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Tóm tắt: 
 

Các steroid trong mẫu thân lá cam thảo dây định tính bằng các thuốc thử Libermann-Burchard, 
RosenheimT, Rosenthaler và Salkowski. Thành phần hóa học của các dịch chiết hecxane, 
chloroform, ethyl acetate và methanol được xác định bằng GC/MS. Stigmasterol toàn phần từ bột 
dược liệu thân lá cam thảo dây (Abrus precatorius Linn) được chiết bằng phương pháp Soxhlet 
với dung môi chloroform trong 10 giờ. Hàm lượng stigmasterol được xác định bởi phương pháp 
LC trên cột C18 với nhiệt độ cột 300ºC ± 1, hệ dung môi pha động là methanol – CH3COOH 
0,1% trong H2O là 99/1 (v/v), tốc độ vòng 0,8 ml/phút, thể tích tiên 20 μl, bước sóng phát hiện 
tại 205 nm. Định lượng stigmasterol bằng LC cho độ tương thích cao với các thông số sắc ký có 
RSD dưới 2%. Khoảng tuyến tính của nồng độ stigmasterol được khảo sát từ 10-50 ppm (R = 
0,99689). Phương pháp được thẩm định cho độ chính xác cao với giới hạn định lượng là 10 ppm. 
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Abstract: 
 

Steroids from the stem and foliage of red form of Abrus precatorius Linn have been detected by 
Libermann-Burchard, RosenheimT, Rosenthaler and Salkowski reagents. Chemical constituents 
of hecxane, chloroform, ethyl acetate and methanol extracts are determined by GC/MS. The total 
stigmasterol from Abrus precatorius Linn powder is extracted by Soxhet in chloroform in 10 
hours. The amount of stigmasterol is determined by LC assay on a C18 column, at temperature 
of 300°C ± 1, using mobile phase of methanol - CH3COOH 0.1% in H2O 99:1 (v/v), at mobility 
of 0.8 ml/min, injection of 20 µl with detection at 205 nm. Determination of stigmasterol by LC 
is validated highly with all RSDs less than 2%. The linearity of stigmasterol concentration is in 
the range of 10-50 ppm and is found to be linear (R = 0.99689). The method proves to be 
sufficiently precise with LOQ of LC assay of 10 ppm.  
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