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Tóm tắt: 
 

Mã tiền Strychnos nux-vomica được biết là nguồn chính của các alkaloid  có độc tính cao như 

strychnin (C21H22N2O2) và brucin (C23H26N2O4), sử dụng trong y học. Nghiên cứu chiết tách, đánh 

giá hàm lượng của brucin và strychnin, hai alkaloid quan trọng trong Mã tiền chế là cơ sở cho việc 

sử dụng hiệu quả vị thuốc này. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp chiết brucin 

và strychnin bằng 3 phương pháp khác nhau. Đánh giá định tính brucin và strychnin trong 3 dịch 

chiết bằng sắc ký lớp mỏng, hệ dung môi CH2Cl2:MeOH = 5:0,6, phát hiện các chất bằng cách soi 

đèn tử ngoại, phun với thuốc thử Dragendoft, thuốc thử vanilin/H2SO4. Hàm lượng brucin và 

strychnin được phân tích bằng phương pháp lập đường chuẩn với thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng 

cao (HPLC).  

          Từ khóa: Strychnos nux-vomica; Brucin; Strychnin; Alkaloid; Sắc ký lỏng hiệu năng cao.        

 
Abstract:    
 

Strychnos nux-vomica is known to be the main source of highly toxic alkaloids such as strychnine 

(C21H22N2O2) and brucine (C23H26N2O4), which are used in medicine. Study on the extraction, 

evaluation of the content of brucin and strychnin, two important alkaloids, extracted from Strychnos 

nux-vomica seeds is the basis for effective using of this drug. This article shows the results of 

extraction of total alkaloid by three different methods, qualitative evaluation of brucins and strychnin 

in three extractions by thin-layer chromatography method with the solvent of CH2Cl2:MeOH = 5:0.6, 

detecting substances by ultraviolet light, spraying with Dragendoft reagent and vanillium /H2SO4 

reagent, quantitative evaluation by high performance liquid chromatography (HPLC) methods.   
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