratar resfriados, diarreia, doenças intestinais e doenças de pele. 

Nativos do sudeste da Ásia utilizam o concentrado da casca do 

mangostão no combate a infecções e doenças estomacais (AKAO, Y., 

NAKAGAWA, Y., IINUMA, M., Y. NOZAWA, Y. Anti-cancer effects of 

xanthones from pericarps of mangosteen, International Jornal of 

Molecular Sciences, vol. 9, p. 355-370, 2008).  

15. O pericarpo de G. mangostana possui componentes capazes de 

neutraliza radicais livres e proteger células humana contra o estresse 

oxidativo que podem evitar danos no DNA que podem originar doenças 

genéticas como o câncer e prevenir o envelhecimento precoce (R. 
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Carvalho-silva, A. Cibelle, F. Pereira, R. Prince, T. N. Guecheva, J. A. P. 

Henriques, M. Brendel, C. Pungartnik, and F. Rios-santos, DNA Protection 

against Oxidative Damage Using the Hydroalcoholic Extract of Garcinia 

mangostana and Alpha-Mangostin. Evidence-based Complement. 

Altern. Med., vol. 2016, 2016.) 

16. Testes realizados com componentes do pericarpo do mangostão sugerem 

a existência de compostos com propriedades anti-inflamatórias 

(TEWTRAKUL, S., WATTANAPIROMSAKUL, C., MAHABUSARAKAM, 

W. Effects of compounds from G. mangostana on inflammatory mediators 

in RAW264.7 macrophage cells, Journal of Ethnopharmacology, v. 121, 

n.1 p. 379-382, 2009), antioxidante (KOSEM, N., HAN, Y-H., 

MOONGKARNDI, P. Antioxidant and Cytoprotective Activities of 

Methanolic Extract from G. mangostana Hulls, Science Asia, v. 33, n. 1, 

p. 283-292, 2007), antibacteriana (POTHITIRAT, W.,  CHOMNAWANG, 

M.T., SUPABPHOL, R., GRITSANAPAN, W. Comparison of bioactive 

compounds content, free radical scavenging and anti-acne inducing 

bacteria activities of extracts from the mangosteen fruit rind at two stages 

of maturity. Fitoterapia, v. 80, n. 1, p.  442–447, 2009) e antifúngica 

(KAOMONGKOLGIT, R., JAMDEE, K., CHAISOMBOON, N. Antifungal 

activity of alpha-mangostin against Candida albicans. Journal of Oral 

Science, v. 51, n. 3, p.401-406, 2009).  

17. Até o momento, da escrita desse texto, não foram encontrados 
documentos de patente que abrangessem a formulação de composições 
para combater a expansão da doença-vassoura-de-bruxa, causada pelo 
agente M. perniciosa que utilizassem o α-mangostão (α-mangostin) G. 
mangostana como componente principal.   
 

18. Técnica relacionada 
20. As patentes depositadas que utilizam a planta G. magostana como base 
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para composições, em sua maioria, referem-se a composições 

nutracêuticas e/ou cosméticas.   

21. A patente de número PI 0315848-9 A, intitulada Bebida e composição 

nutracêuticas de mangostão e método de preparação dos mesmos, 

refere-se à produção de composições derivadas do fruto da planta de G. 

mangostana L. ou mangostão. Estas composições têm por objetivo 

melhorar o estado geral de saúde e bem-estar dos seres humanos, 

especialmente, para combater radicais livres, pois a composição tem 

ação antioxidante, devido a presença das xantonas.  Na mesma 

perspectiva a patente de número PI046594-2 A, intitulada: Composição 

de chá de mangostão nutritivo refere-se à produção de uma composição 

nutritiva contendo compostos de xantonas extraídas do fruto de G. 

mangostana L.  

22. A patente de número:TW201000113 e  titulo: Preventative and/or 

therapeutica gent against atopic dermatites mostra o processo de 

extração de um composto com atividade antimicrobiana e tendo as 

vantagens de fácil obtenção dos solventes e técnica de fácil aplicação, 

entretanto, apresenta as desvantagens de não extrair compostos 

apolares, que são compostos com atividade antifúngica tendo ainda a 

desvantagem adicional de desconsiderar a interação entres os 

compostos polares a apolares que podem potencializar a atividade 

biológica do extrato e torná-lo de custo baixo.  

23. A presente invenção é sobre um biofungicida criado a partir do pericarpo 

de G. mangostana L. com atividade contra o fungo causador da vassoura 

de bruxa que atinge o cacaueiro e outras doenças fitopatológicas que 
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acometem outras plantas. Sua produção é de baixo custo e as técnicas 

empregadas são fáceis aplicações. Até o momento da escrita do deste 

documento não foram encontrados documento de patentes que versem 

sobre composições para combater o M. perniciosa. 

  

Sumário da invenção 

 

24. A requerente descobriu e formulou uma composição à base de α-

mangostão extraído do pericarpo de G. mangostana L. com atividade 

contra M. perniciosa, agente causador da vassoura-de-bruxa. A presente 

invenção tem como vantagem o baixo custo de produção da composição, 

a facilidade de obtenção do pericarpo e sua eficácia no combate de 

doenças fitopatogênicas. 

 

Breve descrição das Figuras 

 

25. A Figura 1 mostra, no eixo Y, a porcentagem de hifas que sobreviveram 

a exposição do EHGM e no eixo X a concentração (100 a 400 µg/mL) do 

extrato de G. mangostana L (m/v). 

26. A Figura 2 mostra, no eixo Y, a porcentagem da massa seca M. perniciosa 

crescida em meio líquido (2% de glicerol e 0,5% de peptona em água 

destilada), expostos a concentrações do EHGM (100 a 400 µg/mL), 

incubado a 25 °C durante 21 dias. 

27. Figura 3, mostra, no eixo Y, a porcentagem do crescimento do micélio em 

meio sólido (2% de glicerol e 0,5% de peptona e 2% de água, em água 

destilada), expostos a concentrações do EHGM (100 a 400 µg/mL), 

incubado a 25 °C durante sete dias em relação ao micélio crescido sem 

exposição ao extrato.  

28. Figura 4 A e B, mostram o padrão de crescimento de um disco de hifas 

de M. perniciosa crescimento em meio sólido (2% de glicerol e 0,5% de 

peptona e 2% de água, em água destilada), expostos a concentrações 

do α-mangostão (20 a 80 µM), incubado a 25 °C de cinco a sete dias; em 
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A crescimento de cinco dias e B crescimento de sete dias. 

  

29. Descrição detalhada da invenção  

30. Isolamento identificação do α-mangostão 

31. A presente invenção inova por produzir um biofungicida capaz de 

combater o fungo M. perniciosa, causador da vassoura de bruxa que 

devasta as plantações cacau. A formulação do biofungicida é preparada 

com compostos extraídos do pericarpo de G. mangostana. Não foi 

encontrado até a escrita deste documento, composições para combater 

o M. perniciosa.  

32. A composição tem atividade na faixa de 1 a 2000 µg/mL e pode ser 

utilizada para combater agentes patogênicos, especialmente fungos, 

mais especificamente o M. perniciosa. 

33. O micélio foi cultivado dura 7 dias em meio CPD (0,5% de peptona, 2% 

de glicerol e 2% de ágar) sólido a temperatura de 25 °C de onde os 

discos, com cerca de 1 cm de diâmetro, foram retirados para a realização 

dos demais experimentos.  

34. Teste de sobrevivência - Para a realização do teste de sobrevivência 

foram usadas hifas quebradas. Assim, um disco de micélio com cerca de 

10 mm de diâmetro foi incubado em 50 mL, a 25 °C durante 7 dias. Em 

seguida as hifas foram quebradas por agitação mecânica foi realizada a 

exposição a concentrações que variaram de 100 a 400 µg/mL de HEGM 

durante três horas e em seguida foram semeadas em meio sólido e 

incubadas durante sete dias a temperatura de 25 °C. Ao final do período 

de incubação as pseudocolônias foram contadas, o valor encontrado foi 

normalizado tendo como base o controle negativo que foram as hifas 

semeadas em meio sem a prévia exposição ao EHGM, figura 1. 

35. A análise dos dados mostra a eficiências do EHGM em combater o M. 

perniciosa, fungo causador da vassoura de bruxa em todas as 

concentrações testadas. Isso demonstra que o EHGM é eficiente no 

combate a doenças fitopatogênicas, especialmente as que são causadas 

por fungos filamentosos.  

36. Determinação da massa seca. Para determina a massa seca, o M. 

perniciosa foi crescido em meio sólido por sete dias, em seguida um disco 
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com cerca de 10 mm de diâmetro foi retira e incubado em 50 mL de meio 

contendo diferentes concentrações do EHGM (100 a 400 µg/mL), a 

temperatura de 25 °C durante 21 dias. Após o período de incubação, o 

meio de cultura contendo o M. perniciosa crescido foi filtrado a vácuo. Em 

seguida o todo material foi seco em estufa com circulação de ar forçada, 

a 60 °C, durante 6 h. Para obtenção dos dados, o papel filtro foi, 

inicialmente, identificado e pesado para posterior subtração do valor total 

da pesagem. Os valores foram expressos em porcentagem tendo como 

base o M. perniciosa crescido sem a presença do EHGM (controle 

negativo), seguindo a fórmula: peso final (papel filtro + MP) – peso inicial 

do papel filtro/Massa do controle negativo*100.  

37.   O resultado apresentado na figura 3 mostra que em todas as 

concentrações testadas ocorreu redução da produção de massa seca, 

demonstrando que o EHGM inibiu o crescimento do fungo causador da 

vassou-de-bruxa. Tendo com IC50, aproximadamente, 200 µg/mL.     

38. O tratamento foi realizado em placas. O meio CPD foi preparado e 

quando atingiu cerca de 60 °C foi adicionado o EHGM e vertido nas 

placas, com concentrações de 100 a 400 µg/mL. Quando o meio 

solidificou um disco com cerca de 10 mm de diâmetro foi adicionado no 

centro das placas e incubado por até sete dias. Na figura 4A, a imagens 

das placas com cinco dias de tratamento e na imagem 4B, placas 

crescidas com sete dias. Visivelmente o EHGM promoveu um estresse 

no M. perniciosa isso fica claro tanto pelo tamanho do disco do micélio 

crescido como pelo tom amarelado nas maiores concentrações.  

39. O disco de micélio crescido nas diferentes concentrações foram medidos 

e expressos na forma de porcentagem, tendo como base (100%) o 

tratamento controle, sem a presença do EHGM como, figura 5. O 

crescimento nas placas mostrou-se diferentes nas três concentrações: 

100 µg/mL foi de 95,5±1,33, 200 µg/mL foi de 83,47±2,4, 400 µg/mL foi 

de 55,71±2,4. Esse resultado mostra que o EHGM promove a redução 

do crescimento do micélio de M. perniciosa, dessa forma, o EHGM tem 

potencial para ser um biofungicida para combater a expansão da 

vassoura-de-bruxa.  
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Capítulo V 

Artigo – Proteção do DNA Contra Danos Oxidativos Usando o 

Extrato Hidroalcoólico de Garcina mangostana e o α-

mangostão 

 

CARVALHO-SILVA, R. et al. DNA Protection against Oxidative Damage Using the 

Hydroalcoholic Extract of Garcinia mangostana and Alpha-Mangostin. Evidence-based 

Complementary and Alternative Medicine, v. 2016, 2016. 
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Garcinia mangostana, popularly known as “mangosteen fruit,” originates from Southeast Asia and came to Brazil about 80 years ago where 
it mainly grows in the states of Para´ and Bahia. Although mangosteen or its extracts have been used for ages in Asian folk medicine, data 
on its potential genotoxicity is missing. We, therefore, evaluated genotoxicity/mutagenicity of hydroethanolic mangosteen extract [HEGM, 
10 to 640 g/mL] in established test assays (Comet assay, micronucleus test, and Salmonella/microsome test). In the Comet assay, HEGM-
exposed human leukocytes showed no DNA damage. No significant HEGM-induced mutation in TA98 and TA100 strains of Salmonella 
typhimurium (with or without metabolic activation) was observed and HEGM-exposed human lymphocytes had no increase of micronuclei. 
However, HEGM suggested exposure concentration-dependent antigenotoxic potential in leukocytes and antioxidant potential in the yeast 

Saccharomyces cerevisiae. HEGM preloading effectively protected against H2O2-induced DNA damage in leukocytes (Comet assay). 

Preloading of yeast with HEGM for up to 4 h significantly protected the cells from lethality of chronic H2O2-exposure, as expressed in 
better survival. Absence of genotoxicity and demonstration of an antigenotoxic and antioxidant potential suggest that HEGM or some 
substances contained in it may hold promise for pharmaceutical or nutraceutical application.
 

 

1. Introduction 
 
Despite many biological activities attributed to medicinal plants 

and their pharmacological properties, a minor contri-bution 

exists in regard to their safety and toxicity in humans [1]. The 

indiscriminate use of medicinal plants or natural products in 

traditional medicine or its self-administration in 

 

 
combination with prescribed drugs could, therefore, cause 

serious therapeutic problems, that is, leading to unknown 

deleterious effects by the plant product or severe adverse drug 

cross effects, respectively [2, 3]. It is worthwhile to mention 

that, apart from acute toxicity of plant effects, for example, 

carcinogenic potential, are more difficult to evaluate, as it will 

be manifested only after significant time after initial exposure.
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Thus, it is not only important to describe the 

pharmacological properties of a medicinal plant but also to 

establish its safety for human consumption.  
The fruit of Garcinia mangostana L., a tree originating from 

Southern Asia, is widely consumed in Brazil, particu-larly in 

its northwest region, as it has not only an excellent taste but 

also is supposed to have a range of medicinal prop-erties, that 

is, in treating constipation, diarrhea, intestinal dis-orders, skin 

diseases, and cancer [4, 5]. In fact, G. mangostana extract was 

shown to have antitumor, anti-inflammatory, antiallergy, 

antibacterial, antifungal, antiviral, and antimalar-ial activity 

[5]. Most biological properties of G. mangostana extracts may 

be related to xanthones, mainly isolated from the pericarp, 

whole fruit, and bark or from leaves. Phytochemical analysis of 

G. mangostana revealed a significant variety of xanthones, 

mainly alpha-, beta-, and gamma-mangostins, garcinone E, 8-

deoxygartanin, and gartanin [5]. While chem-ical studies of 

these compounds have progressed, only limited data is 

available on their cytotoxicity, either when applied as a mixture 

contained in G. mangostana extracts or as one of its purified 

chemical compounds.  
In vivo toxicity studies established a lethal dose at 1,000 
mg/kg for female BALB/c mice and suggested a suitable 
dose for short-term studies of less than 200 mg/kg [6]. A few 
cytotoxicity studies are available: mouse xenograph 
anticancer testing showed xanthones to inhibit neoplastic 
cell reproduction [7]; anticolon cancer effect was 
investigated on HCT116 human colorectal carcinoma cells 
including cytotoxicity, apoptosis, antitumorigenicity, and 
effect on cell signaling pathways; dose dependent killing of 
HCT116 cells exposed to mangosteen xanthone extract, -

mangostin, and -mangostin gave IC50 values of 6.5 ± 1.0  
g/mL, 5.1 ± 0.2  g/mL, and 7.2 ± 0.4  g/mL, respectively; 
finally, - mangostin treatment induced mitochondria-
mediated toxi-city and apoptosis in human breast cancer line 
MDA-MB231 [8].  
G. mangostana may contain various compounds which, when 

extracted, could have beneficial biological activities and thus could 

be a source for pharmaceutical and nutraceutical products similar 

to those already found in Teucrium ramo-sissimum [9], Copaifera 

langsdorffii [10], and Moringa oleifera  
[11]. Unfortunately, data on genotoxicity of crude extract as 
well as substances extracted from mangosteen pericarp is 
not available. This leaves a gap in our knowledge on the 
anticancer potential of mangosteen extract and on 
mangostin safety practiced in self-medication in traditional 
medicine [5].  
In this work we, therefore, evaluated the genotoxi-
city/mutagenicity and the antigenotoxic potential of the 
hydroethanolic extract of G. mangostana [HEGM] in a 
combination of biological tests, that is, micronucleus, 
Comet assay, Ames test, and antioxidant activity in the yeast 
Saccha-romyces cerevisiae. 
 

2. Materials and Methods 
 
2.1. Preparation of Extract. Fruits of Garcinia mangostana  
L. were collected at Una, Bahia, Brazil. After cleaning and 
washing, the pericarp of fruits (approximately 20 g) was 
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broken and macerated for 24 h with 1 L of ethanol (70%). The 

supernatant was vacuum-filtered (filter paper) and con-

centrated by rotary evaporation until complete withdrawal of 

ethanol, followed by freezing and lyophilization to obtain the 

hydroethanolic extract of G. mangostana [HEGM]. In all 

experiments HEGM was dissolved with DMSO (7 mM).  
All media and chemicals used are SIGMA (Sigma-Aldrich, 
Inc., St. Louis, MO, USA) or VETEC (Vetec Quimica Fina 
Ltda, RJ, Brazil) or as otherwise stated. 
 
2.2. HEGM Cytotoxicity. Human blood cell viability 

test by trypan blue exclusion was used to determine 

adequate concentrations of HEGM. Blood was collected 

from a healthy individual. Samples of 20 L of whole 

blood/mL of RPMI 1640 medium contained HEGM at doses 

ranging from 10 to 1280 g/mL. Cell viability was measured 

by collecting HEGM-exposed samples after 1, 2, and 4 h of 

incubation at 37∘C and mixing 15 L of each cell suspension 

with 15 L of trypan blue (4%) in a microcentrifuge tube. Cell 

suspension was analyzed by light microscopy in a Neubauer 

chamber. Viable cells were unstained while dead cells 

appeared stained blue. HEGM doses used in this study 

allowed cell viabil-ity >90%. Total 2,100 cells were 

analyzed throughout the experiment. Through the line 

equation of the IC50 was IC50 1853 g/mL. 
 

2.3. HEGM Genotoxic Activity 
 
2.3.1. Comet Assay. Nucleated cells from peripheral blood were 

obtained from 8 mL of human peripheral blood of a male, age 

26, and nonsmoking healthy individual. Blood was transferred 

to tubes containing anticoagulant and centrifuged for 10 min at 

1000 g. The buffy coat was collected along with red blood cells 

and serum. Cells were then transferred to a sterile 

microcentrifuge tube and stored protected from light at room 

temperature until the start of microcultivations.  
The Comet assay was performed based on the protocol proposed 

by Tice et al. [12]. Briefly, a cell suspension of 20 L of cell 

culture in 1 mL of RPMI 1640 was exposed to 20 L of HEGM 

(final concentration of 10 to 640 g/mL, 1 h, 37∘C), DMSO as 

negative control (7 mM, 1 h, 37∘C), or hydrogen peroxide as 

positive control (H2O2, 1 mM, 1 h, 37∘C); 15 L of that cell 

suspension was mixed with 95 L of low-melting agarose in a 

microcentrifuge tube. The cell suspension was transferred to an 

agarose precoated glass slide, covered with a glass cover slip (22 

mm ×66 mm), and immediately placed in a refrigerator (4∘C) for 

5 min to allow complete agarose solidification. Slides were 

prepared in duplicate. Cover slips were then removed and the 

slides immersed in cold (4∘C) lysing solution (2.5 M NaCl, 100 

mM Na2EDTA, 10 mM Tris, 1% (v/v) Triton X-100, and 10% 

DMSO, pH 10), protected from light for at least 8 h. DNA was 

allowed to unwind for 20 min in freshly prepared alkaline 

electrophoresis buf fer (1 mM Na2EDTA, 0.3 N NaOH, pH 13) 

prior to electrophore-sis. Horizontal electrophoresis was 

performed at 25 V/cm for 20 min at 4∘C. All steps were 

performed under yellow light to minimize additional DNA 

damage. The slides were then placed vertically and gently 

washed 3x for 5 min with neu-tralizing buffer (0.4 M Tris-HCl 

buffer, pH 7.5).
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Slides were dried at 37∘C for 1.5 h and then f ixed for 10 min 

(15% trichloroacetic acid, 5% zinc sulphate heptahydrate, 

and 5% glycerol), washed 3 times with distilled water. After 

24 h fixation, the slides were stained with silver nitrate (1%) 

in a rotatory shaker for 20 min at 37∘C. Slides were washed 

3 times with distilled water, neutralized with acetic acid (1%) 

for 5 min, and again washed 3x with distilled water. The 

slides were then dried at room temperature and properly 

stored until analysis.  
Two persons analyzed each sample twice by optical 
microscopy (100-fold magnification). In each of the two 
slides, 100 Comets were analyzed and classified as 0, 1, 2, 
3, and 4, according to the size of their tail type [12]. The 
index of genetic damage at each HEGM concentration was 
deter-mined by summing the number of multiplications of 
Comets with their respective class and the percentage of 
damage in each treatment.  
Bars in the Comet assay represent mean and SD of three 
independent experiments (values obtained from an average 
of 100 cells per pool). ANOVA-Tukey was conducted to 

compare means; bars represent mean ±SD as calculated by 
the GraphPad Prism® program (GraphPad Software, Inc., 
San Diego, CA). 
 
2.3.2. Salmonella/Microsome Mutagenicity Assay (Ames Test). 

Salmonella typhimurium strains TA98 and TA100 were kindly 

provided by B. M. Ames (University of California, Berkeley, 

CA, USA). Mutagenicity was assayed by the preincubation 

procedure. The S9 metabolic activation mixture (S9 mix) was 

prepared according to Maron and Ames [13]. Briefly, 100 L of 

bacterial test cultures (1-2 × 10
9
 cells/mL) was incubated for 20 

min, at 37∘C with different amounts of G. mangostana extract 

in the presence or absence of S9 mix without shaking. 

Subsequently, 2 mL of soft agar (0.6% agar, 0.5% NaCl, 50 M 

histidine, and 50 M biotin, pH 7.4, 46∘C) were added to the test 

tube and poured immediately onto a plate of minimal agar 

(1.5% agar, Vogel-Bonner E medium, containing 2% glucose). 

The concentration range of HEGM extract was determined in 

experiments using S. typhimurium strain TA100, with and 

without metabolization, and cytotoxicity was observed at 

concentrations higher than 20 g/plate in the absence of S9 mix 

and 500 g/plate in the presence of S9 mix. In the mutagenicity 

assay, the dose range between 100 and 500 g/plate was used in 

the presence of S9 mix and a concentration range between 4 and 

20 g/plate was applied in the absence of S9 mix. Af latoxin B1 

(1 g/plate) was used as positive control for all strains in the 

presence of metabolic activation (+S9 mix). In the absence of 

metabolic activation, 4-nitroquinoline-oxide (4-NQO, 0.5 

g/plate) was used for strain TA98 and sodium azide (1 g/plate) 

for strain TA100. Plates were incubated in the dark at 37∘C for 

48 h before counting the revertant colonies. 
 
The results were analyzed by the Salmonella Statistic Assay 
(Environmental Monitoring System Laboratory, EPA, 
Software Version 2.3, April 1988). A test substance was 
considered mutagenic when significant dose response and 
ANOVA variance were observed, and the increase in the 
mean number of revertants on test plates was at least twofold 
higher than that observed in the negative control. 
 

 

2.3.3. Micronucleus Test (MN). The modified cytokinesis 

blocked method of Fenech and Morley [14] was used to 

determine the frequency of MN. Briefly, 1 mL of whole blood 

was mixed with 9 mL of RPM1 1640, 10% fetal bovine serum, 

penicillin (100 units/mL), and streptomycin (100 g/mL). 

Phytohemagglutinin was added at a concentration of 2% to 

stimulate lymphocyte division. Cells were exposed to 

concentrations of HEGM (160 to 640 g/mL) and incubated in 

5% CO2, at 37∘C for 72 h. Vincristine (1 nM) and incubation in 

5% CO2 at 37∘C for 72 h were used as positive control whereas 

DMSO (7 mM) and incubation in 5% CO2 at 37∘C for 72 h were 

the negative control. At 44 h, cytochalasin B was added at a 

concentration of 3 g/mL. At 72 h cells were collected by 

centrifugation at 1,000 rpm for 10 min and then treated with 1% 

of sodium citrate hypotonic solution for 5 min at room 

temperature. Treatment with methanol/acetic acid (3 : 1, v/v) 

was repeated twice, and the cells were collected on microscope 

slides. Slides were coded, stained with 5% Giemsa for 5 min 

and scored according to the criteria described [14]. The mean 

MN frequency was calculated for each individual from 1,000 

binucleated cells. Error bars represent standard deviation as 

calculated by the GraphPad Prism program (GraphPad 

Software, Inc., San Diego, CA). Values repre-sented in the 

graph are the average of three experiments ±SD followed by 

ANOVA-Tukey’s analyses to compare means. 
 

2.4. Antigenotoxic Activity Using Comet Assay. 

Antigenotoxic activity was measured with the Comet 

assay [12] using human peripheral blood cells 

(leukocytes). Cells were preloaded with HEGM (160, 

320, 640 g/mL) for 1 to 4 h, collected by 

centrifugation and twice washed with saline solution 

before being re-suspended in RPMI 1640 medium, 

and exposed for 5 min to H2O2 (1 mM) at 37∘C. 

DMSO (SIGMA, 7 mM, up to 4 h) was used as 

negative control. Alternatively, the same procedure 

was done with cells preloaded with -mangostin  
12.5 g/mL (M3824 SIGMA) for 1 to 4 h, 
centrifuged, washed, and resuspended as above but 

exposed to H2O2 (1, 0.5 or 
0.25 mM) at 37∘C. Ethanol (SIGMA, 2%, up to 

4 h) was used as negative control due to better 
solubility of the chemical. Error bars represent 

standard deviation as calculated by the GraphPad 

Prism program (GraphPad Software, Inc., San 
Diego, CA). Values represented in the graph are the 

average of three experiments ±SD followed by 
ANOVA-Tukey’s analy-ses to compare means. 

 

2.5. Antioxidant Activity Using Saccharomyces 

cerevisiae.  
Antioxidant activity of HEGM was assessed using the survival 
of WT Saccharomyces cerevisiae strain BY4742 
[EUROSCARF MAT his3 1 leu2 0 lys2 0 ura3 0] initially 

exposed to HEGM (preloaded) and then plated on agar medium 

containing H2O2 (4 mM). Yeast media and solutions were 

prepared according to [15]. Complete medium (YPD) was used 
for routine growth of yeast cells. Stationary phase  
(STAT) cultures with 2 × 10

8
 cells/mL were obtained after 

inoculation of an isolated colony into liquid YPD and 72 h 
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incubation at 30∘C with aeration by shaking. Five mL of cell 

suspension was centrifuged and the collected cells were washed 

3x and resuspended in 2 mL NaCl (0.9%), normalized to 10
7
 

cells/mL. From this suspension, 100 L of cells was

 

 

exposed to different HEGM concentrations (0 to 640 g/mL) 

for 0 to 4 h. Suspensions were properly diluted and plated on 

YPD with and without H2O2 (4 mM). Plates were incubated 

at 30∘C for 72 h and colony numbers counted. Graphs were 

generated using the GraphPad Prism program (GraphPad 

Software Incorporation, San Diego, CA, USA); error bars 

rep-resent the standard deviations of at least 3 independent 

exper-iments. The measurement of the effect of HEGM 

using the percentage survival versus dose with a logarithmic 

ordinate was performed using a typical inactivation kinetics 

curve [16], where the rate of decrease of the number of active 

single yeast cells with respect to dose is proportional to the 

number of active cells remaining at that dose level. When 

killing follows single hit kinetics, the inactivation curve is 

exponential, and the graph in the semilog plot will yield a 

linear curve with a negative slope. This presentation allows 

a rapid estimation of the dose reduction factor [17]. 

Statistical analysis between parallel experiments was 

performed using the standard devi-ation. 
 

3. Results and Discussion 
 
Many plants or their extracts used in traditional medicine have 

not been scientifically validated for their effectiveness and there 

is even less information available about the poten-tial risks that 

their use might pose to public health [18]. After all, some plants 

used as food or for therapeutic purposes have been proven to 

contain substances with cytotoxic, genotoxic, or mutagenic 

activity [1, 3, 6, 8, 18, 19].  
The pericarp of mangosteen has been used to treat 
constipation, diarrhea, intestinal disorders, and skin diseases 
[5, 17, 20]. This plant is native from Southeast Asia where 
the concentrate of the peel of the mangosteen is used to 
mainly fight infections and stomach ailments [4, 5]. Tests 
performed with different extractions of mangosteen pericarp 
(including hydroethanolic) suggested the existence of 
compounds with analgesic [21], antioxidant [22], and anti-
inflammatory activ-ity [23], as well as the ability to induce 
apoptosis in cancer cells [8], amongst other activities. 
However, up to date, no research has been reported 
investigating possible genotoxic/ mutagenic activity of 
HEGM, the hydroethanolic extract of mangosteen pericarp. 
 
3.1. Genotoxic Activity. The genotoxic activity of HEGM was 

evaluated using the Comet assay (Figure 1), micronucleus test 

(Figure 2), and Salmonella/microsome assay (Table 1). HEGM 

was considered not mutagenic in the three test systems, as there 

was no statistically significant difference between untreated 

cells [negative control] and cells exposed to different 

concentrations of HEGM in the Comet assay (Figure 1); there 

was no statistical significant difference between the negative 

control and the HEGM-exposed strains in the 

Salmonella/microsome assay either with or with-out 

metabolization (Table 1). Finally, whereas vincristine-exposed 

cells exhibited a significant increase in micronucleus frequency, 

all other treatments, that is, negative control and exposure to 

HEGM, did not (Figure 2).  

The Comet assay has been used to evaluate genotoxicity of 

extracts from Polyalthia longifolia [24], Cedrela odorata 
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Figure 1: Genotoxic activity measured by Comet assay of human 

leukocytes: HEGM treated cells (final concentration of 10 to 640 

g/mL, 1 h, 37∘C), DMSO (negative control, 7 mM, 1 h, 37∘C), or 

H2O2 (positive control, 1 mM, 1 h, 37∘C). Error bars represent 

mean ±SD of 3 independent experiments. The analysis of variance 

nonparametric (ANOVA) and Tukey’s test used to compare means. 

DMSO-induced DNA damage (basal) was subtracted from HEMG-

induced DNA damage. ∗∗∗ < 0.001. 
Figure 2: Micronuclei frequency per 1000 human lymphocytes 

exposed to HEGM (160 to 640 g/mL, 5% CO2, 37∘C for 72 h), 

vincristine (1 nM, 5% CO2, 37∘C for 72 h, positive control), or 

DMSO (7 mM, 5% CO2, 37∘C for 72 h, negative control). The 

analysis of variance nonparametric (ANOVA) and Tukey test used 

to compare means. ∗∗∗ < 0.001. 
 

 

L. and Juglans regia L. [25], and Acacia aroma [26] and 

demonstrated their safety. On the other hand, a survey of bark 

extract of Nauclea, traditionally used in African countries for 

the treatment of fever [27], diarrhea, and malaria, showed a high 

rate of genotoxicity in the Comet assay, suggesting that 

ingestion of this extract is a health risk. These findings point to 

the importance of genotoxic risk assessment [28], that is, to 

determine whether plant extracts contain substances that may 

damage the genetic material and thus might be putative 

carcinogens, endangering the health of users [1, 29]. The same 

holds true for extracts of Polyscias filicifolia S. [30], Camellia 

oleifera A. [31], and Inula viscosa [32], which yielded positive 

results in the micronucleus test that is a bioindicator of 

mutagenicity.  
The concentration range of HEGM extract was deter-mined 
in experiments using S. typhimurium strain TA100, 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine  
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Table 1: Induction of his+ revertants in S. typhimurium strains by Garcinia mangostana extract with and without metabolic activation (S9 

mix).   
  S. typhimurium strains    

Substance Concentration ( g/plate) 
TA100  TA98  

Rev./platea MIb Rev./platea MIb 
  

  Without metabolic activation (−S9)    

 — 95.3 ±19.9 — 30.0 ±5.2 — 

 4 90.3 ±10.1 0.95 28.0 ±2.7 0.93 

NCc extract 8 102.0 ±16.6 1.07 20.3 ±4.6 0.68 

 12 99.3 ±5.03 1.04 29.0 ±8.7 0.97 

 16 95.0 ±19.5 1.00 28.3 ±6.8 0.94 

PCd 
20 81.3 ±57.1 0.85 19.7 ±9.0 0.66 

0.5 (4NQO)/1 (NaN3) 479.7 ±57.1∗∗∗ 5.03 362.7 ±34.5∗∗∗ 12.09 

  With metabolic activation (+S9)    

 — 90.3 ±30.4 — 49.3 ±9.2 — 

 100 81.0 ±12.3 0.90 46.3 ±7.5 0.94 

NCc extract 200 82.0 ±9.5 0.91 47.0 ±4.6 1.14 

 300 86.7 ±15.7 0.96 51.3 ±4.0 0.95 

 400 80.3 ±13.5 0.89 58.0 ±13.9 0.92 

PCd 
500 79.0 ±8.7 0.88 66.0 ±24.3 1.14 

1 (AFB1) 296.3 ±62.7∗∗ 3.28 569.7 ±15.7∗∗∗ 11.55 
a Number of revertants/plate: mean of three independent experiments ± SD; 

b
MI: mutagenic index (number of his+ induced in the sample/number of spontaneous his+ in the negative control); 

c
NC: negative control DMSO (10 L) used as solvent for the extract; 

d
PC: positive control (−S9) sodium azide to TA100; 4-NQO to TA98; (+S9) af latoxin B1. ∗∗Data significantly different 

in relation to the negative control < 0.01; ∗∗∗ < 0.001.
 

 
with and without metabolization, and cytotoxicity was observed at 

concentrations higher than 20 g/plate in the absence of S9 mix and 

500 g/plate in the presence of S9 mix (data not shown). In the 

mutagenicity assay the dose range between 100 and 500 g/plate 

was used in the presence of S9 mix and a concentration range 

between 4 and 20 g/plate was applied in the absence of S9 mix 

(Table 1). The extract was not mutagenic in strain TA98 (detects 

frameshift mutation in the DNA target –C-G-C-G-C-G-C-G) 

regardless of absence or presence of metabolic activation. Also, 

no mutagenicity was detected in strain TA100 (detects base pair 

substitutions (leucine [GAG] by proline [GGG])) in the absence 

or pres-ence of metabolic activation. This method was already 

used to screen the extracts of Parthenium hysterophorus L. [33] 

Peperomia pellucida L., Eichhornia crassipes S., and Colocasia 

esculenta S. [11], where no mutagenicity at the evaluated con-

centrations was found. Also the Salmonella/microsome assay has 

been used to evaluate the biosafety of extracts of Parthe-nium 

hysterophorus L. [33] Peperomia pellucida L., Eichhornia 

crassipes S., and Colocasia esculenta [11]; no mutagenicity was 

observed at evaluated concentrations by this effective method for 

the detection of genotoxicity. 

 
 
3.2. Antigenotoxic Activity. We also used the Comet assay 
to assess the antigenotoxic activity of HEGM (Figure 3) 
and found it to be effective against DNA damage induced 

by H2O2 in doses up to 320 g/mL (1, 2, and 4 h exposure). 

Comparing preloading of HEGM up to 4 hours of exposure, 
when doubling the dose from 160 to 320 g/mL we found 
increased DNA-induced damage protection observable as 
reduced amount of detected DNA damage. However, at 

 
640 g/mL, results were almost the same when compared to 

those at 320 g/mL, indicating that the lower concentration of 

HEGM already achieved maximum protection. Also, when 

comparing 2 to 4 hours of HEGM preloading, results of DNA-

induced damage protection were similar. Protection of cells 

may be due to potential antioxidants present in HEGM [17, 

18] that are sufficient to neutralize DNA damage inducing 

H2O2-derived free radicals [31], thus preventing DNA-strand 

breaks detected by Comet assay. Internal controls validated 

that there was no significant increase in DNA damage at any 

exposure time and concentration of HEGM preloading when 

compared to the negative control (DMSO). However, there 

was a significant increase when comparing positive (H2O2) to 

negative control (DMSO).  
Indeed, it was shown that extracts of Portulaca oleracea 

L. [31], Gymnema montanum [32], and olive leaf [33] were 

effective to protect against DNA damage induced by H2O2-

generated oxidative stress; similarly Gentiana asclepiadea 
extracts showed protection against oxidative damage caused 

by H2O2 [34] and leaf extract of Dendrobium speciosum con-

tains compounds protecting against 4NQO-induced DNA 
damage [35]. The discovery of substances able to protect the 
genetic material from genotoxic agents is important as it may 
lead to products or procedures that may aid in the prevention 
of genetic damage-induced diseases such as cancer [7, 8].  

According to HPLC measurements the HEGM extract 

used in this study contained 9.67% -mangostin (c.f. Sup-

plementary Material 1 (see Supplementary Material avail-
able online at http://dx.doi.org/10.1155/2016/3430405)) 

which means that there is 61.44 g of -mangostin (or 16.1 
M) in 640 g of HEGM. In order to test whether -mangostin 
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Figure 3: Antigenotoxic activity as measured by amount of DNA damage as detected by the Comet assay. HEGM preloaded human 

leukocytes (160, 320, and 640 g/mL up to 4 h); all following cells were treated with H2O2 (1 mM, 5 min, at 37∘C). (a, b, and c) The cells 

were preloaded to HEGM concentrations for 1, 2, and 4 h, respectively, followed by exposure to H2O2 for 5 minutes. For positive control, 

cells were treated only with H2O2 (first column). The analysis of variance nonparametric (ANOVA) and Tukey test used to compare means, 

thus evaluating the reduction in DNA damage. ∗∗∗ < 0.001.
 

 

was responsible for DNA antigenotoxicity, pure -mangostin 

isolated from pericarp of Garcinia mangostana (SIGMA) was 

used (Figure 4). Results demonstrated that a concentration of 

12.5 M -mangostin protected DNA from damage caused by 

H2O2 in a dose dependent manner. Higher doses led to cellu-

lar cytotoxicity (data not shown). Thus the results of Figure 4 

suggest that some components present in the pericarp of the 

Garcinia mangostana L., especially, -mangostin, protect against 

H2O2-induced DNA damage. 

 

3.3. Anti-Oxidant Activity. The antioxidant activity of HEGM 

was shown in vitro using the DPPH assay and results were 

similar to those related by Da Silva and coworkers [22] (Sup-

plementary Material 2). We then tested HEGM for its in vivo 

antioxidant activity using S. cerevisiae preloaded with HEGM 

(from 160 to 640 g/mL) and then plating these cells on H2O2-

containing agar (Figure 5). After one hour of HEGM 

pretreatment, there was already an increase in survival at 
 

 

HEGM exposure doses of 320 and 640 g/mL, and, after two 

hours, before loading, there was a further significant increase 

in survival of yeast as compared to the one-hour treatment 

and the negative control. Yeast cells preloaded with 320 

g/mL HEGM for two hours reached about 60% survival and 

when again doubling the HEGM dose about 80% survival 

was achieved (Figure 5). 
Doubling the time of exposure in preloading did not enhance 
protective antioxidant capacity. Taken together, these results 
suggest that HEGM contains at least one com-pound with 
antioxidant activity that, when taken up by the yeast cells, can 

neutralize the oxidant effects of H2O2, most probably that of 

free radicals, thus alleviating cellular oxida-tive stress. 
Preloading yeast cells with HEGM for two and four hours 

yielded better protection against H2O2-induced oxidative stress 

than shorter exposure times. Our result is in agreement with 
published data that suggest the presence of compounds with 
antioxidant activity in the pericarp of  
Garcinia mangostana L. [22]. 
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Figure 4: Antigenotoxicity of alpha-mangostin measured by the 

amount of DNA damage detected by the Comet assay. Human 

leukocytes were treated (preloaded) with 12.5 M alpha-mangostin 

for 4 h and then exposed for 5 minutes to different concentrations 

of H2O2 (1, 0.5 and 0.25 mM) at 37∘C. (a) Positive control, 1 mM 

H2O2; (b, c, and d) H2O2 exposure of 1, 0.5, and 0.25 mM, 

respectively; ethanol as negative control. (a) versus (b, c, and d) < 

0.001; (c) versus (d) ( < 0.5). 
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Figure 5: Survival of WT strain of S. cerevisiae to chronic H2O2 (4 

mM) induced oxidative stress. Cells preloaded (up to 4 h) with 
either with saline ( ) or with HEGM at exposure concentrations of 
160 g/mL ( ); 320 g/mL (e); 640 g/mL (X). 
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4. Conclusions 
 
In summary, the hydroethanolic extract of G. mangostana 
showed no genotoxicity/mutagenicity at exposure 
concentra-tions up to 640 g/mL but was effective as an 
antioxidant for yeast and effective in protecting DNA against 

damage from free radicals produced by H2O2.  
The absence of genotoxicity together with the shown 

antioxidant in vivo properties makes application or ingestion of 

extracts of G. mangostana safe and even beneficial to humans 

as incidence of oxidative stress-induced genetic damage may be 

lowered. Contributing to prevention of DNA damage-caused 

disease by neutralizing free radicals derived 

 

by either cellular metabolism or external agents, mangosteen 

extract, or isolated active compounds thereof may thus hold 

promise for pharmaceutical or nutraceutical applications. 
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Material suplementar do artigo 

Supplementary material 1 

Instrumentation and HPLC conditions (Abdalrahim et al., 2012) 

The instrument consisting of Shimadzu Rapid Separation LC (RSLC) 

system was equipped with an auto sampler, quaternary pump, degasser, column 

oven, and a DAD detector. The chromatographic analysis was carried out using 

a reverse phase Nucleosil C18 column (5 μm, 4.6 × 250 mm). The column 

temperature was set at 30°C, the mobile phase was consisting of A (acetonitrile) 

and B (0.1% H3PO4 in water), the elution program was isocratic at 95% (A) and 

5% (B) for 10 min, the flow rate was maintained at 1 mL/min, and the injection 

volume was 10 μL. The spectral data from the DAD-3000RS Diode Array Detector 

was collected at 244 nm (Suppl. Mat 1.A), and data acquisition was performed 

by Chromeleon software version 6.8. 

Linearity 

Linearity was determined by injecting 10 μL of the standard mixture in a 

concentration range of 1 to 64 μg/mL. The calibration curves were obtained for 

each individual compound by plotting the peak area versus the concentration. 

Regression analysis was performed in order to determine the linearity, in terms 

of R2, of the calibration graphs (Supp. Mat 1.B). 

Quantification of α-mangostin in G. mangostana extracts 

Ten microliters of G. mangostana extracts were injected at 100 μg/ml, 

and the peak area corresponding to α-mangostin was recorded. The 

concentration of the marker compounds in the samples was calculated by 

applying the linear regression equations of the standard calibration curves. The 

retention time was 5 minutes. Results show that the extract used in this study had 

9,67% α-mangostin.  
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Supp. Mat 1.A 
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Supp. Mat 1.B 
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Supplementary material 2 

Antioxidant activity with DPPH (BRAND-WILLIAMS et al., 1995) 

 

The antioxidant activity was determined by ability of antioxidants in 

HEGM to sequester stable radical DPPH•. A methanol solution of DPPH• was 

prepared 200 µg/ml, in order to provide absorbance at 515 nm.  

The determinations were performed by adding in each well of the 

microplate 150 uL of the solution of DPPH• and 50 uL of methanol to the control, 

or the same volume for standard solutions (ascorbic acid) or concentrations of 

HEGM. The absorbance readings were performed after 40 min of reaction 

microplate spectrophotometer with incubation at 23 °C in the absence of light. 

Analyses were performed in triplicate. The decrease in absorbance of the 

samples was correlated to control the absorbance of decay results in the 

percentage of kidnap free radicals. 

The concentration of extract capable of capturing 50% of DPPH (IC50) 

was determined by the equation of the line. The result showed that the IC50 of 

22.6. 
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Supp. Mat 2 
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Supplementary material 3 

Cell viability test by trypan blue CARIDDI, L et al., (2012) 

Human blood cell viability test by trypan blue exclusion was used to 

determine adequate concentrations of HEGM. Blood was collected from a 

healthy individual. Samples of 20 μL of whole blood/mL of RPMI 1640 medium 

contained HEGM at doses ranging from 10 to 1280 μg/mL. Cell viability was 

measured by collecting HEGM-exposed samples after 1, 2 and 4 h of incubation 

at 37 °C and mixing 15 μL of each cell suspension with 15 μL of Trypan Blue 

(4%) in a micro-centrifuge tube. Cell suspension was analyzed by light 

microscopy in a Neubauer chamber. Viable cells were unstained while dead 

cells appeared stained blue. HEGM doses used in this study allowed cell 

viability >90%. Total 2,100 cells were analyzed throughout the experiment. 

Through the line equation of the IC50 was IC 50 1853,42 µg/mL 
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Supp. Mat 3 
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Supplementary material 4 

Images of testing 

 

Supp. Mat 4.A 

 

Cell viability test by trypan blue viable cells were unstained while dead cells 

appeared stained blue 
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Supp. Mat 4.B 

 

Comet assay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

Supp. Mat 4.C 

 

Micronuclei test in binucleated cells 
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Supp. Mat 4.D 

Comet assay 
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Antioxidant assay in yeast 
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COMPOSIÇÃO E A COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO 

DE Garcinia mangostana L. PARA COMBATER O ESTRESSE 

OXIDATIVO EM SISTEMAS BIOLÓGICOS 
 



96 

PROCESSO DE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO E A 

COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO DE Garcinia mangostana L. PARA 

COMBATER O ESTRESSE OXIDATIVO EM SISTEMAS BIOLÓGICOS 

Ronaldo Carvalho da Silva; Cristina Pungartnik; Martin Brendel 

RESUMO 

1.A presente invenção refere-se ao processo de produção de uma composição à base de 

compostos vegetais que pode ser utilizada para combater o estresse oxidativo em 

sistemas biológicos, combatendo radicais livres, podendo retardar o envelhecimento 

celular e prevenir o surgimento de neoplasias.  

2.Mais particularmente a invenção refere-se tanto ao processo de produção de uma 

composição à base do pericarpo de G. mangostana L. quanto a sua utilização para 

combater o estresse oxidativo em sistemas biológicos, combatendo radicais livres 

podendo retardar o envelhecimento celular precoce, além de prevenir o surgimento de 

danos no DNA que podem levar ao desenvolvimento de neoplasias.  

3.Mais especificamente a invenção se refere a produção de uma composição à base do 

pericarpo de G. mangostana L. e sua utilização para combater/neutralizar radicais livres 

oriundos de processos celulares naturais ou originados por estresse ambiental. 
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4.REIVINDICAÇÕES 

5.1 - PROCESSO DE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO E A 
COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO DE Garcinia mangostana L., caracterizado 
por preparar uma composição cuja utilização pode ser de forma isolada ou como 
componente de outras composições que podem ser utilizadas para combater/neutralizar 
radicais livres, em sistemas biológicos em homeostase ou ocasionados por estresse 
ambiental. 

6.2 – PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO DE 
Garcinia mangostana L. caracterizado por compreender as seguintes etapas: 

- Processo de extração dos compostos do pericarpo de Garcinia mangostana L. utilizando 

solventes orgânicos e inorgânicos; 

- Processo de preparo das concentrações utilizando solventes apropriados; 

- Processo de aplicação dos compostos para combater o estresse oxidativo. 

7.3 – COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO DE Garcinia mangostana L. QUE PODE 
SER UTILIZADA PARA COMBATER O ESTRESSE OXIDATIVO caracterizado por 
realizar processo de extração dos componentes do pericarpo para que possam ser 
utilizados isolado ou associados a outras composições. 

8.4 – PROCESSO DE PRODUÇÃO DE COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO DE 
Garcinia mangostana de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por utilizar um 
processo de preparo das concentrações e as concentrações que podem variar de 0,001 
a 2.000 mg/mL solubilizadas em solventes apropriados, mas não restritivo a estas 
concentrações.  

9.5 – COMPOSIÇÃO ORIUNDA DO PERICARPO DE Garcinia mangostana caracterizado 
por possuir componentes que podem ser utilizados isoladamente ou fazendo parte de 
formulações em produtos cosméticos e/ou farmacêuticos, como para o tratamento de 
cabelo, pele, fitoterápicos, medicamentos e/ou chás nutritivos, mas não restritivo a estes 
exemplos.   
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10.Campo da Invenção 

11.A presente invenção refere-se à produção de uma composição à base de compostos 

vegetais que é utilizada para prevenir o envelhecimento celular, bem como na prevenção 

à neoplasia.  

12.Mais particularmente a invenção refere-se tanto ao processo de produção de uma 

composição à base do pericarpo de Garcinia mangostana L. quanto a sua utilização para 

o combate ao envelhecimento celular precoce, bem como na prevenção à neoplasia.  

13.Mais especificamente a invenção se refere a produção de uma composição à base do 

pericarpo de Garcinia mangostana L. e sua utilização para minimizar a concentração de 

radicais livres oriundos de processos biológicos celulares. 

 

14.Fundamentos da Invenção 

15.A espécie Garcinia mangostana L. conhecida popularmente como mangostão, mangostin e 

fruto da rainha pertence ao gênero Garcinia, família Clusiaceae e a ordem Malpighiales 

(SACRAMENTO et al., 2007). O tamanho do fruto varia de 2,5 a 7,5 cm de diâmetro; o 

pericarpo do fruto possui em torno de 0,6 a 1,0 cm de espessura e corresponde a 75% do 

volume total do fruto (CHISTÉ, R.C., FARIA, L.J.G., LOPES, A.S., MATTIETTO, R.A. 

Physicaland physiochemical characteristics of mangosteen peel in threeharvestperiods. 

Revista Brasileira de Fruticultura, v. 31, n.2, p. 416-422, 2009).  

16.O mangostão é nativo do Sul da Ásia e cultivado em vários países com clima tropical, dentre 

estes países destaca-se o Brasil. No âmbito nacional os principais produtores são os 

estados do Paraná e da Bahia, sendo, o sul da Bahia, o maior produtor de mangostão 

com aproximadamente 80 hectares (ha) cultivado com mangostanzeiros. Vale destacar 

que, na região sul baiana, o município de Una possui cerca de 60 ha de cultivo do 

mangostão, superando as demais áreas cultivadas que estão distribuídas entre outros 
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municípios de Taperoá, Ituberá, Uruçuca, Nilo Peçanha e Tancredo Neves. A produção de 

mangostão abastece o mercado interno regional e especialmente é produzido para 

exportação, o que torna este fruto economicamente relevante (SACRAMENTO, C.K., 

ENIO COELHO JÚNIOR, E. Cultivo do mangostão na Bahia. Revista Bahia Agrícola, v. 

7, n.1, 2005). 

17.O pericarpo e folhas do mangostão têm sido utilizados na medicina popular há milhares de 

anos. A casca tem sido usada especificamente para tratar resfriados, diarreia, doenças 

intestinais e doenças de pele. Nativos do sudeste da Ásia utilizam o concentrado da casca 

do mangostão no combate a infecções e doenças estomacais (AKAO, Y., NAKAGAWA, 

Y., IINUMA, M., Y. NOZAWA, Y. Anti-cancer effects of xanthones 

frompericarpsofmangosteen, International Journal of Molecular Sciences, vol. 9, p. 

355-370, 2008). Testes realizados com componentes do pericarpo do mangostão 

sugerem a existência de compostos com propriedades anti-inflamatórias (TEWTRAKUL, 

S., WATTANAPIROMSAKUL, C., MAHABUSARAKAM, W. Effects of compounds from 

Garcinia mangostana on inflammatory mediators in RAW264.7 macrophage cells, Journal 

of Ethnopharmacology, v. 121, n.1 p. 379-382, 2009), , antibacteriana (POTHITIRAT, W.,  

CHOMNAWANG, M.T., SUPABPHOL, R., GRITSANAPAN, W. Comparison of bioactive 

compounds content, free radical scavenging and anti-acne inducing bacteria activities of 

extracts from the mangosteen fruit rind at two stages of maturity. Fitoterapia, v. 80, n. 1, 

p.  442–447, 2009), antifúngica (KAOMONGKOLGIT, R., JAMDEE, K., CHAISOMBOON, 

N. Antifungal activity of alpha-mangostin against Candidaalbicans. Journal of Oral 

Science, v. 51, n. 3, p.401-406, 2009) e antioxidante (KOSEM, N., HAN, Y-H., 

MOONGKARNDI, P. Antioxidant and Cytoprotective Activities of Methanolic Extract from 

Garcinia mangostana Hulls, Science Asia, v. 33, n. 1, p. 283-292, 2007; AUKKANIMART 

R, BOONMARS T, SRIRAJ P, SONGSRI J, LAUMMAUNWAI P, WARAASAWAPATI S, 
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BOONYARAT C, RATTANASUWAN P, BOONJARASPINYO S. Anthelmintic, anti-

inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster 

opisthorchiasis. Exp Parasitol. V.13, p. 154:5-13, 2015) 

 

18.Técnica relacionada 

19.A busca na base de patentes Espacenet revelou, utilizando o termo Garcinia mangostana, 

111 patentes depositadas, até o momento da escrita do presente documento. Quando o 

termo foi combinado com o código A61K36/38 notou-se que foram depositadas 22 

patentes. O código se refere a preparações de origem vegetal com atividades biológicas.  

20.Após avaliação das patentes sobre o tema, verificou-se que as principais temáticas estão 

voltadas para a elaboração de produtos nutracêuticos (US2009062378 (A1) de 2009-03-

05, intitulado: Nutraceutical Mangosteen Composition; e WO2010128949 (A1) de 2010-

11-11, intitulado: A Nutraceutical Composition), para fins odontológicos (MY152710 (A) de 

2014-11-28, intitulado: Oral Compositions Containing Extracts Of Garcinia Mangostana L. 

And Related Methods; e EP1415646 (A1) de 2004-05-06, intitulado: Gel Comprising 

Antimicrobial Extract As An Adjunct In The Treatment Of Periodontitis) e dermatológicos 

(KR20120027172 (A) de 2012-03-21, intitulado: Composition For Treatment And/Or 

Prevention Of Dermatopathy; e TW201000113 (A) de 2010-01-01, intitulado: Preventative 

And/Or Therapeutic Agent Against Atopic Dermatitis).  

21.A presente invenção é sobre uma composição que apresenta atividade antioxidante, criado 

a partir do pericarpo de Garcinia mangostana L. com potencial de minimizar o 

envelhecimento celular, bem como prevenir o aparecimento de neoplasia. Além disso, sua 

produção é de baixo custo e as técnicas empregadas são fáceis aplicações, não existe 

documentos público (patentes) que permita inferir esta solução.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25836376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25836376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25836376
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22.Sumário da invenção 

23.O requerente descobriu que compostos presentes no pericarpo de Garcinia mangostana L. 

possuem atividade preventiva do envelhecimento, bem como na prevenção à neoplasia. 

A presente invenção tem como vantagem o baixo custo, a facilidade de obtenção do 

pericarpo, a facilidade no preparo do extrato e a eficácia como composto antioxidante.  

 

24.Breve descrição das Figuras 

25.A Figura 1 apresenta o principal resultado da atividade genotóxica realizada com ensaio 

cometa, cujo objetivo é mostrar se composto interagem e promove danos no DNA nuclear. 

No eixo Y estão os valores, em percentual, da ação genotóxica do extrato hidroalcoólico 

de Garcinia mangostana (EHGM) sobre células leucocitárias humana. O resultado 

demonstra que o EHGM não é genotóxico para a células testadas e como sugerido pela 

literatura, o ensaio cometa é bastante sensível, logo o EHGM é seguro para utilização em 

composições a serem utilizadas por seres humanos e/ou animais. No eixo X estão as 

principais concentrações que variam de 10 a 640 µg/mL do extrato de Garcinia 

mangostana L (m/v). 

26.A Figura 2 apresenta o principal resultado da atividade de proteção do DNA nuclear frente 

ao estresse oxidativo promovido por peróxido de hidrogênio H2O2 realizada com ensaio 

cometa, cujo objetivo é mostrar se as células leucocitárias são capazes de capturar os 

compostos do EHGM dispersos no meio de cultura e usá-los para se proteger das 

espécies reativas de oxigênio liberadas pelo H2O2. No eixo Y estão os valores, em 

percentual, da degradação do DNA nas células leucocitárias humana. O resultado 

demonstra que as células incorporaram os componentes do EHGM e isto as protegeu 

contra as espécies reativas de oxigênio (EROs) liberadas pelo H2O2 mostrando que o 

extrato tem ação de proteção do DNA, podendo prevenir as células de problemas relativos 

a danos no DNA. No eixo X estão os principais tempos de exposição concentrações 

extrato de Garcinia mangostana L. (m/v) às concentrações que variam de 80 a 640 µg/mL. 

27.A Figura 3 apresenta o principal resultado da atividade de proteção contra danos oxidativos 

em leveduras. Inicialmente as leveduras foram tratadas com concentrações do EHGM (80 

a 640 µg/mL) e em seguida semeadas em meio de cultura sólido contendo 4 mM de H2O2. 

No eixo Y estão os valores, em percentual, da sobrevivência de leveduras e; no eixo X 

estão os principais tempos de exposição concentrações extrato de Garcinia mangostana 
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L (m/v) às concentrações que variam de 80 a 640 µg/mL. O resultado demonstra que as 

células incorporaram os componentes do EHGM e isto as protegeu contra as EROs 

liberadas pelo H2O2 mostrando que o extrato tem ação de proteção contra danos 

oxidativos. 

28.A Figura 4 apresenta o principal resultado da atividade de proteção do DNA nuclear frente 

ao estresse oxidativo promovido por H2O2 realizada com ensaio cometa, cujo objetivo é 

mostrar se as células leucocitárias são capazes de capturar o alfa-mangostão (isolado do 

pericarpo de G. mangostana L. dispersos no meio de cultura e usá-lo para se proteger 

das EROs liberadas pelo H2O2. No eixo Y estão os valores, em percentual, da degradação 

do DNA nas células leucocitárias humana. O resultado demonstra que as células 

incorporaram o alfa-mangostão, componente do EHGM, e isto as protegeu contra as 

EROs liberadas pelo H2O2 mostrando que o alfa-mangostão tem ação de proteção do 

DNA, podendo prevenir as células de problemas relativos a danos no DNA. No eixo X 

estão os principais tempos de exposição concentrações extrato de Garcinia mangostana 

L (m/v) às concentrações que variam de 12,5, 25 e 50 µM. 

29.Descrição detalhada não restritiva da invenção 

30.A presente invenção inova por produzir uma composição com atividade antioxidante capaz 

de combater o envelhecimento precoce e prevenir o envelhecimento celular, bem como 

na prevenção de neoplasia. Tal composição é preparada com elementos extraídos do 

pericarpo do mangostão. Não foi encontrado, até a escrita deste documento, composições 

para combater o M. perniciosa.  

31.A composição tem atividade na faixa de 0,001 a 2.000 mg/mL e pode ser utilizada para 

combater ao envelhecimento celular e a prevenção de neoplasias. 

32. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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CONCLUSÃO 

 

 

O pericarpo de G. mangostana possui compostos capazes de inibir o 

crescimento de M. perniciosa e a incorporação destes compostos a micelas não 

potencializou o efeito antifúngico. 

 

 

 

 

 

 

 




