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Development and Validation of Sensitive HPLC-UV-DAD Method for
Determination of Diosgenin in Plants of Species of Dioscorea Genus
Abstract: Diosgenin is an important sapogenin used in the pharmaceutical industry as raw material for synthesizing
steroidal hormones. In addition, the bioactivity of this metabolite has been evaluated in several molecular targets,
making diosgenin promising as a new drug. In this study, a HPLC-UV-DAD method for determination of diosgenin was
developed. The method was validated and considered suitable, because it showed good sensitivity and linearity in
the concentration range of 0.25 a 10.0 µg mL-1, the method showed good repeatability (CV% 1.0-3.3), good
intermediate precision (CV% 0.9-3.7) and recovery values (93.1-97.7 %) close to 100 %. The good sensitivity of the
method can also be verified by the limits of detection and quantification, which were respectively 3.0 e 8.0 mg of
diosgenin per kg dry flour of sample, better than several methods previously cited in the literature that employed the
same analytical technique. Samples Dioscorea bulbifera and Dioscorea trifida were evaluated by the proposed
method, but, free diosgenin was not found in the conditions of analysis.
Keywords: Diosgenin; Dioscorea; sapogenin; HPLC; analytical method validation.

Resumo
Diosgenina é uma sapogenina importante usada na indústria farmacêutica como matéria-prima para síntese de
hormônios esteroidais. Além disto, a bioatividade deste metabólito secundário tem sido avaliada em diversos alvos
moleculares, tornando a diosgenina promissora como novo fármaco. Um método de CLAE-UV-DAD para
determinação de diosgenina foi desenvolvido neste trabalho. O método foi validado e considerado adequado,
demonstrando boa sensibilidade e linearidade no intervalo de concentração de 0,25 a 10,0 µg mL-1, apresentou boa
repetibilidade (CV% 1,0-3,3), boa precisão intermediária (CV% 0,9-3,7) e valores de recuperação (93,1-97,7 %)
próximos a 100 %. A boa sensibilidade do método também pode ser verificada pelos limites de detecção e de
quantificação, respectivamente 3,0 e 8,0 mg de diosgenina por kg de farinha seca de amostra, melhores do que outros
reportados anteriormente na literatura que usaram a mesma técnica analítica. Amostras de Dioscorea bulbifera e
Dioscorea trifida foram avaliadas pelo método proposto, entretanto, diosgenina não foi encontrada nas condições de
análise.
Palavras-chave: Diosgenina; Dioscorea; sapogenina; CLAE; validação de método analítico.
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1. Introdução
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Diosgenina (1) (Figura 1) é uma sapogenina
esteroidal presente em espécies de plantas
dos gêneros Dioscorea,1,2 Costus,3 Trigonella,4
Agave,5 Smilax6 e Yucca.7,8 Este metabólito
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secundário é geralmente encontrado
formando saponinas,9,10 porém, pode estar
presente em forma livre.11-13 A diosgenina é a
principal matéria-prima utilizada para síntese
de diversos hormônios esteroidais na
indústria farmacêutica (Figura 1) e, a partir
dela são sintetizados hormônios sexuais:
testosterona (2), um hormônio masculino, e;

mestranol (3), estradiol (4) e progesterona (5),
entre outros hormônios femininos, os quais
são usados em terapias de reposição
hormonal e contraceptivos.14 Além disso, é
possível sintetizar também hidrocortisona (6),
usada
no
tratamento
de
doenças
15
inflamatórias
e
insuficiências
adrenocorticais.16

Figura 1. Diosgenina (1) como matéria-prima para síntese de testosterona (2), mestranol (3),
estradiol (4), progesterona (5) e hidrocortisona (6)

Além da aplicação industrial, a diosgenina
tem sido alvo de diversos estudos de atividade
biológica, in vitro e in vivo, os quais têm
demonstrado o potencial que esta substância
e seus derivados têm na produção de novos
fármacos.17 Os efeitos anticancerígenos,
quimiopreventivos e antiproliferativos da
diosgenina têm sido demonstrados em
diversos estudos pré-clínicos em várias
linhagens de células humanas cancerosas:
câncer de próstata (células PC-3 e DU-145),18
câncer de mama (células MCF-7),19-21 câncer
de cólon (células HCT-116 e HT-29),22 câncer

de estômago (células BGC-823),23 câncer de
pulmão (células A549),24 entre outras.
Ademais, outras atividades como antiinflamatória,25 antidislipidêmica,26,27 antiinfecciosa17,28 e neuroprotetora29 já foram
descritas.
Desde que a diosgenina foi isolada e se
destacou por ser matéria-prima na produção
de hormônios esteroidais importantes, muitas
metodologias
para
sua
determinação/quantificação
foram
desenvolvidas. As técnicas utilizadas nessas
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metodologias
incluem:
métodos
espectrofotométricos após reação com
reagentes não específicos,30-35 os quais podem
gerar
resultados
falso-positivos;
cromatografia em camada delgada de alta
eficiência
(CCDAE)
com
detecção
densitométrica,36,37 que também utilizam
reagentes não específicos para coloração das
cromatoplacas e adição do grupo cromóforo
aos analitos, e normalmente, não alcançam
baixas concentrações como os métodos a
seguir; cromatografia a gás acoplada (CG) ao
detector de espectrometria de massas
(EM),13,38,39 os quais possuem baixos limites de
detecção e quantificação e são utilizados em
amostras voláteis; cromatografia a líquido de
alta (CLAE) ou ultra eficiência (CLUE), os quais
apresentam maior versatilidade de aplicação
com relação à matriz da amostra e aos
detectores acoplados, sendo de radiação
ultravioleta-visível (UV-Vis ou UV-DAD),40-42 de
espalhamento de luz evaporativa (ELSD)11 e de
espectrometria de massas(EM),43 além disso,
métodos com este tipo de técnica apresentam
baixos limites de detecção.
Em virtude desses fatos e da crescente
demanda por diosgenina, a busca por novas
fontes se tornou pertinente. O objetivo do
nosso estudo foi desenvolver, validar e aplicar
um método de CLAE-UV-DAD para a
determinação de diosgenina presente nos
bulbos e folhas da Dioscorea bulbifera e
tubérculos da Dioscorea trifida.

2. Materiais e Métodos

2.2. Amostras

As amostras de bulbos e folhas de D.
bulbifera e tubérculos de D. trifida foram
coletadas e identificadas em parceria com o
Dr. Ricardo Couto, biólogo da Secretaria do
Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro. Cabe destacar que este trabalho
teve licença concedida em dezembro de 2013
pelo Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético (CGEN), cujo número do processo
010877/2013-4, indispensável para acesso ao
patrimônio genético segundo a MP nº 2.18616/2001.

2.3. Processamento do material vegetal

As amostras frescas foram transformadas
em farinha para maior conservação, segundo
metodologia descrita na literatura.10,40,44,45
Resumidamente, as amostras foram lavadas e
fatiadas
em
processador
industrial
picador/fatiador PA 210 (CAF Máquinas,
Brasil) a 2 mm de espessura, com exceção das
folhas de D. bulbifera que foi mantida inteira
para o restante do processo. Em seguida,
todas as amostras foram transferidas para
estufa ventilada a 60 °C por 24 h (FANEM SE
315, Brasil). Logo depois de secas, as amostras
passaram pelo processo de moagem em
moedor industrial (CAF Máquinas, Brasil) e a
umidade residual da amostra pulverizada foi
removida por aquecimento em estufa (SOLAB
SL 102, Brasil) a 105 °C por duas horas. As
farinhas foram armazenadas em dessecador
contendo sílica gel.

2.1. Padrão e solventes

Diosgenina (95 % de pureza) foi obtida da
Sigma-Aldirch (EUA) e utilizada como padrão
sem purificação adicional. Acetato de etila
(VETEC, Brasil) e acetonitrila (J. T. Baker, EUA),
ambos em grau HPLC foram usados. Água
ultrapura (18,2 MΩ cm) obtida no sistema
Sartorius (Arium Confort II, Brasil) foi utilizada
para o preparo das soluções aquosas e da fase
móvel.
1305

2.4. Metodologia
diosgenina

de

extração

de

O procedimento de extração consistiu em
maceração assistida por ultrassom (UNIQUE,
Brasil) durante 2 h a partir de 1 g de farinha
seca de amostra e 9,0 mL de acetato de etila.
Em seguida, a mistura foi filtrada em sistema
de filtração à vácuo (Manifold® para extração
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em fase sólida, 20 posições, Agilent
Technologies, EUA), com uma seringa
descartável, um plug de algodão hidrófilo
(Cramer, Brasil) e filtro de PTFE (diâmetro 0,45
µm, Sartorius, Alemanha). O sólido foi lavado
duas vezes com 0,5 mL com acetato de etila. O
volume do extrato foi completado a 10,0 mL
com acetato de etila. Uma alíquota do extrato
(100 µL) foi diluída para 1 mL com acetonitrila
e analisada por CLAE-UV-DAD.

2.5. Método cromatográfico de CLAE-UVDAD

Para determinação da diosgenina, um
sistema de cromatografia a líquido de alta
eficiência (1200 series, Agilent Technologies,
EUA) dotado de bomba binária, injetor
automático, forno de colunas e detector de
UV-DAD, e controlado pelo software Agilent
ChemStation (B.01.03) foi empregado. Os
principais
parâmetros
cromatográficos
avaliados foram: coluna [ACE 5 C18
(250 x 4,5 mm x 5 μm), ACE 3 C18
(100 x 2,1 mm x 3 µm), SUPELCO 5 C18
(100 x 2,1 mm x 5 μm), ZORBAX Eclipse Plus
C18 (50 x 4,6 mm x 3,5 μm), ZORBAX Eclipse
Plus C8 (100 x 4,6 mm x 1,8 μm) ZORBAX SB
C18 (150 x 2,1 mm x 1,8 μm), ZORBAX Eclipse
XDB C18 (100 x 4,6 mm x 1,8 μm)], fase móvel
(proporções de acetonitrila e água), vazão e
temperatura.
A separação cromatográfica otimizada foi
realizada com a coluna de ZORBAX Eclipse XDB
C18, eluição em modo isocrático com fase
móvel composta de acetonitrila:água (90:10),
na vazão 0,8 mL min-1 e na temperatura da
coluna de 35 °C. O volume de injeção de
amostras e padrões foi 5 µL e detecção em
200 nm. As fases móveis utilizadas foram
degaseificadas em banho de ultrassom por 30
min.

2.6. Validação do método analítico

A validação do método de analítico de
determinação de diosgenina por CLAE-UVDAD foi realizada de acordo com o guia
“Orientação de validação de métodos
analíticos DOQ-CGCRE-008, revisão 06, agosto
de 2017” do INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Brasil).46
Para os ensaios de validação, três soluções
estoque do padrão de diosgenina - com
concentração aproximada de 1050 µg mL-1 foram preparadas em acetonitrila com auxílio
de um agitador vórtex (QL 901, Biomixer,
Brasil) e banho de ultrassom e armazenadas a
8 °C por uma semana. Estas soluções foram
utilizadas para o preparo de curvas analíticas
e de adição-padrão independentes.

3. Resultados e Discussão
3.1. Desenvolvimento do método para
determinação de diosgenina

Para o desenvolvimento e otimização do
método para determinação de diosgenina por
CLAE-UV-DAD,
diversas
condições
cromatográficas foram avaliadas a partir de
análises de soluções de diosgenina e do
extrato dos bulbos de D. bulbifera, obtido de
acordo com o procedimento descrito no item
2.4. Deste modo, vários parâmetros foram
avaliados: colunas cromatográficas de fase
reversa (C8 e C18 com dimensões diferentes),
composição (proporções de acetonitrila e
água) e vazão da fase móvel e, temperatura do
forno. A detecção foi realizada em 200 nm,
em vez de 192 nm, que corresponde ao
comprimento de onda de máxima absorção da
diosgenina para reduzir o efeito de
interferentes na determinação.
De acordo com os resultados obtidos, o
cromatograma da fase C8 testada apresentou
apenas um sinal cromatográfico referente ao
padrão de diosgenina, enquanto as colunas de
fase C18 e partículas menores (1,8 e 3 µm)
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evidenciaram que o padrão comercial
continha uma impureza, que segundo o rótulo
do produto, era estimada em 5 % e não havia
informações adicionais a respeito da natureza
química. As condições otimizadas, descritas
no item 2.5, geraram a máxima resolução

encontrada para diosgenina e sua impureza
(~1,5) (Figura 2). Além disso, a coluna Zorbax
Eclipse XDB-C18 de tamanho de partícula
1,8 µm demonstrou melhor desempenho na
separação dos constituintes do extrato de
bulbos de D. bulbifera.

Figura 2. Cromatograma da condição optimizada para análise do padrão de diosgenina (DIOSG)
por CLAE-UV-DAD

3.2. Validação do método

A validação do método de determinação
de diosgenina considerou as principais figuras
de mérito (seletividade, linearidade, limites de
detecção e quantificação, precisão, exatidão e
robustez) necessárias para implementar um
método quantitativo.

3.2.1. Avaliação de linearidade

A linearidade do método desenvolvido foi
avaliada por meio da construção de três
curvas analíticas independentes, preparadas
em acetonitrila, na faixa de trabalho de 0,25 a
10,0 µg mL-1. A curva analítica geral foi obtida
pelo método dos mínimos quadrados a partir
dos dados para as três curvas. A curva
representativa, descrita pela equação
y = 21,2224x – 0,0417, na qual y é a área do
sinal analítico e x é a concentração do analito
em µg mL-1, demonstrou boa adequação do
modelo linear no intervalo de concentração
1307

investigado, evidenciada pelo alto valor do
coeficiente de correlação linear obtido (r >
0,99). A ausência de outliers foi verificada por
teste de Grubbs e os resultados em todos os
níveis de concentração tiveram coeficientes
de variação (CV (%)) menor ou igual a 4,0 %.
A adequação do modelo linear também foi
verificada por outros testes, aplicados
considerando uma calibração de cinco níveis,
com três repetições independentes por nível,
e um intervalo de confiança de 95 %: o teste
de Crochran atestou a homogeneidade das
variâncias (Ccalculado = 0,6504 < Ccrítico = 0,6838);
a distribuição dos resíduos foi considerada
aleatória pelo teste de normalidade de
Shapiro-Wilk
(Wcalculado = 0,779 > Wtabelado (0,05; n=5) = 0,76
2); a correlação dos dados foi avaliada pelo
teste
F
de
Snedecor–Fisher,
(Fcalculado = 29627,361 > Fcrítico (0,025; 1; 13) =
6,414) e considerada estatisticamente válida.
O teste de falta de ajuste e erro puro
demonstrou que não havia falta de ajuste no
modelo
da
regressão
(Fcalculado =
2,958 < Fcrítico (0,025; 3; 10) = 4,826).
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3.2.2. Limite de detecção, limite de
quantificação e seletividade

Para estimativa dos limites de detecção e
quantificação do método, o desvio padrão,
obtido por meio de 7 análises consecutivas da
solução padrão, correspondente ao menor
ponto da curva analítica (0,25 µg mL-1), foi
dividido pelo coeficiente angular da curva
analítica. O limite de detecção (LD) foi
estimado multiplicando-se o valor obtido por
3,3 e o limite de quantificação (LQ) foi
estimado multiplicando-se este valor por 10.
Os valores calculados de LD e LQ foram,
respectivamente, 0,03 µg mL-1 e 0,08 µg mL-1
que considerando-se o processamento da
amostra, extração de 1 g de amostra com 10
mL e posterior diluição 1:10, correspondem a
LD = 3 e LQ = 8 mg de diosgenina por kg de
amostra seca.
Os valores de LD e LQ obtidos foram
comparados com os limites de outros
métodos para a determinação de diosgenina
(Tabela 1). O método desenvolvido neste
trabalho apresentou limites comparáveis ou
inferiores aos de outros grupos de pesquisa
que também utilizaram CLAE ou CLUE com
detecção por UV-DAD,47-52 além do método
com detecção por espalhamento de luz
evaporativa (ELSD)11 ou da metodologia de
quantificação por CCD de alta eficiência com
detector de densitometria.47,48
Contudo, os LD e LQ do método de Yi e
colaboradores,43 cuja técnica utilizada foi
CLUE-EM, foram inferiores aos nossos, uma
vez que o detector por espectrometria de
massas possui maior sensibilidade do que um
detector de UV-DAD,43 principalmente no caso
da diosgenina, que só apresenta uma ligação

C=C como grupo cromóforo. Apesar disso, o
nível inferior de concentração da curva
analítica desenvolvida neste trabalho foi mais
baixo do que todas as metodologias
apresentadas na Tabela 1, inclusive do
método
desenvolvido
por
CLUE-EM,
demonstrando a alta sensibilidade do
presente método.
A seletividade do método foi avaliada por
meio da comparação dos cromatogramas
obtidos a partir dos brancos de preparação de
padrões e dos extratos dos bulbos de D.
bulbifera. Nenhum sinal analítico proveniente
de possíveis interferentes foi observado no
tempo de eluição do padrão de diosgenina,
indicando a boa seletividade do método
desenvolvido.

3.2.3. Avaliação da precisão (repetibilidade
e precisão intermediária) e recuperação do
método

A precisão de um método analítico pode
ser avaliada através da dispersão de
resultados entre ensaios independentes e
repetidos, de uma mesma amostra, amostras
semelhantes ou padrões, sob condições
definidas e, é medida pelo coeficiente de
variação (CV%).46,53 A precisão do método
para determinação da diosgenina foi estimada
pela avaliação da repetibilidade e da precisão
intermediária em extratos obtidos em
condições de recuperação. Os ensaios
consistiram em adicionar alíquotas de
concentração conhecida da solução de padrão
à farinha seca dos bulbos de D. bulbifera e
realizar extração de diosgenina livre com
acetato de etila.
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Tabela 1. Limites de detecção e quantificação de métodos da literatura de determinação de
diosgenina
Técnica

Faixa de
concentração
-1

(µg mL )

(µg mL-1)

Comparação dos limites
de detecção com o
trabalho atual

Referência

LD

LQ

(µg mL-1)

CLUE-UVDAD

0,25 a 10,0

0,03

0,08

-------

Este
trabalho

CLUE-EM

1 a 500

3 x 10-4

8 x 10-4

100 vezes menor

43

CLAE-UVDAD

2 a 1024

0,02

-

Comparável

49

CLAE-UVDAD

1 a 60

0,33

1,00

11 vezes maior

50

CLAE-UVDAD

2 a 10

0,520

1,577

17 vezes maior

51

CLAE-UVDAD e
CCDAE

2 a 10

0,7

2,0

23 vezes maior

47

CLAE-UVDAD e
CCDAE

6,25 a 10

3,72

11,27

124 vezes maior

48

CLUE-ELSD

15 a 550

7,0

15,0

233 vezes maior

11

CLAE-UVDAD

50 a 1000

10

30

333 vezes maior

52

LD = limite de detecção; LQ = limite de quantificação; CLAE = cromatografia a líquido de alta
eficiência; CLUE = cromatografia a líquido de ultra eficiência; CCDAE = cromatografia em
camada delgada de alta eficiência; UV = detector de ultravioleta; DAD = detector de arranjo de
diodos; ELSD = detector por espalhamento de luz evaporativa; EM = detector de espectrometria
de massas

Para avaliação de repetibilidade foram
feitos seis ensaios independentes em dois
níveis de concentração (0,25 e 5,00 µg mL-1).
Para avaliação da precisão intermediária,
foram feitos 12 ensaios completamente
independentes em intervalos muito curtos de
tempo, nos mesmos dois níveis supracitados.
Os resultados obtidos são apresentados na
Tabela 2. Os coeficientes da avaliação de
repetibilidade foram 3,3 % na menor
concentração e da ordem de 1 % no nível mais
alto. Resultados comparáveis foram obtidos
na avaliação da precisão intermediária com CV
(%) igual a 3,7 % no menor nível (0,25 µg mL-1)
e valor da ordem de 0,92 % na concentração
1309

de 5,00 µg mL-1. Tais valores de CV(%)
evidenciaram a boa precisão do método, uma
vez que estavam abaixo do critério aceitação
estabelecido por Association of Analytical
Chemists(AOAC),54 11,0 % para ambos os
níveis
A exatidão do método foi avaliada por
ensaios de recuperação, realizados em
triplicatas independentes nos mesmos níveis
de concentração (Tabela 2). A recuperação foi
calculada a partir da razão entre a diferença
das concentrações de diosgenina, antes e
após a adição do padrão ao extrato, pela
concentração adicionada do analito, os
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valores foram expressos em %. Os valores de
recuperação obtidos (93,1 a 97,7 %) estão de
acordo com o critério de aceitação

estabelecido de 80 a 110 %54 no intervalo de
concentração.

Tabela 2. Estimativas da precisão (repetibilidade e precisão intermediária) e da recuperação
do método
Repetibilidade
(n=3)

Precisão
intermediária
(n =3)

Recuperação
(n=3)

Concentração de diosgenina
adicionada (µg mL-1)

CV (%)

CV (%)

Média ± desvio
padrão (%)

0,25

3,3

3,7

97,7 ± 3,3

5,00

1,0

0,92

96,2 ± 1,0

3.2.4. Avaliação da robustez do método

A robustez do método foi avaliada
variando-se a composição da fase móvel
(87,5:12,5; 90:10 e 92,5:7,5 v/v acetonitrila e
água) e temperatura da coluna (30, 35 e 40
°C). Um dos extratos empregados na avaliação
da recuperação foi analisado em triplicata em
cada condição (Tabela 3). Mudanças no perfil
cromatográfico ou interferências decorrentes
das mudanças nos parâmetros, em especial a
perda de resolução ou a sobreposição dos
sinais provenientes da matriz e do analito,
foram avaliadas também. A impureza

presente no padrão manteve boa resolução
em relação à diosgenina (Figuras 3 e 4).
As diferentes condições de temperatura e
composição de fase móvel estudadas
(Tabela 3) resultaram em variações inferiores
a 1,0 % e 1,5 %, respectivamente. A ausência
de interferências cromatográficas e a pequena
variação nas áreas obtidas nas condições
estudadas
indicam que o
método
desenvolvido apresenta boa robustez. Mesmo
se for considerada a variação simultânea dos
dois parâmetros (temperatura e composição
da fase móvel) uma média geral de 572,2 ± 6,8
com CV(%) igual a 1,2 % é obtida indicando a
robustez das condições experimentais.
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Tabela 3. Avaliação da influência de temperatura e composição da fase móvel na área do
sinal analítico de diosgenina em um extrato de recuperação dos bulbos de D. bulbifera
Proporção
acetonitrila: água na
fase móvel (%v/v)

Temperatura
(°C)

Área média e desvio
padrão do sinal
cromatográfico

CV (%)

Tempo de retenção
médio e desvio
padrão (min)

90:10

30

568,4 ± 3,3

0,58

10,46 ± 0,04

90:10

35

562,4 ± 2,0

0,36

9,88 ± 0,06

90:10

40

573,8 ± 0,5

0,10

9,15 ± 0,01

567,9 ± 4,9

0,87

9,83 ± 0,57

Variação com a temperatura na
separação
87.5:12,5

35

576,5 ± 1,1

0,19

11,17 ± 0,02

90:10

35

562,4 ± 2,0

0,36

9,88 ± 0,06

92,5:7,5

35

580,9 ± 1,9

0,33

8,58 ± 0,04

573,3 ± 8,5

1,48

9,88 ± 1,13

Variação com a composição da fase
móvel

Figura 3. Comparação entre diferentes temperaturas na análise por CLAE-UV-DAD do extrato
de recuperação de acetato de etila bulbos de D. bulbifera
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Figura 4. Comparação entre diferentes composições isocráticas de fase móvel na análise por
CLAE-UV-DAD do extrato de recuperação de acetato de etila dos bulbos de D. bulbifera

Apesar da variação nos tempos de
retenção, observada ao modificar algumas
condições, pode-se verificar que não houve
mudança expressiva no perfil cromatográfico.
Nenhuma das condições estudadas resultou
em coeluição ou perda de resolução
significativa, que poderia comprometer a
integração do sinal analítico da diosgenina, e
assim, sua seletividade e sensibilidade.

3.3. Aplicação do método às amostras
para avaliação do conteúdo de diosgenina
livre

O método cromatográfico desenvolvido e
validado para determinação de diosgenina foi
utilizado para avaliar o conteúdo desta
substância em D. bulbifera (folhas e bulbos) e
D. trifida (tubérculos). Os extratos foram
obtidos
e
analisados
seguindo
os
procedimentos descritos nos itens 2.4 e 2.5.
Diosgenina na forma livre não foi
encontrada em nenhuma das amostras
estudadas, como pode ser observado pela
ausência de sinal no tempo de retenção do
analito, nos cromatogramas apresentados na
Figura 5, mesmo quando as amostras foram
analisadas sem diluição. Tais resultados estão
de acordo com dados descritos na literatura,
nos quais diosgenina livre também não foi

observada em bulbos e tubérculos de D.
bulbifera e tubérculos de D. trifida cultivados
em diferentes regiões dos Estados Unidos.11
Entretanto, um teor de 3,0 % de diosgenina
livre havia sido quantificado em tubérculos de
D. trifida cultivada no Brasil,55 e esta
sapogenina já havia sido isolada dos bulbos de
D. bulbifera.13 Com relação ao teor de
diosgenina das folhas de D. bulbifera, nenhum
estudo foi encontrado.
Como a diosgenina é um metabólito
secundário,
sua
produção
depende
exclusivamente das necessidades específicas
do organismo vegetal e de fatores como
sazonalidade, nutrientes, disponibilidade
hídrica, radiação UV,14,56 assim, as amostras
utilizadas para este trabalho podem ter
crescido em condições desfavoráveis para a
produção do analito de interesse, resultando
na ausência ou em um teor dessa sapogenina
abaixo do limite de detecção do método. Além
disto, esse metabólito também pode ser
encontrado nas plantas sob a forma
glicosilada de saponinas, sendo assim, para
avaliação do conteúdo de diosgenina, seria
necessária uma etapa de hidrólise do extrato
para romper as ligações O-glicosídicas.57 A
avaliação de condições de hidrólise e
diosgenina em outras plantas deste gênero e
em gêneros correlatos será realizada em
outras etapas de trabalho.
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Figura 5. Cromatogramas de análise por CLAE-UV-DAD das amostras de Dioscorea bulbifera.
(A) extrato fortificado com padrão de diosgenina (1,00 µg mL-1) dos bulbos; (B) extrato dos
bulbos; (C) extrato fortificado com padrão de diosgenina (1,00 µg mL-1) das folhas e; (D)
extrato das folhas

4. Conclusão
Um método de CLAE-UV-DAD para
determinação da diosgenina em espécies de
Dioscorea foi desenvolvido, otimizado e
validado. Os parâmetros analíticos de
validação demonstraram que o método
apresentou boa linearidade, precisão,
exatidão e robustez. O limite inferior da faixa
linear de concentração, o LD e o LQ do método
proposto foram menores que diversos
métodos na literatura que utilizaram a técnica
de CLAE-UV-DAD, demonstrando a alta
1313

sensibilidade do método. Uma metodologia
de extração da diosgenina rápida e eficiente
por maceração assistida por ultrassom e
acetato de etila também foi desenvolvida.
Apesar dos altos valores de recuperação e da
sensibilidade do método, em nenhuma das
amostras
analisadas
foi
encontrada
diosgenina nas condições de análise, fato que
está de acordo com alguns autores da
literatura. A avaliação de condições de
hidrólise e diosgenina em outras plantas deste
gênero e em gêneros correlatos será realizada
em outras etapas de trabalho.
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