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Introdução 

Isoflavonas são compostos com atividade 
estrogênica, predominantemente produzidos por 
plantas leguminosas, sendo a soja a sua mais rica 
fonte. Daidzeína e genisteína são tipicamente 
encontrados em rações para alimentar o gado. O 
equol é, geralmente, a isoflavona mais abundante 
no leite bovino, dependendo das quantidades e tipos 
de leguminosas presentes na dieta dos ruminantes. 
No rúmen, a daidzeína é reduzida a equol e, assim, 
o leite de vaca é uma fonte potencial de equol; que 
possui maior atividade estrogênica.  

 
Figura 1. Estruturas das isoflavonas estudadas. 
 

Os benefícios das isoflavonas para saúde humana 
ainda são inconclusivos, o que torna importante a 
avaliação do teor de destas em produtos de largo 
consumo pela população. Este trabalho visou avaliar 
diversos métodos para extração de isoflavonas em 
leite bovino, a fim de otimizar e validar o mais 
adequado. 
 

Resultados e Discussão 

O método
1
 de extração otimizado inicia-se com a 

hidrólise enzimática, para liberar as isoflavonas dos 
adutos em que sem encontram no leite, esta etapa 
inclui : 10 mL de leite, 15 mL de tampão HAc/Ac

-
 (pH 

5,2; 0,1 mol/L) e solução de β-glucuronidase/ 
sulfatase (5700/1000 U), por 12h. Em seguida, 
realiza-se a precipitação de proteínas e gorduras 
pela adição de 10 mL de acetonitrila, sendo que o 
precipitado é lavado com 5 mL de ACN. Os dois 
sobrenadantes, são lavados com acetato de etila (2 
x 7,5 mL). O extrato é seco em fluxo de N2, 
ressuspendido em 1 mL de metanol. A análise foi 
efetuada em um sistema HPLC-UV Varian 920 
equipado com coluna C18 (Phenomenex Gemini, 
4,6 mm x 150 mm, 5 μm). A fase móvel MeOH/H2O 
acidificada com 0,1% de HAc, eluição em gradiente 
(1 mL/min). O volume de injeção foi 20 μL. A 
detecção foi obtida em 280 nm. Para construção da 
curva analítica, 10 concentrações (0,05 – 5,0 μg/mL) 
foram injetadas em triplicata, estando todas dentro 
do intervalo de linearidade estabelecido pelo teste 
de Huber

2
. O método mostrou-se linear com 

coeficientes de correlação dentro do preconizado 
pela ANVISA (r

2 
= 0,99)

3
. Os limites de detecção e 

quantificação obtidos foram 0,05 μg/mL para os três 
analitos. 

Para avaliação do desempenho do método, foram 
utilizadas amostras de leite integral e desnatado 
obtidas comercialmente, enriquecida com os 
analitos; devido à ausência de material de referência 
certificado. As recuperações e CV obtidos estão 
apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados obtidos no estudo de recuperação 
do método para análise de isoflavonas em leite de bovino 
(n=3). 

Analito 
Conc.fortif* 
0,1 μg/mL 

Conc.fortif* 
0,4 μg/mL 

Conc.fortif* 
1,0 μg/mL 

Rec** 
(%) 

CV 
(%) 

Rec** 
(%) 

CV 
(%) 

Rec** 
(%) 

CV 
(%) 

Leite Integral 

Daidzeína 83 ± 6 7 70 ± 5 7 68 ± 2 3 

Equol 111 ± 8 7 94 ± 4 4 79 ± 2 3 

Genisteína 79 ± 5 6 68 ± 3 4 71 ± 4 6 

Leite Desnatado 

Daidzeína 64 ± 4 7 75 ±5 6 65 ± 4 6 

Equol 78 ± 5 

 

6 69 ± 3 4 69 ± 5 7 

Genisteína 79 ± 6 8 87 ± 5 6 63 ± 1 1 
*Concentração na amostra de leite bovino fortificado, 
correspondendo a uma concentração 10x maior no extrato 
analisado 
**Recuperação com respectivo desvio padrão 
 

Considerando o leite bovino uma matriz complexa, 
os valores obtidos estão dentro do estabelecido para 
validação de métodos analíticos (recuperação entre 
50 a 120%, com CV ± 15%)

3
. 

Os métodos apresentaram melhor desempenho, em 
geral, para o leite integral. Na literatura não é feito 
nenhum tipo de distinção entre os tipos de leite na 
validação de métodos. Acredita-se que no leite 
desnatado as proteínas lipossolúveis possam se 
ligar aos analitos; já que o teor de gordura é baixo e, 
no integral, essas mesmas proteínas ligam-se mais 
fortemente com a gordura presente. Assim, no leite 
integral, as isoflavonas se encontram mais livres. 

 

Conclusões 

 

Os resultados indicam que o método é adequado 
para a análise de isoflavonas em leite bovino, seja 
este integral ou desnatado. Em relação aos métodos 
já existentes na literatura para este tipo de análise, 
este método é mais rápido e ambientalmente 
amigável, por incluir menor numero de etapas e 
volume reduzido de solventes. 
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