
Dược ĐIỂN VIỆT NAM V 

Bột
Bọt hoa màu vàng, mùi therm. Soi kính hiên vi thây: Mảnh 
cánh hoa màu vàng gồm các tế bào thành mòng nhăn nheo. 
Manh lá bắc gồm các tế bào dài thành mòng và tế bào dài 
thành dày, có ống trao đồi rõ. Hạt phấn hoa hình cầu gai, 
màu vàng. Lông che chử bị gãy vụn. Mành núm nhụy gôm 
các tế bào đầu tròn, kểt lớp lên nhau, ờ đầu núm tể bào dài 
nhô ra.

Định tính
A Lẩv 3 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 96 % (77), 
đun sôi hồi lưu khoang 30 min, lọc, được dịch lọc A. Lây 
2 ml dịch lọc A, thêm một ít bột magnesi (Tí) và 3 giọt đến 
4 giọt acid hydrocỉoric (TT), đun nóng, xuất hiện màu đỏ. 
B. Phương pháp sẳc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ethyl acetat - acid formic - nước 
(8 : 1 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 10 ml dịch lọc A, bốc hơi tới cắn, hòa 
tan cẩn trong 20 ml nước nóng, lọc, dịch lọc được lắc 2 lân 
với ethyl acetat (77), mồi lần 10 ml, tập trung dịch chiết 
ethyl acetat, cô trên cách thủy tới can, hòa cắn trong 1 ml 
ethanol (TT) được dung dịch thử.
Dung dịch đổi chiếu: Lẩy 3 g bột Cúc hoa vảng (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung địch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 15 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở nhiệt độ phòng, 
hiện màu bang hơi amonỉac (77). Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên săc ký đo cùa dung địch thử phải có các vết 
(6 vêt, trong đó có 4 vết màu vàng nâu vả 2 vết màu vàng 
xanh) có cùng giá trị Rf và màu sắc với các vểt trên sắc ký 
đồ của dung dịch đổi chiếu, 
c. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel 60F2y.
Dung môi khai triển: Ethyl acetal - 2-hutanoỉ - nước - acid 
formic (25 : 3 : 1 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, them 20 ml methanol 
(77), lăc sicu âm trong 10 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách 
thủy đen cạn. Hòa can trong 1 ml ethanol (TĨJ được dung 
dịch thử.
Dung dịch đoi chiểu: Lẩy 1 g bột Cúc hoa vảng (mẫu 
chuân), tiến hành chiết nhu mô tả ờ phần Dung dịch thừ. 
Cách tiền hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 10 fil mồi 
dung dịch trèn. Sau khi khai triền, lấy bàn mỏng ra khỏi 
bình săc ký, đẽ bay hơì hêt duns môi ở nhiệt độ phòng. 
Phun dung dịch sắt (ỊỊ ỉ) c ỉ or id 5 % trong ethanol (TT) 
đèn khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh sáng thưòng. Trên 
săc ký đô cua dung dịch thừ phải có các vêt có cùng màu 
sậc và giá trị RfVỚi các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
dối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu đà cắt nhỏ để thử.

DẠ CÁM

Tro toàn phần
Không quả 9,0 % (Phụ lục 9.8).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 2,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Kim loại nặng
Không quá 10 phần triệu Pb; 0,5 phần triệu Cd, 0,5 phân 
triệu Hg; 1 phàn triệu As (Phụ lục 9.4. ỉ 1).

Chất chiết được trong dưọc liệu
Không được ít hơn 30,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 50 % (Tỉ) làm dung môi.

Chế biến
Thu hái vào mùa thu đông, lúc trời khô ráo hái hoa, đem 
xông lưu huỳnh, nén chặt khoáng một đèm tới khi thấy 
nước chảy ra có màu đen thì đem phơi nắng hoặc sấy ờ 
40 °c đến 50 °c  đến khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, định kỳ xông lưu huỳnh.

Tính vị, quy kinh
Vị ngọt hơi đắng, tính mát. Vào các kinh phế, thận, can. 

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, giải độc, tán phong, minh mục. Chủ trị: Các 
chứng hoa mất, chóng mặt, nhức đầu, đau mẳt đỏ, chảy 
nhiều nước mat, huyết áp cao, định độc mụn nhọt, sưng đau.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tù 8 g đến 12 g đến 30 g, dạng thuốc sắc hay 
thuốc bột.

Kiêng ky
Tỳ vị hư hàn ia chảy không nên dùng.

DẠ CẨM
Her ba Hedvotidis capitellatae 
Cây loét mồm

Phần trên mặt đất phơi hay sấy khô của câv Dạ cầm (Hedyotìs 
capiteỉlata Wall, ex G. Don), họ Cà phê (Rubiaceae).

Mô tả
Thân, cành non có hình 4 cạnh, đa phần thân tròn, phình 
lên ờ các đốt. Lá đơn nguyên, mọc đổi, hình bầu dục hoặc 
hình trứng, tròn hay nhọn ờ gốc, đầu nhọn, dài 5 cm đến 
15 cm. rộng 3 cm đến 5 cm, mặt trên xanh sẫm bóng, mặt 
dưới nhạt; cuông ngấn; gân lá nổi rõ ở mặt dưới lá. Lá 
kèm chia 4 đến 5 thừv hình kim. Cụm hoa là một xim phân 
đôi, mọc ờ kẽ lá hoặc đầu cành, gồm những tán tròn mang 
hoa màu trang hoặc trắng vàng. Đài 4 thùy hình ngọn giáo 
nhọn, nhằn. Tràng hợp hình ong, 4 cánh hình ngọn giáo, 
hơi có lông ờ mặt ngoài, ống tràng cỏ lông ờ họng, nhị 4,
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chỉ nhị ngắn, bao phấn dài, vượt ra ngoài ống tràng, bầu 
dưới 2 ô, có ỉông. Quả nang chứa nhiều hạt rẩt nhó. Toàn 
cây có lông mịn.

Vi phẫu
Lá: Biểu bì trên và dưới là một lớp tể bào nhỏ, tương đổi 
đều nhau, mang lông che chờ đa bào.
Phần gân ỉá có mô dày gồm nhừng tế bào thành đày xếp 
đều đặn dưới lớp tế bào biểu bì ở phía lõm vả phía lồi của 
gân chính. Mô mềm gồm những tế bào hình tròn hay hình 
đa giác xếp lộn xộn, kích thước không đều nhau, thành 
mỏng. Bó lie-gồ hình cung nằm ở giữa gân lá, cung libe ở 
ngoài ôm lẩy gồ ở trong.
Phiến lá: Sau lớp biểu bì trên là 2 hàng tế bào mô giậu xểp 
vuông góc với biểu bì trên. Mô khuyết.
Thân: Ngoài cùng ỉà lớp biểu bì có lông che chở đa bào. 
Mô dày gồm 2 đến 3 lớp tế bào thành dày xếp sát lóp biểu 
bì (ở thân già thì ngoài cùng là lớp bần, không có mô dày). 
Mô mềm vò gồm các tế bào hình đa giác, thành mỏng xếp 
lộn xộn. Các bó libe xếp sát nhau thành vòng lien tục. tầng 
phát sinh libe-gỗ, mô mềm gỗ tạo thành vòng. Tể bào mô 
mềm ruột to, tròn.

Bột
Màu xanh lục, soi kính hiển vi thấy: Mảnh biểu bì là những 
tế bào hình chữ nhật tương đối đều nhau, có đính lông che 
chở đa bào. Mảnh mô mềm gồm những tế bào đa giác 
thành mỏng. Bó sợi dài. Tinh thể calci oxalat hình càu gai. 
Mành mạch mạng, mạch xoấn.

Định tính
Lấy 10 g bột dược liệu, thấm ẳm dược liệu bằng amoniac 
(77), để yên 45 min. Cho vào bình Soxhỉet, them 
50 mỉ cioroform (TT), chiết trong 3 h. Lấv dịch chiết 
cất thu hòi dung môi. hòa tan cắn trong dung dịch acid 
sulfuric. 5 % (TT) (2 lần, mỗi lần 5 ml). Lấv phẩn dịch 
acid vào binh gạn, chiểt với eíher (TT) 3 lần, mồi lần 
5 ml, bồ dịch chiết ether lấy phần dịch acid đặt trên cách 
thủy để đuổi hết hợi ether, kiểm hóa dịch chiết acid bằng 
amoniac (TT) đến pH 10 roi chiết với ciomform (77) 3 lần, 
mỗi lần 5 ml. Gộp các dịch chiết cloroíbrm, bay hơi dung 
môi tới cắn, hòa cắn trong 5 mỉ dung dịch acid sulfuric 
5 % (77), lọc., cho dịch lọc vào 4 ổng nghiệm đê làm các 
phản ứng sau đâv:
Ồng 1: Thêm 2 giọt thuôc thử Mayer (77), xuât hiện tủa 
vàng nhạt.
Ống 2: Them 2 giọt thuốc thử Dragendorff (77), xuất hiện 
tủa đỏ cam.
Óng 3: Thêm 2 giọt thuốc thừ Bouchardat (77), xuất hiện 
tùa nâu.
Ống 4: Thêm 2 giọt dung dịch acid picric ỉ o % (77). xuất 
hiện tủa vàng.

Độ ẩm
Không quá 11,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c , 4 h).

DÀNH DÀNH (Quả)

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Chế biến
Thu hoạch quanh năm, lấy phần trên mặt đẩt của cây, phần 
nhiêu ỉà lả vả ngọn, rửa sạch, loại tạp chất, chặt thành đoạn 
5 cin đên 6 cm, phơi hoặc sẩy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô ráo.

Tính vị, quỵ kinh
Cam, vi khổ, bình. Vào hai kinh tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, chi thống tiêu viêm, lợi tiểu. Chù trị: 
Các bộnh viêm loét dạ dày, lờ miệng lười, viêm họng, lở 
loét ngoài da.

Cách dùng, liều iưọng
Ngày dùng từ 20 g đến 40 g lả khô, chia làm 2 lần, dạng 
thuốc sắc hoặc hãm, thuốc cao, thuốc bột hoặc cốm, uống 
vào lúc đau và trước khi ãn.
Làm chóng lên da non: Lá tươi giã với muối, đắp nơi đau.

DÀNH DÀNH (Quả)
Fructus Gardeniae 
Chi tử
Quả chín phơi hay sấy khô của cây Dành dành (Gardenia 
jasminoides Ellis), họ Cà phê (Ruhiaceae).

Mô tả
Quà hình thoi hoặc hình trứng họp, đài 2 cm đến 4,5 cm, 
đường kính 1 cm đến 2 cm, màu vàng cam đến đò nâu, có 
khi nâu xám đến đò xám, hơi bóng, có 5 đến 8 đường gờ 
chạy dọc qua, giữa 2 gờ là rãnh rỗ rệt. Đỉnh quả lồm cỏ 
5 đên 8 lá đài tôn tại, thường bị gãy cụt. Gôc quả hẹp, có 
vết cuống quả. vỏ quả mỏng, giòn, hơi bóng, vỏ  quả giữa 
màu vàng đục, dày hơn. vỏ  quả trong màu vàng ngà, bóng, 
rất mỏng, có 2 đến 3 vách ngăn giả. Hạt nhỏ, màu vàng 
cam, nâu đỏ hoặc nâu đen nhạt, mặt vò hạt cỏ rất nhiều hạt 
mịn. Mùi nhẹ. Vị hơi chua và đấng.

Vi phẫu
Vô quà ngoài gồm một lóp tế bào, vò quả giữa gom nhiều 
lóp té bào hình chữ nhật và trái xoan, không đểu, rải rác có 
bó libe-gồ và tể bào mô cứng, vỏ  quá trong gồm 2 đến 3 
lóp tế bào mô cứng màu vàng nhạt, thành dày. vỏ hạt gồm 
2 lớp tế bào, lóp ngoài thành dày, lớp trong thành mòng. 
Te bào nội nhũ hỉnh nhiều cạnh, trong cỏ chứa giọt dầu và 
hạt tinh bột.

Bột
Màu vàng nâu hay màu nâu đò.
Đảm sợi, đám mô cứng gồm 2 loại tế bào, một loại tế bào 
nhò hình chừ nhật dài, khoang hẹp, ổng trao đồi không rõ
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(thường thấy ở vỏ quả); một loại tế bào hình đa giác lớn 
hơn khoang rộng, thành tương đối dày, trong khoang chứa 
chất màu vang nâu. Mô mềm vỏ quà gồm những tế bào 
hỉnh đa giác, thành mòng. Mảnh nội nhũ gôm những tè 
bào hình đa giác tương đòi đêu đặn, chứa đây chát dự trừ. 
Tế bào đá ờ vò quả hình chữ nhật, đường kính khoảng 
10 pm có khi dài tới 110 pm xếp chéo hình thể khảm, có 
tể bào hình tròn hay đa giác, đường kính 17 pm đến 31 pm, 
thành dày, khoang chứa những tình thê calci oxalat hình 
lãng trụ đường kính 8 pm. Tê bào dá vỏ hạt màu vàng hoặc 
nâu nhạt, hình đa giác dài, hình chừ nhật hay hình không 
đều đường kính 60 pm đến 112 pm, dài tới 230 pm, có 
thành dàv, có lỗ rộng và một khoang màu đỏ nâu. Cụm tinh 
thể calci oxaiat đường kính 19 pm đen 34 pm.

Định tính
A- Lấy 0,2 g bột dược liệu, thêm 5 ml metre, đun trong cách 
thủy 3 min, lọc, bốc hơi 5 giọt dịch lọc đến khô trên đĩa 
sứ, nhỏ 1 giọt acid sulfuric (TT) lên cặn, màu lục xanh lơ 
xuất hiện, nhanh chóng chuyển sang màu nâu rồi nâu tia. 
B- Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ethyl ace tat - ace ton - acid formic - 
nước (5 : 5 : 1 : 1).
Dung dịch thừ. Lay 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml methanol 
50 % (77). siêu âm khoảng 40 min, lọc. Dịch lọc được 
dùng làm dung dịch chấm sắc ký.
Dung dịch đoi chiếu: Dung dịch jasminoidin (geniposid) 
trong ethanol 96 % (TT) có nồng độ 4 mg/ml. Nếu không 
có jasminoidin (gemposid) thì dùng 1 g bột Dành dành 
(mẫu chuẩn), chiết như mô tà ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sác ký, lấy bản mỏng 
ra đê khô ở nhiệt độ phòng. Phun hỗn hợp ethanol - acid 
sulfuric (10 ; 5). sấy bản mòng ờ 100 °c trong 10 min. 
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch thừ phải có các vết có cùng màu sắc và giá tri Rf với 
các vêt trên săc ký đô của dung dịch đôi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 8,5 % (Phụ lục 9.6,2 g, 100 °c đến 105 °c, 5 h). 

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ hạt non, lép, vờ không quá 2,0 %.
Tỷ lệ nhân đen không quá 0,5 %.

Định lượng
Phương pháp sắc kỷ lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitriì - nước (15: 85), điều chinh tỷ lệ nếu 
càn thiết.
Dung dịch thử: Cân chinh xác khoáng 0,2 g bột dirực liệu 
(qua rây sô 250) vào bình nón nút mài, thêm chính xác 
50 ml methanol (77), dậy nút bình và cân xác định khối
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lượng. Lắc siêu âm trong 1 h, đe nguội và cân lại, bô sung 
methanoỉ (TT) đổ được khối lượng ban đầu, lấc đều và ly 
tâm. Lọc dịch lỵ tâm qua màng lọc 0,45 pm.
Dì/ns: dịch chuân: Hòa tan geníposid chuân trong methanoĩ 
ITT) đổ được dune dịch có nồng độ chính xác khoáng 
0,1 mg/ml.
Điêu kiện sẫc kỷ:
Cột kích thước (25 cm * 4,6 mm), được nhôi pha tĩnh c  
(5 pm).
Deteclor quang phô tử ngoại đặt ở bước sóng 240 nin.
Tôc độ dòng: 1,0 ml/rnin.
Thể tích tiêm; 10 pl.
Cách tiên hành:
Tiến hành sắc ký với dung địch chuẩn, tính toán số đĩa 
lý thuyết của cột. số đĩa lý thuvết cùa cột tính trên pic 
geniposid phải không được dưới 8000. Độ lệch chuân 
tương đôi của diện tích pic geniposid trong 6 lân tiêm ỉặp 
lại không được quá 2,0 %.
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch đối chiếu và dung 
dịch thử. Dựa vào diện tích pic thu được íừ dung dịch thừ. 
dung dịch chuân và hàm lượng C |7H24Ol0 của geniposid 
chuân, tính hàm lượng geniposid trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 3,0 % geniposid 
(C)7lI2.iO|o) tính theo dược liệu khô kiệt.

Ché biến
Thu hoạch vào tháng 9 đến 11, hái lay quả chín chuyên 
màu vàng đò, ngắt bỏ cuống quà và loại tạp, đồ hoặc luộc 
đến khi hạt hơi phồng lẻn, lấy ra bò vỏ lấy hạt đem phơi 
hoặc sây khô.

Bào chế
Chi tử sao vàng: Lấy dược liệu khô, sao lửa nhỏ đển màu 
nâu vàng, lấy ra để nguội.
Chi từ sao xém (Tiêu chi tử): Lấy dược liệu khô, dùng lửa 
vừa sao đến khi mặt ngoài dược liệu vàng xém, mặt bẻ 
màu thầm là được, lấy ra đê nguội. Khi sao xém dược liệu 
dề cháy, có thê phun một ít nước, lấy ra phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Đô nơi khô rảo, thoảng, tránh mốc mụt.

Tính vị, quy kinh
Khố, hàn. Vào các kinh tâm, phế, tam tiêu.

Cồng năng, chủ trị
Thanh nhiệt trừ phiền, lợi tiểu, lương huvết chỉ huyết. Chù 
trị: Sôt cao, tâm phiên, hoàng đản tiêu đò, đi tiêu ra máu, 
nôn ra máu, chảy máu cam, mắt đò sưng đau. Dùng ngoài 
trị sưng đau do sang chán.

Cách dừng, liều lưọng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: Lấy chi tử sổng với lượng thích hợp, bôi, đẳp 
chồ đau.

Kiêng ky
Người suy nhược, tỳ' vị hư hàn, tiêu hóa kém. ia chày không 
nên dùng.

DÀNH DÀNH (Quà)
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DÂM DƯƠNG HOÁC 
Herba Epimedii

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của các loài 
Dâm dương hoắc lá hình tim (Epimediĩtm hrevicornum 
Maxim.), Dâm dương hoắc lá mác [Epimedium sagitiatum 
(Sieb. et Zucc.) Maxim.]» Dâm dương hoác lông mềm 
(.Epimedium pubescens Maxim.), Dàm dương hoấc Triều 
Tiên (Epimedium koreanum Nakai) hoặc Vu Sơn Dâm 
dương hoắc (Epimedium wushanense T.s Ying), họ Hoàng 
liên gai (Berberídaceae).

Mô tả
Dâm dưcmg hoac let hình tỉm; Thân hình trụ tròn nhò, dài 
chừng 20 cm, mặt ngoài màu lục hơi vàng hoặc màu vàng 
nhạt, sáng bóng. Lá kép mọc đoi hai lần ba lá chét. Lá chét 
hình trứng, đài 3 cm đến 8 cm, rộng 2 cm đển 6 cm, đầu lá 
hơi nhọn. Lá chét tận cùng có đáy hình tim, hai lá chét bên 
nhỏ hơn, hình tim lệch, tai phía ngoài to hơn, mép có răne 
cưa nhỏ như gai, màu vàng, mặt trên màu lục hơi vàng, 
mặt dưới màu lục hơi xám, có 7 đến 9 gân nổi lẽn, các gân 
nhò dạng mắt lưới nhìn rõ, cuống nhỏ. Phiến lá đai gần 
như da, không mùi, vị hơi đăng.
Dâm dương hoắc lá mác: Lá kép xè ba, lá chét hình trứng 
hẹp, hình mác, dài 4 cm đến 12 cm, rộng 2,5 cm đến 5 cm, 
đầu nhọn, các lá chét bên có đáy xiên chếch rồ, phía ngoài 
đầu giống mũi tên. Mật dưới lá phủ lông ngẳn, thô, thưa, 
mặt trên hầu như không có lông. Phiến lá dai như da.
Dám dương hoẳc lóng mềm: Mặt dưới phiến lá và cuống 
lá phù nhiều lòng mềm (lông nhung).
Dâm dương hoắc Triều Tiên: Lá chét tương đôi to, dài 
4 cm đến 10 cm, rộng 3 cm đến 7 cm, đẩu nhọn kco dài ra, 
phiến lá mỏng hơn.
Vu Sơn Dâm dương hoắc: Lả kép xẻ ba, phiến lả chét hinh 
mác hoặc hình mác hẹp, dài 9 cm đến 23 cm, rộng 1,8 cm 
đến 4,5 cm đầu nhò dần hoặc nhỏ kéo dài ra, mép có răng 
cưa nhỏ» gốc lá xè lệch, thùv phía ưong nhò, hình tròn, 
thùy phía ngoài rộng, hình tam giác, đầu nhọn. Mặt dưới 
lá phù lông như bông hoặc nhẵn không có lông. Lá dai gân 
như da, mùi nhẹ, vị hơi đắng.

Định tính
A. Định tính các loài Dâm dương hoắc (không áp dụng với 
Vu sơn dâm dương hoẳc).
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel H.
Dung môi khai triền: Ethyl ace tat - butanol - acid formic - 
nước ( 10: 1 : 1 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 
95 % (Tỉ), ngâm nóng trong 30 min, lọc, cô bổc hơi dịch 
lọc tới khô. Hòa tan cán trong 1 ml ethanol 96 % (TT). 
Dung dịch đối chiểu: Hòa tan icariin trong ethanol 95 % 
(TT) để được dung dịch có nồng độ 0,1 mg/ml.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bàn mòng 10 pl mỏi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký xong, lấy bàn mòng ra, 
đê khô ngoài không khí rồi quan sát dưới ánh sảng tử ngoại

DÂM DƯƠNG HOẮC

ờ bước sóng 366 lim. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử 
phải có vết phát Cịuang cùng màu (màu đò íhẫm) và giá trị 
Rf với vêt trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu. Phun 
dung dịch nhôm cìorid 10 % trong ethanoỉ (TT), quan sát 
dưới ánh sảng tử ngoại bước sóng 366 nm, vát màu đò 
thầm sẽ chuyên sang màu da cam.
B. Định tỉnh Vu sơn Dâm dương hoắc 
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bc)n móng: Siỉica gcỉ G.
Dung mỏi khai triển: Cloro/orm - methanoỉ - nước (3 : 1 :0,1). 
Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 
95 % (TT), ngâm nóng trong 30 min, lọc, cô dịch lọc trên 
cách thùV tói cạn. Hòa tan cắn trong 1 ml ethanoỉ 95 % (TT). 
Dung dịch đoi chiếu: Dùng dunệ dịch chuẩn ờ phần Định lượng. 
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Neu không cỏ epiinedin c  
chuần thi dùng 0,5 g bột Vu sơn Dâm dương hoẳc (mầu 
chuẩn), chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triền khai sắc ký, lấy bàn mỏng ra, 
để khô ngoài không khí, phun dung dịch nhỏm clorỉd ỉ % 
trong ethanoỉ (TT), sấy ờ 105 °c trong 5 min, soi dưới ánh 
sáng tử neoại bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung 
dịch thử phải có vết phát quang cùng màu (vàng lục) và giá 
trị Rf với vết epimedin c  trên sắc ký dồ của dung dịch đối 
chiếu hoặc có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết 
trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % ( Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

Tạp chất
Không quá 3,0 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.8).

Chất chiết đưực trong được liệu
Không dưới 15,0 %, tính theo dược liệu khô k iệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 50 % (TT) làm dung mỗi.

Định lượng Aavon toàn phần (không áp dụng với Vu 
sơn dâm dương hoắc)
Phương pháp quang phô hâp thụ tử ngoại khả kiên (Phụ 
lục 4.1).
Dung dịch thừ: Lẩy chính xác 0,5 ml dung dịch thừ thu 
được ờ phân định lượng icariin vào bình định mức 50 ml, 
thêm methanoỉ (TT) tới vạch, trộn đêu.
Dung dịch đổi chiếu: Hòa tan icariin chuẩn trong methanoỉ 
(Tỉ) đẽ được dung dịch chuân có nông độ chính xác 
khoảng 10 pg/ĩril.
Đo độ hấp thụ của dung dịch thử và dung dịch chuẩn tại 
bước sóng 270 nm, tỉnh hàm lượng Aavon toàn phân.
Hàm lưựng Aavon toàn phần không được ít hơn 5,0 % tính 
theo icariin (C33H40O 15) tính theo dược liệu khô kiệt.

Định lượng icariin (không áp dụng với Vu sơn đâm 
đương hoăc)

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V
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Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động'. Acetonỉlriỉ - nước (30 : 70).
Đung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,2 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 
50 ml ethanoỉ 50 % (Tỉ), cân. Lắc siêu âm trong 1 h, đê 
nguội cân lại và bô sung khôi lượng mât đi băng ethanoỉ 
ịọ % (77), lắc đều, lọc qua mang lọc 0,45 pm được dung 
dịch thừ.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan icaríín chuân trong meỉhcmoỉ 
(TT) để được dung dịch chuân có nông độ chính xác 
khoảng 0,1 mg/ml.
Diều kiện sắc ký :
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c
(5 pm).
Detector quang phô từ ngoại đặt ờ bước sóng 270 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 Ịil.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn, tính sổ đìa lý thuyết 
của cột dựa vào diện tích pic icariin. Sô đĩa lý thuyêt cùa 
cột không được ít hơn 1500.
Tiên hành săc ký lân lượt với dung dịch chuân, dung dịch 
thừ. Tính hàm lượng cùa icariin trong được liệu dựa vào 
diện tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thử, 
dung dịch chuẩn, hàm lượng C33H40015 trong icariin chuẩn. 
Dược liệu phải chứa không dưới 0,5 % icariin (C33H4o0 1?) 
tinh theo dược liệu khô kiệt.

Định lượng epimedin c (đối với Vu sơn dâm dương hoắc) 
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Acetonitril (77).
Pha động B: Nước.
Dung dịch thừ : Cân chính xác khoảng 0,2 g bột dược liệu 
(qua rây sô 355) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 
50 ml ethanoỉ 70 % (TT), cân. Lắc siêu âm trong 30 min, 
đê nguội, cân lại. Bồ sung ethcmoỉ 70 % (TT) để được khối 
lượng ban đầu, lấc đều, lọc được dung dịch thừ.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan epimcdin c  chuẩn trong 
methanoỉ (77) đê được dung dịch chuẩn có nồng độ chính 
xác khoảng 0,1 mg/ml.
Điểu kiện sắc kỷ’:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 um).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sổng 270 nm.
Tôc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 ịi\.
Cách tiến hành:
Tiên hành sẳc ký theo chương trình dung môi như sau:

D ược ĐIỀN VIỆT NAM V

Thòi gian Pha động A Pha động B
(min) __ (% tt/tt) (% tơ«)

' 0 -5  30  ̂ _____  70 ’
5 -30 30 —* 27 70 —+ 73

Tiêm dung dịch chuẩn. Tiến hành sắc ký vả tính sổ đĩa 
lý thuyết của cột. sổ đĩa lv thuyết của cột tính trên pic 
epimeđin c  phải không dưới 2000.

Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuân và dung 
dịch thừ. Tính hàm lượng của epimedin c  trong dược liệu 
dựa vào diện tích pic thu được trôn sắc ký đồ của dung 
dịch thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng C39H50O]7 trong 
epimedin c  chuẩn.
Dược liệu phải chứa không dưới 1,0 % epimedin c  
(C39H50 Ol7) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái lả vào mùa hạ, mùa thu khi cây mọc xum xuê, loại 
bỏ tạp chat, phen ngoài trời hoặc phơi khô trong bỏng râm. 
Dâm dương hoắc thái sợi: Lấy dược liệu khô, loại bò tạp 
chất, phun nước cho hơi mềm, thái thành sợi nhỏ, phơi khô. 
Dâm dương hoắc chích mờ dê: Dùng lừa văn (lửa nhò), 
cho Dâm dương hoắc thái sợi vào sao, đồng thời vảy mờ 
dê đến khi các sợi sảng bóng đều, lấy ra để nguội, cứ 
100 kg Dâm dương hoẳc đùng 20 kg mở dê.

Bảo quản
Đẻ nơi khô thoáng, tránh vụn nát, mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Qui vào các kinh can, thận.

Công năng, chù trị
Bô thận dương, cường cân cót, trừ phong thâp. Chủ trị: 
Liệt dương, hoạt tinh, yếu chân tay, phong thấp đau tê bại, 
co rút cơ.

Cách dùng, liều ỉưựng
Ngày dùng từ 3 g đển 9 g. Dạng thuốc sắc. Thường phổi 
hợp với các thuốc khác.

Kiêng kỵ
Cương dương, mộng tinh, sung huyết não, mất ngù không 
nên đùng.

DÂU (Cành)
Ramuỉus Morí aỉbae 
Tang chi

Cành non đã phơi hay sẩy khô của cây Dâu tằm (Morus 
aỉha L.), họ Dâu tằm (Moraceae).

Mô tả
Cành hình trụ dài, đôi khi có nhánh, dài ngẳn không đều 
nhau, đường kính 0,5 cm đến 1,5 cm. Mặt ngoài màu vàng 
xám hoặc vàng nâu, có nhiều lỗ vỏ màu nâu nhạt và các 
nếp vân dọc nhò, có những vết sẹo cuống lá gần hình bán 
nguyệt màu trắng xám và những chồi nách nhò màu nâu 
vàng. Chất cứng, dai, chắc, khó bẻ gãy, mặt gãy có xơ, 
màu trắng ngà. Lát cắt dày 0,2 cm đến 0,5 cm, thấy phân 
rõ 3 phần: Phần vỏ hơi mỏng, phần giữa là gỗ trắng ngà, 
phần tâm có tủy nhỏ và mềm màu trẳng hoặc vàng nhạt, có 
hình tia. Hơi có mùi, vị nhạt.

DÂU (Cành)
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Vi phẫu
Lớp bần gồm một hoặc vài hàng tế bào đều đặn, gần nhu hình 
chữ nhật, đôi khi có lỗ vỏ. Mô mèm vò tương đối mỏng, cỏ 
khoảng 6 đến 8 hàng tể bào đa giác dẹt có chứa các tinh thể 
calci oxalat hình khối. Các đám sợi hoặc mô cứng chồ dàv 
chỗ mòng bao bọc gần như liên tục xung quanh vòng libe. 
Vòng libe liên tực, Tâng phát sinh libe-gô. Gô xêp thành 
một vòng liên tục. mạch gỗ to, càng vào troné càne nhỏ dần. 
Mỏ mềm gỗ cấu tạo bời nhưng tế bào nhò, xep đều đặn. Mô 
mềm một gồm các tẻ bào gân tròn, to, thành mòne.

Bột
Màu vàng xám nhạt, mùi nhẹ, vị nhạt. Soi kính hiển vi 
thấy: Rất nhiều sợi màu vàng nhạt hoặc không màu, đơn lẻ 
hay tập truna thành bó, thành dày 5 Jim đên 15 gm, khoane 
hẹp. Tc bào mô cứng màu vàng nhạt, hình gân tròn hoặc 
hình chữ nhật, đường kính 15 pm đến 40 pm, thành dày 
5 pm đến 20 gm, khoang hẹp. Các tê bào mỏ mềm tụ họp 
thành đám hoặc rải rác. Tinh thc calci oxalat hình khôi dài 
5 gm đen 12 grn. Các mảnh mạch mạng, mạch điêm. Các 
tế bào bản màu vàng đậm, rải rác hay tập trung thành đám. 
Rãi rác có các hạt tinh bột.

Định tính
A. Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanoỉ 90 % 
(77), đun sôi, lọc. Dịch lọc có màu xanh lá cây. Lây 
1 ml dịch lọc, thêm 1 giọt dung dịch sắt (Hỉ) cỉorid (77), 
xuất hiện tủa màu nâu xám.
B. Lấy 5 g bột dược liệu, trộn đều với 3 ml amoniac (77), 
thêm 30 ml cỉoro/orm (77), lắc. Đổ ycn trong 5 h, lọc. Dịch 
lọc cho vào bình gạn, thêm 5 ml dung dịch acid sulfiiric 
Ỉ0%  (77), lãc, đê yên cho dung dịch tách thành 2 lớp, gạn 
lẩy 1 ml dịch chiêt acid, thêm 1 giọt dung dịch acidpicric 
(77), xuất hiện tủa vảng nhạt.

Độ ẩm
Không quả 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 3,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiêt nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanoỉ 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, chọn các cành 
dâu non có kích thước quy định, bỏ hết lá, phơi hoặc sấy 
khô hoặc thái vát lúc còn tươi, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Neu còn nguyên cành dài, bò tạp chất, rửa sạch, tẩm nước, 
ủ mềm, cắt lát dày 0,2 cm đến 0,5 cm, phơi nắng cho khô. 
Tang chi sao: Lấy dược liệu đã thái lát, sao lừa nhò đến 
khi hơi vàng, lấy ra để nguội.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh mốc mọt.

DÂU (Lá)

Tính vi, quy kỉnh
Vi khỏ, bình. Vào kinh can.

Công năng, chủ trị
Trừ phong thâp, thông lợi khớp. Chủ trị: Đau nhức cơ 
khớp, chân tay co duỗi khó khăn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g, dạng thuốc sẳc.

DÂU (Lả)
Folitim Morí aỉhíie 
Tang dỉệp

Lá phơi hay sấy khô cùa cây Dâu tam (Morus alba L.), họ 
Dâu tăm (Moraceae).

Mô tả
Lá nhăn nheo, dề gãy vụn. Lả nguyên hình trứng, hình 
trứng rộng, dài 8 cm đến 15 cm, rộng 7 cm đến 13 cm, có 
cuống; đầu lá nhọn, gốc lá cụt, tròn hay hình tim, mép có 
răng cưa, đôi khi chia thùy không đêu. Mặt trên lá có màu 
luc vàng hoặc nâu vàng nhạt, đôi khi cỏ nốt nhò nhô lên. 
Mặt dưới lá có màu nhạt, nổi rõ các gân lớn chạy từ cuống 
lá và nhiều gân nhỏ hình mạng lưới, cỏ lông tơ mịn rải rác 
trên gân lá. Chất giòn. Hơi có mùi, vị nhạt, hơi chát, đắng.

Vi phẫu
Biểu bì trên gồm các tá bào khá lớn, có lông chứa nang 
thạch, đơn bào hoặc đa bào. Biêu bì dưới tế bào nhò hơn, 
có ít lông chứa nang thạch, nhưng nhiều lồ khí hơn. Trong 
eân chính, dưới biêu bì có 2 đám mô dày, đám dưới dày và 
rộng hơn. Mô mềm chứa tinh thê calci oxalat hình cầu gai 
hay hình phiến. Giữa gân lả có 1 hoặc 2 bỏ libc-gô, xung 
quanh libe có sợi. Phiến lá gồm 1 hàng tế bào mó giậu, 
chứa diệp lục, mô khu vết gồm các tể bào hình tròn hay 
nhiều cạnh, chứa tinh thê calci oxalat.

Bột
Màu lục vàng hay nâu vàng. Soi kính hiên vi thấy: Biểu bì 
trên có những tê bào phình to chứa nang thạch đường kính 
47 pm đên 77 um. Lô khí ờ biêu bì dưới thuộc kiêu hôn 
bào, được bao quanh bời 4 tế bào đến 6 tế bào không đêu. 
Lông che chở đơn bào, dài 50 Ịim đên 230 pm. Cụm tinh 
thè calci oxalat đường kính 5 pm đcn 16 Ịim; thường gặp 
dạng tinh thể calci oxalat hình lãng trụ.

Định tính
Phương pháp sãc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Siỉica geỉ G.
Dung mỏi khai triển: Dùng lớp trên cùa hôn hợp dung môi 
gồm to ỉu en - ethyì acetat - acidformte ( 5 :2 :  1).
Dung dich thử\ Lấy 2 g bột dược liệu vào bình nón, 
thêm 30 ml ether dầu hòa (60 ° c  đến 90 CC) (77), đun 
hồi lưu trong 30 min, loại bò lởp ether dầu hỏa, lấy bã 
bay hơi hết dung môi đen khô, thêm 30 ml ethanoỉ 
96 % (77), lắc siêu âm trong 20 min, lọc và bốc hơi dịch 
lọc đèn khô. Hòa tan cản trong 10 ml nước nóng, đun trên 
cách thùv 60 °c, khuấy kỹ để hòa tan, lọc và boc hơi dịch
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DÂU (Vỏ rề)

loc tới khô, hòa cắn trong 1 mỉ methanol (TT) được dung
dịch thử. , _ , ,
Dung dịch đối chiếu: Lây 2 g bột lá Dâu (mâu chuân), tiên 
hành chiết như mô tả ở phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành; Châm riêng biệt lên bản mòng 5 Jit môi 
dung dịch trên. Triên khai săc ký trong bình được bão hòa 
trước 10 min bằng pha động đến khi dung môi đi được 
khoâne 8 cm, lây bàn mòng ra, đê khô trong không khí. 
Quan sát dưới ánh sáng hr ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên 
sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết phát quang 
cùng giá trị Rf và màu sác veri các vết trên sắc ký đồ của 
dung dich đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 3 g, 105 °c, 5 h).

Tro không tan trong acid
Không quả 4,5 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Không quá 0,5 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dưực liệu
Không ít hcm 5,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiêt nóng (Phụ lục 12.10), 
đùng ethanol (TT) làm dung môi.

Chế biến
Sau khi mới có sương (vào mùa thu), thu hái lá bánh tẻ, 
loại bỏ lá vàng úa vả tạp chất, rửa sạch, phơi trong bỏng 
râm hoặc sây nhẹ đên khồ.

Bào chế
Dược liệu khô, loại bỏ tạp chất, vò nát, bỏ cuống lá, rây 
bỏ vụn nhò.

Bảo quản
Đê nơi khô, tránh mốc.

Tính vị, quv kinh
Cam, khô, hàn. Vào các kinh phế, can.

Công năng, chủ trị
Sơ tán phong nhiệt, thanh can, minh mục. Chủ trị: Cảm 
mạo phong nhiệt, phế nhiệt ho ráo, chóng mặt, nhức đầu 
hoa mắt, mắt sây sẩm, đau mất đỏ.

Cách dùng, liều lưọtig
Ngày dùng từ 5 g đến 12 g. Dạng thuốc sắc.

Kiêng ky
Bệnh hư hàn thì không nên dùng.

I>ẨU (Quả)
Fructtfs Mori aỉbae 
l  ang thầm

Quâ kép chín đô, phơi khỏ của cây Dâu tằm (Morus alba 
L.), họ Dâu tẳm (Moraceae).

DƯỢC ĐIỀN VIỆT NAM V

Mô tả
Quả kép hình tại do nhiều quà bế tạo thành, dài 1 cm đến 
2 cm, đường kính 5 mm đến 8 mm. màu nâu vàng nhạt đến 
đỏ nâu nhạt hoặc tím tham, cuống quà ngắn. Quá bế hình 
trứng, hơi dẹt, dài 2 mm, rộng 1 mm, cổ bao hoa nạc xè 4. 
Vị hơi chua và ngọt.

Bột
Màu đò tía. Tể bào đá của vỏ quà tụ thành đám, màu vàns 
nhạt, hình đa giác khône đều, thành tế bào đày. lồi lõm, 
khúc khuỷu, có lỗ trao đôi rõ. Tc bào vỏ quả trong chửa 
các tinh thể calci oxalat hình lãng trụ. Tế bào mô mềm 
chứa các khối chất màu đỏ tía hoặc đò nâu. Lông che chở 
đơn bào thường bị gẵy, dài từ 12 pm đến 45 pm, dẹt ờ phần 
chân tế bào. Tế bào biểu bì của vỏ quà màu nâu vàng, hình 
gần vuông hoặc hình đa giác khi nhìn trên bề mặt, thảnh 
lồi lèn dạng hạt.

Độ ẩm
Không quá 18,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quả 12,0 % (Phụ lục 9.8).

Chất chiết được trong dưực liệu
Không ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 85 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Tháng 4 đến 6, quả chín có màu đỏ, hái về, rửa sạch, phơi 
khô hoặc sau khi đồ qua rồi phơi khô.

Bảo quản
Đê nơi khô, thoáng gió, phòng mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, toan, ôn. Vào các kinh tâm, can, thận.

Công năng, chủ trị
Bô huyêt, tư âm, sinh tân, nhuận táo. Chủ trị: Chóng mặt, 
ù tai, tim đập nharìh, mất ngù, rầu, tóc sớm bạc, tân dịch 
thương tổn, miệng khát, nội nhiệt tiêu khát (đái tháo), táo 
bón.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g. Dạng thuốc sắc hay ngâm rượu.

DÂU (Vỏ rễ)
Cortex Mori aỉbae radiéis
Tang bạch bi, vỏ  rề dâu

Vỏ rễ đã cạo lớp bần, phơi hay sấy khô của cây Dâu tằm 
{Morus alba L-), họ Dâu tằm (Moraceae).

Mô tả
Mảnh vỏ rễ hình ổng, hình máng hai mép cuốn lại hoặc 
mảnh dẹt phang, hoặc quăn queo, đài rộng khác khau, dày
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1 mm đển 4 mm; mặt ngoải màu trắng hoặc vàng nhạt, 
tương đối nhẵn, đôi chỗ còn sót lại mảnh bần màu vàng 
hoặc màu vàng nâu; mặt trong màu vàne nhạt hay vàng 
xám, có nếp nhăn dọc nhỏ. Chất nhẹ và dai, cỏ sợi chẳc, 
khó bè ngang, nhưng dễ tước dọc thành dài nhỏ. Mùi nhẹ, 
vị hoi ngọt.

Vi phẫu
Mặt cắt ngang gồm: Libe rộng, có 2 đến 4 hàng tế bào. 
Ống nhựa mũ rải rác; sợi rải rác ờ dạng đơn lẻ hoặc tụ lại 
thành bó, thành không hỏa gỗ hoặc hơi hóa gỗ. Te bào mô 
mềm chứa hạt tinh bột, một số có chửa tinh thể calci oxalat 
hình lăng trụ. Các đám mô cứng lẫn với các tể bào đá rài 
rác trong vò rề già, đa số các tế bào này có chứa tinh thê 
calci oxalat hình lăng trụ.

Bột
Màu vàng xám nhạt, mùi thơm nhẹ. Soi kính hiển vi thấy; 
Nhiều sợi, đa phần bị gãy, đường kính 13 Ịim đen 26 pm, 
thành dày, không hóa gồ hoặc hơi hóa gỗ. Tinh the calci 
oxalat hình khối, đường kính 11 pm đen 32 pm. Te bào mô 
cứng hình gần tròn, hình chữ nhật hoặc không đều, đường 
kính 22 pm đến 52 pm, thành dày hoặc rất dày, có ống và 
lồ trao đổi rõ, một số có chứa tinh thề calci oxalat hình 
khối. Nhiều hạt tinh bột, hỉnh gần tròn, đường kính 4 pm 
đến 16 pm nằm rải rác hoặc tập trung thành đám. Mảnh 
bần còn sót lại màu vàng, có các tế bào hình đa giác.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml n-hexan (TT), 
đun hồi lưu 15 min trẽn cách thủy, lọc. Bốc hơi dịch 
lọc đến khô, hòa tan can trong 10 ml chroform (TT). 
Lấy 0,5 ml dung dịch thu được vào ống nghiệm, thêm 
0,5 ml anhvdricỉ acetic (77), thêm từ từ 0,5 ml acid sulfuric 
(TT) để có 2 lớp dịch, màu nâu đỏ xuất hiện giừa 2 lớp.
B. Phương pháp sẳc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica gel 60F254-
Dung môi khai trien: Acid acetic.
Dung dịch thử: Lẩy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml dung dịch 
natri carbonat hão hòa (77), siêu âm khoảng 20 min, lọc. 
Điều chinh pll cùa dịch lọc đến pH 1 - 2 bàng dung dịch 
acid hydrocỉorỉc loãng 677). Đe yên trong 30 min và lọc. 
Lắc dịch lọc thu được với ethyl acetal (TT) hai lần, lĩiỗi lần 
10 ml. Gộp dịch chiết ethyl acetat và bay hơi đến cắn khô. 
Hòa tan cấn trong 1 ml methanol (TT).
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 2 g bột vỏ rễ Dâu (mẫu chuẩn), 
chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lén bản mỏng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 10 cm, lấy bản mỏng ra để khô ờ nhiệt độ phòng. 
Quan sát dưới sáng tử ngoại bưóc sóng 366 nm. Trên săc 
ký đô của dung dịch thử phải có hai vết có huỳnh quang 
cùng màu sãc và ệiả trị Rf với hai vét trên săc ký đô của 
dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quả 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

DÂY ĐAU XƯƠNG (Thân)

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Chể biến
Thu hoạch vào cuối mùa thu, khi lá rụng, đen đầu mùa 
xuân, trước khi cây này mầm, đào lấy rễ dưới đất, cạo bỏ 
hết lớp vo ngoài thỏ màu nâu vàng, rữa sạch, bổ dọc, bóc 
lấy vỏ rề màu trang ngà, phơi hay sấy khô.

Bào chế
Tang bạch bì sợi: Lấy vò rễ khô, rửa sạch, ủ hơi mềm, tước 
sợi, phơi hoặc sấy khô.
Mật tang bạch bì (Chế mật): Lấy tang bạch bì sợi cho vào 
mật ong đã canh, trộn đều, ủ cho ngấm, rói sao nhỏ lửa cho 
đến khi có màu vảng và sờ không dính tay, lấy ra để nguội. 
Cứ 10 kg vỏ rễ dâu, dùng 2 kg mật ong đã canh,

Bảo quản
Đổ nơi khỏ thoáng, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Vào kinh phế.

Công năng, chủ trị
Thanh phế, bình suyễn, lợi thủy tiêu thũng. Chủ trị: Phế 
nhiệt ho suyễn, thủy thũng đầy trướng, tiểu tiện ít; cơ và 
da mặt, mắt phù thũng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 đến 12 g. Dạng thuốc säe.

DẲY ĐAƯ XƯƠNG (Thân)
Ca lilis Tỉnosporae sinensis

Thán đã thái phiến phơi hay sấy khô cùa cây Dây đau 
xưong [Tinospora sinensis (Lour.) Merr.], họ Tiêt đẻ 
(Menispermaceae).

Mô tả
Thân đà thái thành phiến, khô, dày mỏng không đều, 
thường dày 0,3 cm đến 0,5 cm, đường kính 0,5 cm đến 
2 cm. Mặt ngoài màu nâu xám hoặc xanh xám. Lớp bần 
mỏng, khi khô nhãn nheo dễ bong. Mặt ngoài nhiều lỗ vỏ 
nổi rõ. Mặt cắt ngang màu trang ngà hoặc vàng nhạt. Mô 
mềm vỏ mỏng. Phần gồ rộng, xoè ra thành hình nan hoa 
bánh xe, tia ruột rõ. Phần ruột ờ giữa tròn nhỏ.

Vi phẫu
Thân cây già có lớp bần không dày lám, cỏ lỗ vò nổi rõ. 
Mô mềm vỏ ít phát triển, thỉnh thoáng có những tế bào to 
chứa chất nhựa. Trong mô mềm vò thân cây non có những 
đám sợi. ờ thân cây già có những đám mô cứng, nhỏ, kèm 
theo nhiều tinh thồ calci oxalat hình chữ nhật hoặc hình 
quả trám. Phía ngoài khối libe-gỗ có một vòng mô cứng
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ỡ thần non, vòng này liên tục, ở thân già thì chia thành 
các cung úp lên từng bỏ libe-gỗ. Libe-gô xêp thành từng 
bó riêng biệt ngăn cách bời tia ruột. Trước bó libe-gỗ, sau 
CUĨÌƠ mo cứng có một đám tế bào thành mỏng. Libe cấu tạo 
bàng những tế bào thành mỏng xép thành từng dãy xuyên 
tâm. Tằng phát sinh libe-gồ uốn lượn qua các bó libc-gỗ. 
Gồ cấp 2 có mạch gỗ to nằm rải rác trong mô mềm gồ, Tia 
ruột rộng ờ thân già, hẹp ở thân non, tê bào dải theo hướng 
xuyên tâm. Xen kẽ trong mô mém ruột có những đám mô 
cứng nhò và tế bào mang tinh thể calci oxalat. Nhiều hạt 
tinh bột còn lại trên vi phẫu.

Bột
Màu xám, vị hơi đắng, hạt tinh bột có nhiều dạng thường 
hình trứng. Tinh thể calci oxalat hình khối, hình cầu gai. 
Te bào mô cứng nhiều hình dạng, thành dày, có ống trao 
đổi rõ. Mảnh mạch điểm, mạch mạng.

Định tính
Lấy 3 g bột dược liệu, cho vào bình có nút mài dung tích 
50 ml đến 100 ml, thêm ] ml dung dịch amonìac Ỉ0 % 
(TT), trộn đều. Thêm 25 ml cloroform (TT) và lắc nhẹ ừong 
10 min, để yên 1 h. Lọc dịch chiết qua giấy lọc gấp nểp 
vào một bình gạn rồi lấc với 5 ml dung dịch acid sulfuric 
10% (77). Lay phần dịch acid chia vào 3 ống nghiệm;
Ỏng 1: Thêm 2 giọt thuốc thử Mayer (TT), xuất hiện tủa 
trăng đục.
Õng 2: Thêm 2 giọt đến 3 giọt thuốc thừ Bouchardat (TT), 
xuất hiện tủa đò nâu.
Ong 3: Thêm 2 giọt đèn 3 giọt dung dịch acid picric 
ỉ % (77), xuất hiện tủa màu vàng.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỳ lệ đen thổi: Không quá 0,5 %.
Tạp chất khác: Không quá ] ,0 %.

Tỉ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 5,0 %
(Phụ lục 12.12).

Chế biến
Thu hái quanh nãm, cắt lẩy phần thân già, phân loại to nhò, 
thái lát mòng, phơi hay sấy khô.

Bảo quản
Nơi khỏ, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khô, lương. Quy vào kinh can.

Công năng, chủ trị
KTm phong trừ thấp, thư cân hoạt lạc. Chủ trị: Phong thấp 
tê bại, đau nhức cơ khớp.
Dùng ngoài chữa đụng dập, sang chấn, rắn cắn.

D ư ợc ĐIÊN VIỆT NAM V

Cách dùng, liều lượng
Neày dùng từ 12 g đến 20 e, dạng thuốc sắc hay ngâm rượu 
để uổng hay dùng ngoài.

DẨY THÌA CANH
Caulỉs et folium Gymnemae sylvestris
Cành và lá phơi hay sấy khô của cây Dây thìa canh 
[Gvmnema silvestre (Retz.) R. Br. ex Schult.], họ Thiên lý 
(Asclepiadaceae).

Mô tả
Dược liệu chưa cắt đoạn có dạng dây leo, đài tới 6 m, 
đường kỉnh tới 3 mm. Thường cat đoạn dài 1,5 cm đển 
3 cm. Khi khô có màu xanh lục. Lá có phiến bầu dục hoặc 
xoan ngược thon dài 6 cm đến 7 cm, rộng 2,5 cm đến 5 cm, 
đầu nhọn có mũi, gân phụ 4 đến 6 cặp, rò ờ mặt dưới, nhăn 
lúc khô; cuông dài 5 cm đến 8 cm.

Vi phẫu
Lá:
Phan gân lá: Hơi lồi ở mặt trên, từ dưới lên trên bao gồm: 
biểu bì dưới, gồm một lớp tc bào hình tròn, đôi lúc có lông 
che chờ đa bào; sát với biểu bì là 3 lớp đến 5 lớp mô dày 
dưới, có thành dày; bó libe-gồ gồm có các mạch gỗ phía 
trong, cung libe ở ngoài bao quanh tùy ở giừa gân chỉnh; 
mô mềm gồm các té bào hình trứng thảnh mỏng, rải rác 
trong gân lá có tinh thể calci oxalat hình cầu gai; mô dày 
trên gồm 3 đen 4 lớp tế bào có cấu tạo tương tự như mô 
dày dưới; biểu bì trên gồm một lóp tế bào hình chừ nhật. 
Phan phiến lá: Biểu bì trên và dưới gồm một lớp tế bào hình 
chữ nhật, xếp đều đặn, cỏ mang lông che chờ đa bào. Mô 
dậu câu tạo bởi 2 đến 3 hàng tế bào hình chữ nhật xep vuông 
góc biểu bi trên, chiếm một phần năm bề dày phiến lá. Mô 
khuyêt nằm ở phần thịt lá, cấu tạo bởi những tể bào tròn xếp 
lộn xộn, đẻ hở những khuyết nhỏ. Tiếp giáp giữa mô khuyết 
và mô giậu là các bó libe-gỗ của gân phụ và các mạch. 
Thân: Mặt cat thân hình tròn, từ ngoài vào trong bao gồm: 
lớp bần, gồm 2 đến 3 hàng tế bào hình chữ nhật xếp thành 
hảnệ đồng tâm, có nhiều lỗ vỏ lớn. Ờ thân non là lớp biểu 
bì gồm 1 lớp tế bào hình chữ nhật, xếp đều đặn thành hàng, 
có nhiều lông che chử đa bào; mô mềm vỏ gồm nhiều lớp 
tế bào hình trứng, thành mòng; các bó sợi liền nhau hoặc 
tạo thành đám; libe-gồ gồm có libe quanh tủy, bao xung 
quanh mạch gỗ phía trong; gỗ cấp hai xếp thành vòng tròn 
đê hờ các tia ruột rất nhò; trong cùng là lớp mô mềm ruột.

Bột
Màu xanh, mùi thơm nhẹ. Soi dưới kính hiển vi thấy: Lông 
che chờ đa bào, mảnh mô mềm, mảnh biểu bì mang lỗ khỉ; 
tế bào lỗ khí; mảnh bần gồm các tế bào thành mòng, tinh 
thể calci oxalat hình cẩu gai, mạch xoắn, mạch vạch, mạch 
đồng tiền, sợi và bó sợi.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml nước, đun sôi nhẹ, 
lọc nóng. Dịch lọc cho vào ổng nghiệm to, thêm 10 ml

DÂY THÌA CANH
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mrớc. Lấc mạnh trong vòng 2 min theo chiều dọc của ống 
nghiệm. Xuất hiện cột bợt cao khoán« 4 cm, bển trong 
15 min.
B. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanoỉ 96 % (TT), 
đun nóng khoảng 80 °c trong 10 min, lọc nóng. Bốc hơi 
dịch lọc tới cắn. Thêm 1 ml cl orofor nỉ (TT), lac cho tan 
can. Thêm 1 ml acid sulfuric (77), lac đều. Xuất hiện 
màu đò.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 3 h).

Tro toàn phần
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 25,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tien hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng nước lảm dung môi.

Chế biến
Thu hải quanh nãm, phơi hoặc sấy khô, thái đoạn 1,5 cm 
đến 3 cm, khi dùng sao vàng.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh âm.

Tính vị, quy kinh
Vị đắng, tính hàn. Vào kinh phế, tỳ', thận.

Công năng, chủ trj
Lợi tiểu, nhuận tràng, hạ đường huyết. Chù tri: Tiểu tiện bí 
dắt, tiểu vàng đỏ, tiểu đường, táo bón do nhiệt.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 10 g đến 12 g, dưới dạng thuốc sắc.

DIÊN HỒ SÁCH (Rễ củ)
Tuber Corydaỉis 
Huyền hồ sách, Nguyên hồ

Rễ củ phơi hay sấy khô cùa câv Diên hồ sách [Cotydaỉỉs 
yanhusuo (Y. H. Chou & Chun c . Hsu) w. T. Wang], họ 
Cải cần (Fumariaceae).

Mô tả
Re cú hình cầu dẹt không đều, đường kính 0,5 cm đến 
1,5 cm. Mặt ngoài màu vàng hay vảng nâu, có vân nhăn 
hinh mạng lưới không đều. Đình có vết sẹo, thân hơi lõm, 
đáy thường lồi lên. Chất cứng, giòn. Mặt cắt ngang màu 
vàng, cứng như sừng, sáng bóng như sáp. Mùi nhẹ, vị đẳng.

Bột
Màu lục vàng, hạt tinh bột đã hồ hóa thành từng khối màu 
vàng nhạt hoặc không màu. Mô cứng của nội bì màu vảng

DIÊN HÒ SÁCH (Rề cu)

lục gồm các tế bào hình nhiều cạnh, gần vuông hoặc bầu 
dục, thuôn dài, thành te bào hơi lượn sóng, hóa gồ, có các 
lỗ nho dày đặc. Te bào đá màu vàng nhạt, hình gàn tròn 
hav thuôn dài, đường kính tới 60 pm, thành tương đối dày 
có các lồ nhò dày đặc. Mạch xoắn đường kính 16 pm đến 
32 pin.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Sìỉica gel G, dùng dưng dịch nơ tri hydroxvd 
(TT) 1 % để trảng bán mòng.
Dung môi khai triển: n-Hexan - cỉoroỊorm - methơnol
(7 ,5 :4 : 1).
Dung dịch thử: Cho 1 g bột dược liệu vào một bình cầu, 
thêm 50 ml ethơnol 96 % (77), đun hồi lưu trên cách thủv 
1 h. Đổ nguội, lọc, bốc hơi dịch lọc đen khô trên cách thủy, 
Hòa tan cẳn trong 10 ml nước, kiềm hóa bang amoniac 
đạm dặc (TT), chiết bằng ether (TT) 3 lần, mỗi lần 10 ml. 
Gộp các dịch chiết ether, bốc hơi đến cắn khô trên cách 
thủy. Hòa tan cãn trong 1 ml methanoỉ (TT) được dung 
dịch thừ.
Dung dịch chắt đoi chiếu: Hòa tan tetrahydropalmatin 
chuẩn trong methcmoỉ (TT) để được dung dịch có nong độ 
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Neu không có 
tetrahydropalmatin có thể dùng 1 g bột Diên ho sách (mầu 
chuẩn), chiết như mô tà ờ phần dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai xong, lấy bản mỏng ra, 
để khô ngoài không khí. Phun thuốc thừDragendorff (77). 
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch thừ phải cỏ vết cùng màu sẳc và giá trị Rf với vết 
tetrahydropalmatin trên sắc ký đồ của dung dịch chất đối 
chiếu hoặc phải có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với 
các vết trên sẳc kỷ đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 15 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Không quá 0,5 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9.8).

Chất chiết được trong dươc liệu
Không dưới 13,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng eíhơnơỉ 50 % (TT) làm dung môi.

C hế biến
Thu hoạch vào đầu mùa hạ khi cây khô héo. Đào lay rễ, 
loại bỏ rề con, thân và lá, rửa sạch, luộc đến khi cắt ngang 
không còn lõi màu trắng và phơi hoặc sẩy nhẹ đến khỏ.

DƯỢC DIÊN VIỆT NAM V
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Bào chế
Diên hồ sách sổng: Lấy diên hồ sách đã chê biên, loại bò 
tạp chất, rìra sạch, đề khô, thái lát dày hoặc đập vụn trước 
khi dùng.
Thố Dien hồ sách (chể dấm): Cho dấm vào diên hô sách 
sạch đã thái lát hoặc đập vụn, trộn đều, ủ cho thấm đêu 
dấm cho vào chảo, sao nhò lừa đến khô. Hoặc luộc với 
dấm: Lấy diên hô sách đã chế biên, thêm dâm, đun nhỏ lừa 
cho đến khi dấm thấm hét vào thuốc, đê nguội, thái phiến 
dày phơi hoặc sấy nhẹ đến khô, hoặc khi dùng già nát. 
Duné 2 L dấm cho 10 kg dược liệu.

Bảo quản
Nơi khô ráo, tránh môc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, khổ, ôn. Vào các kinh Can, phế, tỳ.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết, hành khi, chi thống. Chủ trị: Đau ngực, sườn, 
thượne vị, vô kinh, bế kinh, ứ huyết sau khi sinh, sưng đau 
do sang chấn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tù 3 g đển 9 g hoặc uống mỗi lần từ 1,5 g đến 
3 g dạne bột. Thường phổi hợp với các dạng thuốc khác.

Kiêng kỵ
Không dùng cho phụ nừ có thai, người huyết hư, phụ nữ 
rối loạn kinh neuyệt.

DIÉPCÁ
Herba Houttuynỉae cordaíae 
Ngư tinh thảo

Bộ phận trên mặt đất còn tươi hay đã phơi hay sấy khô 
cùa cây Diêp cá (Houttuynia cordata Thunb.), họ Lá giấp 
(Saururaceae).

Mô tả
Thân hình trụ tròn hay dẹt, cong, dài 20 cm đến 35 cm, 
đường kính 2 mm đen 3 mm. Mặt ngoài màu vàng nâu 
nhạt, có vân dọc nhò và có mấu rõ. Các mấu ờ gốc thân 
còn vết tích của rễ. Chất giòn, dễ gãy. Lá mọc so le, hình 
tim, đâu lá nhọn, phiến lá gấp cuộn lại, nhàu nát, cuống 
đính ơ góc lá dài chừng 2 cm đến 3 cm, gốc cuống rộng 
thành bẹ mòng. Mặt trên ỉá màu lục, vàng sẫm đến nâu 
sâm. mặt dưới màu lục xám đến nâu xám. Cụm hoa là một 
bông dai 1 cm đến 3 cm, ờ đầu cành, màu nâu vảng nhạt, 
cuông dài 3 cm. Mùi tanh cá. Vị hơi chát, se.

Vỉ phẫu
Biêu bì trên và dưới cùa lá gồm 1 lớp tế bào hình chữ nhật, 
xep đèu đặn, mang lòng tiet đầu đcm bào, chân đa bào và 
lóng che chở đa bào có xen lẫn tế bào tiết màu vàng ờ mặt 
tren gân lá. ơ  mặt dưới phiến lá có lồ khí. Hạ bì tren từ 
phiên lá chạy qua gân giữa gồm một lóp tể bào to, thành

DIẾP CÁ

mòng. Hạ bì dưới tế bào bc hơn, bị ngàn cách bời một sô tê 
bào mô mềm ớ giữa gán lá. Mô mềm gồm các tê bào thành 
mỏng và ít khuyêt nhỏ. Bó libe-gô ở giừa gân lá gôm có 
bỏ gồ ờ trên, bó libe ờ dưới. Mô mềm phiến lá có nhừng 
khuyết nhỏ và bó libe-gồ nhò.

Bột
Màu lục vàng, vị hơi mặn, hơi cay, mùi tanh.
Mành biểu bì trôn và biểu bì dưới gồm các tế bào hình 
nhiều cạnh, thành hơi dày, mang tế bào tiết. Biểu bi dưới 
có lỗ khí, tế bào tiết tròn, chứa tinh dàu màu vàng nhạt hay 
vảng nâu, bề mặt có vân, xung quanh có 5 đên 6 te bào xêp 
tỏa ra. Lồ khí có 4 đến 5 tế bào kèm nhỏ hơn. Lông che chờ 
đa bào và tế bào tiết. Hạt tinh bột hình trứng, có khi tròn 
hay hình chuông dài 40 ịim, rộng khoảng 36 pm. Mành 
thán gồm các te bào hình chữ nhật thành mỏng và tế bào 
tiết. Mảnh mạch xoan.

Định tính
A. Quan sát dưới ánh sảng tử ngoại (366 nm), thân và bột 
lá phát quang màu nâu hung.
B. Cho 1 g bột dược liệu vào ống nghiệm, dùng đũa thủy 
tinh ấn chặt xuổng, thêm vài giọt dung dịch fuchsin đã khử 
màu để làm ướt bột ờ phía trên, để yên một lúc. Nhìn qua 
ống nghiệm thấy bột ướt có màu hồng hoặc màu tím đỏ. 
c . Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol (77), đun 
hoi lưu trên cách thủy 10 min, lọc. Lấy 2 ml dịch lọc, thêm 
ít bột magnesỉ (77) và 3 giọt acid hydrocỉorìc (77), đun 
nóng trên cách thủy, sẽ xuất hiện màu đò.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % đổi với dược liệu khô (Phụ iục 12.13). 

Tro toàn phẩn
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Thân rễ và tạp chất khác không quá 2,0 % (Phụ lục 12.11). 

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 3,15 mm: Không quá 5,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 11,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 96 % (77) làm dung môi.

Định lượng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong dược 
liệu (Phụ lục 12.7). Dược liệu phái chửa ít nhất 0,08 % tinh 
dâu tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Có thẻ thu hái lá quanh năm, nhưng tốt nhất là thu hái lá 
vào mùa hạ, khi cây xanh tốt có nhiều cụm qua. Lúc trời 
khô ráo cắt lấy phần trên mặt đất, loại bò gốc rề, phơi hoặc 
sấy khô nhẹ.
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Bào chế
Loại bò tạp chất, rửa sạch, cắt đoạn, phơi khô.

Bảo quản
Nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
VỊ cay, chua, mủi tanh, tính mát. Vào kình phế.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, bài nùng, tiêu sưng. Chù trị: Phế ung, 
phế nhiệt, thực nhiệt lỵ, nhiệt lâm, mụn nhọt, đau mắt, trĩ, 
kinh nguyệt không đều.

Cách dùng, liều lượng
Ngày đùng từ 15 g đến 25 g được liệu khô, sắc nhanh; 
hoặc từ 30 g đến 50 g dược liệu tươi sắc hoặc giã vắt lấý 
nước uống.
Dùng ngoài lượng thích hợp, già nát đắp tại chổ hoặc sắc 
lấy nước đề xông hoặc rửa vết thương.

DIỆP HẠ CHÂU 
Herba Phyỉỉanthỉ urlnariae 
Chó đẻ răng cưa
Toàn cây tươi hoặc đăphơi sấy khỏ của cây Chó đè răng cưa 
(Phyllanthus urinaria L.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).

Mô tả
Cây cao khoảng 30 cm, thân gần như nhằn, mang nhiêu 
cành nhò màu hơi tía. Lá mọc so le xếp thanh hai dãy sít 
nhau trông như lá kép lông chim. Phiến lá thuôn bầu dục 
hay trái xoan ngược, dài 5 mm đến 15 mm, đầu nhọn hay 
hơi tù, màu xanh sẫm ờ mặt trên, xanh nhạt ở mặt dưới, 
không cuống hay có cuống rất ngắn. Hoa màu trắng mọc ờ 
dưới lá, đơn tính, hoa đực hoa cái cùng gốc, hoa đực ờ đầu 
cành, hoa cái ờ dưới. Hoa không có cuống hoặc có cuông 
rất ngắn. Quà nang hình càu, đường kỉnh có thể tới 2 mm, 
sàn sùi, nằm sát dưới lá. Quà có sáu hạt. Hạt hình tam giác 
màu nâu nhạt, lưng hạt có vân ngang.

Vi phẫu
Thân: Vi phẫu có thiết diện tròn, có 2 đến 3 góc lồi không 
đều nhau. Biếu bì gồm 1 lớp tể bào hình chừ nhật, dẹt, 
nằm ngang không đểu nhau. Mô mềm vỏ gồm những tê 
bào hình tròn hay hình bầu dục xếp ngang, không đều, xếp 
chừa những khe nhỏ, cỏ chứa ít tinh bột. Một vài tinh thẻ 
calci oxalat hình khối trong mô mềm tùy.
Gân ỉá: Gân giữa mặt dưới loi nhiều, mặt trên hơi lồi. 
Không có mô mềm giậu như p. amaras. Tinh the calci 
oxalat hình cẩu gai rất nhiều, tập trung ở vùng mô mềm 
ngay dưới sợi.
Phiến lá: Biểu bì trên là những tẻ bào hình chừ nhật dẹt. 
Lỗ khí kiểu song bào. Lông che chở đa bào (2 tế bào), 
ngắn, vách dày ờ sát mép lá.

Bột
Bột màu xanh, có vị hơi đắng. Soi kính hiển vi thấy: Mảnh 
biêu bì gồm những tế bào thành mỏng hình chữ nhật. Lông 
che chờ đa bào. Mãnh mô mềm gồm những té bào đa giác 
thành mòng. Một vài đám tê bào mô mềm đang phân hóa 
thành mô dày (thành hơi dày lên ở góc). Bó sợi dài. Mảnh 
mạch chẩm và mạch xoắn. Tinh thể calci oxaỉat hình cầu gai.

Định tính
A. Lấy 5 g dược liệu, tán nhỏ, thêm 50 ml ethanoỉ 
90 % (TT), lắc đều rồi đun hồi lưu trong cách thủy 
30 min. Lọc, cô dịch lọc trong cách thủy còn 10 ml, để 
nguội, chuyên vào 2 ống nghiệm mồi ống 2 ml để làm các 
phàn ứng sau đây:
Ống I : Thêm 4 giọt đến 5 giọt acid hydrocìoric (77), thêm 
tiếp một ít bột magnesi (77), xuất hiện màu đỏ.
Ống 2: Thêm 3 giọt đến 4 giọt dung dịch sat (ỉỉỉ) cỉorid
9 % (77), xuất hiện màu xanh tim.
B. Lay 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml nước, đun sôi, lọc. Lấy 
2 ml đên 3 ml dịch lọc đà đê nguội, thêm 1 giọt đên 2 giọt 
dung dịch gelatin 2 % (77), xuât hiện tủa bông.
c. Phương pháp săc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF254-
Dung mói khai trien: Cloroform - ethyl ace tat (9 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 4 g bột dược liệu vảo bình nón nút 
mài, thêm 25 mỉ cỉoro/orm (77), lắc siêu âm 15 min, lọc. 
Cô dich loe trên cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 1 ml 
ethanol (TT) được dung dịch chấm sắc ký.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 4 g bột Diệp hạ châu (mẫu 
chuân), tiên hành chíêt như mô tà ở phân Dung dịch thừ. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 pl môi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản mỏng 
ra, đê khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric
10 % (77), sấy bàn mòng ờ 120 °c đến khi hiện rõ vết. 
Quan sát bàn mỏng dưới ánh sáng thường hoặc dưới ánh 
sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. Sãc ký đô cùa dung dịch 
thư phải có các vết cùng giá trị Rf và màu sắc với các vêt 
trẽn sác kv đồ cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quả 12,0 % đôi với dược liệu khô (Phụ lục 9.6, 
1 g, 100 °c, 4 h).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mat rây 3,15 mm: Không quá 8,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 7,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tien hành theo phương pháp chiêt nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hái quanh năm nhưng tốt nhất là vào vụ hè thu, đem 
về rửa sạch dùng tươi. Có thể cất từng đoạn phơi khô; hoặc 
rửa sạch cả cây, phơi gần khô rồi bó lại, phơi âm can tiếp 
đến khô, khi dùng loại bò tạp chất, rửa qua nước, cắt đoạn 
5 cm đến 6 cm phơi khô. cỏ thể lấy lá ép lại thành bánh.
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Bảo quản
Đẻ nơi khô, tránh ẩm, móc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, khổ, lương. Vào các kinh can, phế.

Công năng, chủ trị
Tiêu độc, sát trùng, tiêu viêm, tán ứ, thông buyêt. Chủ trị: 
Viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần kinh, chàm, sản hậu ứ 
huyết đau bụng.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 8 g đền 20 g dược liệu khô, dạng thuốc săc. 

Kiêng kv
Phụ nữ có thai không dùng.

DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG 
Herba Phyllanthi amarì 
Chó đẻ răng cưa thân xanh

Toàn cây tươi hoặc đâ phơi hay sấy khô của cây Diệp hạ 
cháu đắng (Pỉnỉỉanthus amarus Schum, et Thonn.), họ 
Thầu dầu (Euphorbiaceae).

Mô tả
Cây cao 40 cm đến 80 cm. thân tròn, bóng, màu xanh, phân 
nhánh đều, nhiêu. Lá mọc so le xếp thành 2 đãy sít nhau 
tròng như lá kép hình lông chim. Phiến lá hình bầu dục, dài 
từ 5 rnm đến 10 mm, rộng 3 mm đến 6 mm. màu xanh sầm 
ờ mặt trên, màu xanh nhạt ờ mặt dưới. Hoa đực và hoa cái 
mọc thành cụm. Hoa đực có cuống ngắn 1 mm đến 2 mm, 
đài 5, có tuyển mật, nhị 3, chỉ nhị dính nhau. Hoa cái có 
cuông dài hơn hoa đực. Quả nang, nhẵn, hình cầu, đường 
kính 1.8 mm đến 2 mm. có đài tồn tại. Chứa 6 hạt hình tam 
giác, đường kính 1 mm, hạt có sọc dọc ờ lưng.

Vi phẫu
Thân: Vi phẫu có thiết diện ưòn, không có góc lồi. Từ ngoài 
vào trong gôm lớp cutin mòng có răng cưa, đôi khi tạo thành 
những u lồi nhỏ. Biểu bì gồm 1 lớp tể bào hình chữ nhật 
năm ngang không đcu nhau. Mô dày gồm 1 đển 2 lớp tổ bào 
hình tròn hay hình bầu dục. Mô mềm vỏ gồm những te bào 
hình tròn hay hình bầu dục không đều, xếp chừa những khe 
nhỏ, có chửa ít tinh bột và tinh thế calci oxalat hình khối. 
Trụ bì gôm 3 đèn 5 lớp tế bào, hóa mô cúng thành những 
cụm rời nhau, moi cụm gồm tê bào mô cứng và sợi. Libe và 
gô xêp thành vòng liên tục. Mỏ mềm tủy gồm nhũng tá bào 
hình đa giác gàn như tròn, xểp chừa những khe nhỏ, cỏ rất ít 
tinh bột, không có tinh thề calci oxalat.
Gân ỉá: Gân giữa mặt dưới lồi rõ, mặt trên gần như phảng, 
biêu bỉ trên là một lớp tế bào hình chữ nhật và gần đều 
nhau, lớp cutin mòng có rãng cưa rất nhỏ. Mô dày tròn ít 
rõ. Dưới mô dày có một lớp tế bào mó giậu. Mô mềm gồm 
những tẽ bào hình tròn, xếp chừa những khe nhỏ. Libe 
và gô câu tạo cấp 1 xêp thành hình cung, gỗ ờ trên, libe

DIỆP HẠ CHAU DANG

ờ dưới. Tinh thẻ calci oxalat hình cầu gai trong mô mềm 
ngay dưới libe.
Phiến lả: Biêu bì trôn là nhừng tê bào hỉnh bâu dục không 
đều nhau, lớp cutin mỏng, có răng cưa rất nông. Tê bào 
biêu bì dưới có hình chữ nhật năm ngang hơi dẹt hơn tê 
bào biổu bì trên. Lỗ khí có nhiều ờ biểu bì dưới và ít hơn 
ờ biêu bi trên, lồ khí kiểu hổn bào hay dị bào, ít song bào 
với 2 tế bào bạn không đều nhau. Chì sổ lỗ khí X > 20. 
Mô mềm giậu là một lớp tế bào, chiếm gần nửa chiều dày 
phiến lá. Mô mểm khuyết gồm những tế bào không đều, 
vách uổn lượn nhiều, xếp chừa những khuyết to. Một vài 
tinh thể calci oxalat hình lăng trụ trong mô mềm giậu.

Bột
Bột màu xanh, vị rất đắng. Soi kính hiên vi thấy: Mảnh 
biổu bì mang lồ khí, bó sợi dài, mảnh mô mềm tế bào đa 
giác, thành mỏng, mảnh mạch vạch, mạch xoăn.

Định tính
A. Lấy 5 g dược liệu, lán nhỏ, them 50 ml ethanol 
90 % (TT), lắc đều rồi đun hồi hru trong cách thủy 30 min. 
Lọc, cô cách thủy còn 10 ml, đẻ nguội, chuyên vào 2 one 
nghiệm mồi ống 2 mi đe làm các phản ứng sau đây:
Ống 1: Thêm 4 giọt đển 5 giọt acid hỵdrocỉoric (77), rồi 
thêm tiếp một ít bột magnesi (77), xuất hiện màu đò.
Óng 2: Thêm 3 giọt đến 4 giọt dung dịch sắt ị  Hỉ) cỉorid 
9 % (77), xuất hiện màu xanh tím.
B. Lay 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml nước, đun sôi trong vài 
phút rồi lọc. Lấy 2 ml dịch lọc đã nguội thêm 2 giọt đến 
3 eiọt dung dịch gelatin Ị % (77). xuất hiện tủa bông trắng, 
c . Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bàn mỏng: Silica %el CF2 u-
Dung mỗi khai trỉèn: n-Hexan - ethvl acetat (2 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 4 g bột dược liệu vào bình nón nút 
mài, thêm 25 ml cloroform (TT), lãc siêu âm 15 min, lọc. 
Cô dịch lọc trên cách thúy đến cạn. Hòa cẩn trong 1 ml 
ethanol (TT) được dung dịch chấm sắc ký.
Dung dịch chắt đoi chiểu: Hòa tan phyllanthin chuẩn 
trong ethanol (77) đê được dune dịch đổi chiếu có nồng 
độ khoảng 2 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Lấy 4 g bột Diệp hạ châu 
đăng (inẫu chuân), tiến hành chiết như mô tà ở phần Dung 
dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẻn bàn mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi trien khai sắc ký, lẩy bàn mòng 
ra, để khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric 
JO % (TT), sấy bản mòng ờ 120 °c đén khi hiện rõ vết. 
Quan sát bàn mòng dưới ánh sáng thường hoặc dưới ánh 
sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. sác ký đồ của dung dịch 
thử phải có vct cùng giá trị Rf và màu sắc với vết của 
phyllanthìn trên sấc ký đo của dune dịch chất đối chiểu và 
có các vết cùng màu sẳc, giá trị RfVỚì các vết trên sắc ký 
đồ cùa dung dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ấm
Không quá 12,0 % đối với dược liệu khỏ (Phụ lục 9.6, 
1 g, 105 cc \4 h ).
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Tro toàn phần
Không quá 20,0 % (Phụ lục 9.8).

Tỷ lệ vụn nát
Ọua rây cỏ kích thước mắt rây 3,15 mm: Không quá 8,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không ít hơn 7,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Methanol (77).
Pha động B: Dung dịch acidphosphoric 0, ỉ  %.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan phyllanthin chuẩn trong 
methơnoỉ 90 % (77) để được dung dịch chuẩn có nồng độ 
chính xác khoảng 30 pg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào bình nón nút mài có dung tích 100 ml, 
thêm chính xác 20,0 ml methanoỉ 90 % (77), đậy nãp, cân 
xác định khổi lượng. Lắc siêu âm trong 30 min, đê nguội, 
cân lại và bổ sung khối lượng mất đi bang methanol 90 % 
(77), lắc đều, lọc qua giấy lọc, bò 5 ml dịch lọc đầu. Hút 
chính xác 1,0 ml dịch lọc sau vào bình định mức 25 ml, 
thêm methanoỉ 90 % (77) đến vạch, lắc đều, lọc qua màng 
lọc 0,45 pm.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c  
(5 um).
Detector quang phô tử ngoại đặt ở bước sòng 230 nm.
Tốc độ dòng: 1,3 ml/min.
Thổ tích tiêm: 20 Ịil.
Cách tiến hành:
Tiến hành sẳc ký theo chương trình dung môi sau đây (có 
thể điều chỉnh tỷ lệ nêu cần):

DỪA CẠN (Lá)

Thòi gian Pha động A Pha động B
(min) (% tt/tt) (% tt/tt)
0 -2 5 65 35
25-26 65 -*• 80 35 —*■ 20: ro

; 
1

■1 CN 80 20
34-35 80 65 20 — 35
35 -  45 65 35

Tiêm riêng biệt dung dịch chuấn, dung dịch thử. Căn cứ 
vào diện tích pic thu được từ dumi dịch thử, dung dịch 
chuẩn và hàm lượng C->4H340 6 cùa phylỉanthin chuân. tính 
hàm lượng của phyllanthin (C24H340 6) trong dược liệu. 
Dược liệu phải chửa ít nhất 0,5 % phyllanthin (C24H34Otì), 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái quanh năm nhưng tốt nhất vào vụ hè thu. Thu hái 
về rửa sạch, dùng tươi hoặc cắt đoạn phơi khô. hoặc lấy lá 
ép thành bánh.

Bảo quản
Đê nơi khô mát, tránh ẩm, mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Vi khổ, lương. Vào kinh phế, thận.

Công năng, chủ trị
Tiêu độc, sát trùng, tán ứ, thông huyết, lợi tiều. Chù trị: 
Viêm gan, vàng da. sốt, đau măt, tiểu tiện bí, rắt, tắc sửa, 
kinh be, hoặc mụn nhọt, lờ ngứa ngoài da. Rẳn cấn.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 8 g đến 16 g, sắc uống.
Dùng ngoài: Lẩy cây tươi giã nát, đắp vào chỗ lờ loét hoặc 
vct thương do côn trùng cắn. Lượng thích hợp.

DỪA CẠN (Lá)
Folium Catharanthi roseỉ

Lá phơi hay sấy khô cùa cây Dừa cạn [Catharanthus 
roseas (L.) G. Don], họ Trúc đào (Apocynaceae).

Mô tả
Lá ncuyên hình bầu dục hẹp, màu lục xám hay lục nhạt, 
đầu hơi nhọn, aổc lá thuôn hẹp. Phiến lá dài 3,5 cm đến 
5 cm, rộng 1,5 cm đen 3 cm. Gân hình lông chim, lồi ở mặt 
dưới lá. Cuống dài 0,3 cm đến 0,7 cm. Mùi hắc, vị đẳng.

Vi phẫu
Biểu bì trên và dưới gồm 1 lớp tể bào hình chữ nhật xếp 
đều đặn, mang 2 loại lông che chở: Lông che chở đa bào dài 
gồm 2 tế bào đến 5 tẻ bào (thường là 2), tê bào chân ngân, 
tế bào đâu dài nhọn và loại lông che chờ đơn bào ngăn. 
Phẩn gân chinh: Dưới lớp tế bào biểu bì trên là đảm mô 
dày góc. Mồ mềm gồm những tế bào thành mỏng, kích 
thước không đêu, giữa các tê bào mô mêm đê hờ nhưng 
khoảng gian bào hình ba cạnh. Bó libc-gỗ chồng kép hình 
cung xếp giữa gân lá gồm những đám libe tế bào nhò, xếp 
thành 2 cung bao bọc lấy cung gỗ. Mạch gỗ xốp đều đặn. 
Phần phiến lá gồm một hàng te bào mô dậu xếp đều đặn và 
mô mềm khuyết tế bào nhò thành mòng, xếp không đêu.

Bột
Mành biểu bì mang lỗ khí và lông che chở đa bào, đỏi 
khi đơn bào. Lồ khi có ba tế bào phụ hình dạng thay đôi, 
thường có một tế bào nbò hơn 2 tế bào kia. Mảnh gân lá 
gồm le bào thành mòng, hình chữ nhật. Rải rác có lông che 
chở 2 đến 5 tế bào, bề mặt lấm tấm. Mảnh mô mềm dậu, 
mô mềm khuyết. Mảnh mạch vạch, mạch mạng.

Định tính
Lấy 3 g bột được liệu cho vào một binh nón, thẩm ẩm đểu 
với 2 ml amoniac đậm đặc (77). Thêm 30 ml cloroform 
(77), để yên 30 min, thinh thoảng lắc đều. Lọc, dịch lọc 
cho vào bình gạn, lăc với 5 ml dung dịch acid sulfuric 
10 % (77) trong 2 đến 5 min. Đe lẳng, gạn lấy phần dung 
dịch acid cho vào 4 ống nghiệm, mỗi ống 0,5 ml đê làm 
các phán ứng sau:
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Ống 1' Thêm 2 giọt thuốc thử Mayer (77), xuât hiện tủa
trắng. , _
Ông 2: Thêm 2 giọt thuốc thử Dragendorff (TT). xuât hiện
tua đỏ cam.
Ống 3; Thêm 2 giọt thuốc thử Bouchardat (77), xuât hiện 
tủa nâu.
Ổng 4: Thêm 2 giọt dung dịch acidpicrìc(TT), xuât hiện 
tủa vàng.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quả 3,0 % (Phụ lục 9.8).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước măt rây 4 mm: Không quá 4,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất vô cơ: Không quá 0,5 %.
Bộ phận khác, của cây: Không quá 3,0 %.
Tỳ lệ lá màu đen cháy: Không quả 1,0 %.

Định lượng
Cân chinh xác khoảng 15 g bột dược liệu (qua rây số 355), 
cho vào bình nón 250 ml có nút mài, thẩm ẩm đều với 
5 ml amoniac (77). Thêm chính xác 150 ml cloroform (77), 
lấc mạnh, đê qua đêm. Lọc. Lẩy chính xác 100 ml dịch lọc 
tương ứng với 10 g bột dược liệu, chiết với dung dịch acid 
sulfuric JO % (77) 4 lần, mỗi lần 10 ml. Gộp các dịch chiết 
acid rồi kiềm hóa bằng amonỉac (TT) đến pH 10, lắc với 
clorofomt (77) 4 lần (3 lần đẩu mồi lần dùng 15 ml, lần thứ 
4 dùng 10 ml). Sau đó cho thêm amoniac (77) đến pH ỉ 1 
đẽn 12 rôi lăc tiêp với cỉoro/orm (77) 4 lần như trên. Gộp 
các dịch chiết cloroform, loại nước bằng natri suỉ/cit khan 
(77), rửa dịch lọc và natri sulfat bang 10 ml ciaroform 
(77), gộp dịch rửa và dịch chiết cloroform, cất thu hồi bớt 
dung môi rồi chuyển vào một bỉnh đã xác định khổi lượng. 
Bôc hơi dung môi cho tới khô. Làm khô trong bình hút 
âm chứa silica gel đến khối lượng không đổi và cân. Tính 
lượng alcaloid toàn phần có trong dược liệu.
Dược liệu phải chửa không ít hơn 0,7 % a leak) id toàn phần 
tinh theo dược liệu khô kiệt.

Chế bỉến
Thu hải lá trước khi cây có hoa, phơi hoặc sấy nhẹ đốn khô. 

Bào quản
Dê nơi khô, mát, tránh mốc.

Tính vị, quy kinh
Vi hàn, lương, có độc. Vào các kinh tâm, can.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyêt, tiêu thùng giài độc, an thần hạ áp. Chù trị: 
Tàng huyct áp, tiểu đường, kinh nguyệt không đều, lỵ, 
bi tiêu.

DƯỢC. ĐI_ẺN VIỆT NAM V

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đển 16 g, dạng thuốc sắc.

DỪA CẠN (Rễ)
Radix Catharanthi roseỉ

Rề phơi hay sấy khô của cảy Dừa cạn [Catharanthus 
roseus (L.) G. Don], họ Trúc đào (Apocynaceae).

Mô tả
Rễ cong queo hoặc thảng, dài 10 cm đến 20 cm, đường 
kính 1 cm đén 2 cm, phía trên có đoạn gốc thân dài 3 cm 
đến 5 cm, phía dưới có nhiều rễ con nhò. Mặt ngoài hơi 
nhẵn, có màu nâu vàng, đoạn thân màu xám có vết sẹo 
cùa cành con. Rễ cứng khó bẻ, mật bẻ lởm chởm. Mật cắt 
ngang có màu trang ngà, không mùi, vị đăng.

Vi phẫu
Mặt cat ngang có hình tròn. Ngoài cùng là lớp bân rảt dày, 
cấu tạo bởi nhiều hàng tế bào hình chữ nhật. Mô mềm vỏ 
gồm các tế bào thành mỏng, xếp đảng tâm, các tế bào thường 
bị dồn ép lại. Libe gồm các bó xếp liền nhau tạo thành vòng 
bao quanh gồ. Tầng phát sinh libe-gỗ gồm một lớp tế bào. 
Phần gồ có nhiều mạch gỗ xếp thành hàng sát nhau.

Bột
Bột có màu vàng nhạt, không mùi, vị đẳng. Soi kính hiển 
vi thấy: Mành bần, sợi đứng riêng lẻ hay xếp thành bó, 
mánh mô mềm có chứa tinh bột, mảnh mạch điểm. Các 
hạt tinh bột đơn hoặc kép đôi, kép ba, đường kinh 0,01 mm 
đển 0,015 mm.

Định tính
A, Lẩy 5 g bột dược liệu cho vào bình nón nút mài, làm ẩm 
bột dược liệu bằng ưmoniac đậm đặc (77) trong 30 min, 
thêm 25 ml cloroform (77), lắc kỹ trong 30 min, lọc vào 
bình gạn, chiết 3 lần bằng dung dịch acid hvdrocỉorỉc 2 % 
(77), mồi lần 5 ml. Lấy dịch chiết acid (dune dịch A) để 
làm phản ứng sau:
Lấy 4 ml dung dịch A cho vào 4 ống nghiệm, mồi ống 1 ml. 
Óng 1: Thêm 2 giọt thuổc thử Mayer (77), xuất hiện tủa 
vàng nhạt.
Ống 2: Thêm 2 giọt thuốc thử Dragendorff (77), xuất hiện 
tủa đỏ cam.
Ồng 3: Thêm 2 giọt thuốc thừ Bouchardat (77), xuất hiện 
tủa nâu nhạt.
Óng 4: Them 2 giọt dung dịch acid picric (77), xuất hiện 
tủa vàng.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bản mong: Silica gel GF2ỹj.
Dung môi khai triên: Cloroform - methanol (19 : 1).
Dung dịch thừ: Chuvên dung dịch A còn lại ở trên 
vào binh gạn, kiêm hóa băne amoniac đậm đặc (TT) 
tới pH 9 đến 10, lẮc với cỉorơ/orm (77) 2 lần, mồi lần 
5 ml. Gộp các dịch chiết cloroform, cô trên cách thủy tới 
còn khoảng 5 ml dùng làm dung dịch thử.
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Dung dịch chất đôi chiếu: Hòa tan ajmalicin chuẩn trong 
hỗn hợp đung môi cloroform - methanol (1 : 1) đổ được 
dung dịch có nồng độ 0,5 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đôi chiểu: Neu không có chất chuẩn 
thì dùng 5 g bột rễ Dừa cạn (mẫu chuẩn), chiết như mô tã 
ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kỷ, lấy bản mỏng ra, 
để khô trong không khí, phun thuốc thư Dragendorff (77). 
Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử phải cỏ vết cùng giá trị 
Rf vả màu sắc với vết ajmalicin trên sắc ký đồ của dung 
dịch chất đổi chiểu hoặc trên sắc ký đồ của dung dịch thử 
phải có các vết cùng giá trị Rf và màu sắc với cảc vết trên 
sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ẳm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6,2 g, 100 °c đến 105 °c, 5 h). 

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Định lượng
Cân chính xác khoảng 5 g bột dược liệu (qua rây sổ 1000) 
cho vào bình Soxhlet, thêm 300 ml methanol (77), chiết 
liên tục 5 h đến 6 h ở nhiệt độ 70 °c đến 80 °c cho kiệt 
alcaloid (Phụ lục 12.3, dùng thuốc thử Dragendorff), cất 
thu hồi methanol dưới áp suất giảm tới cắn, hòa tan can 
với dung dịch acid sulfuric 2 % (77) 6 lần, lần đầu 50 ml, 
5 lần sau mỗi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết acid, lắc với 
cloroform (77) 3 lần, mỗi lần 30 ml. Bò dịch cloroform. 
Kiềm hóa phần dịch chiết acid bàng amoniac (77) tới pH 10, 
chiết lấy alcaloid toàn phần bàng cách lắc với cloroform 
(77) 6 lần, mổi lần 30 ml. Gộp các dịch chiết cloroform 
và lọc qua phều lọc có natri sulfat khan (77), rửa natri 
sulfat bằng 5 ml cloroform (77), gộp dịch lọc và dịch rửa, 
cất thu hồi cloroform tới can, sấy can ở 105 °c trong 1 h. 
Hòa tan cấn trong hỗn hợp dung môi gồm 10 ml cloroform 
khan (77) và 10 ml acid acetic khan (77). Thêm 1 giọt đến 
2 giọt dung dịch tim tinh thê (77). Chuân độ băng dung 
dịch acidpercỉorỉc 0,01 N (CD) đến khi dung dịch có màu 
xanh lam hết ảnh tím.
1 ml dung dịch acidpercỉoric 0,0ỉ N (CD) tương ứng với 
3,5242 mg alcaloid toàn phan tính theo ajmalicin.
Hàm lượng alcaloid toàn phần trong dược liệu được tính 
theo công thức:

X (%) -
V X 3,5242 X k X 10 

a(IOO-b)
Trong đó:
V là thể tích dung dịch acidperdoric 0,0ỉ N (CĐ) (mí); 
k là hệ số điều chình của dung dịch chuẩn độ; 
a là lượng bột dược liệu đem định lượng (g); 
b là độ âm của dược liệu (%);

Dược liệu phải chứa ít nhất 0,7 % alcaloid toàn phần tính 
theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu lấy rễ, rừa sạch đất cát, phơi hoặc sấy ờ 50 °c tới khô. 

Bảo quản
Đe nơi khô ráo, thoáng mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Vi khổ, lương, có độc. Vào các kinh can, tâm, thận.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết, hạ huyết áp, giải độc, an thần. Chủ trị; Tănạ 
huvết áp, bệnh bạch cầu, làm nguyên liệu chiết xuất một sổ 
alcaloíd trị một số bệnh ung thư.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g. Dạng thuốc sắc hoặc hãm. 

Kiêng ky
Cỏ thai không dùng.

ĐẠI (Hoa)
Flos Plumerỉae rubrae 
Bông sứ, Hoa sứ trắng
Hoa đã phơi hoặc sẩy nhẹ đến khô cùa cây Đại [Plumeria 
rubra L. var. acuti/ỡlia (Alton) Woodson], họ Trúc đào 
(Apocynaceae).

Mô tả
Hoa dài 4 cm đến 5 cm, 5 cánh mòng màu trắng ờ phía 
ngoài và vàng chanh ờ dưới, phía trong. Khi khô chuyển 
thành màu nâu đẩt, rất nhẹ, quăn queo, đôi khi cảnh hoa 
xoắn lại. Mùi thơm nhẹ.

Bột
Bột màu nâu, mùi thơm, vị hơi ngọt. Soi kỉnh hiển vi thấy; 
Hạt phấn hỉnh càu, đường kính khoảng 25 pm, màu vàng 
nhạt, có 3 lồ nảy mâm rõ. Mảnh biêu bì cánh hoa gôm 
những tế bào thành mòng hình xoắn. Phần ống hoa có lông 
che chở một té bảo, mặt lông có nhiều nốt lấm tấm. Mảnh 
biểu bì đài hoa gồm các té bào hình nhiều cạnh, thành 
mòng, rải rác có các bỏ mạch xoan.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản móng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ether dầu hóa - ethyl acetal - acid 
formic (7,5 ; 2,5 : 0,1).
Dung dịch thử: Lấy phần bã của 5 g bột dược liệu sau 
khi chiết với ether dầu hỏa (60 °C đến 90 °C) (77), hoặc 
n-hexan (77) (bã ờ phần B mục Định lượng) đã được làm 
khó, tẩm với 5 ml dung dịch amoniac 25 % (77), đậy kín 
và để yên trong 30 min. Chiết với cloroform (77) trong 
bình Soxhlet trong 2 h ke từ khi sôi dung môi. Cô thu hổi
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dung môi đến cắn khô. Hòa cẩn với 10 nil dung dịch acid 
sulfuric 10%  (77), lọc, kiềm hóa dịch lọc băng dung dịch 
amoniac 10 % (77) đến pH 10 đến 11. Chiết với 25 ml 
chroform (TT). Gạn và lọc dịch chiết cloroform qua natrì 
sulfat khan (TT). Cô thu hồi dung môi đến còn lại cắn khô. 
Hòa cắn với 1 ml cìoro/orm (77).
Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan ajmalin chuẩn trong 
cloroform (77) đề được dime dịch có nồng độ 0,1 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Nếu không có ajmalin, 
dùng phần bà của 5 g hoa Đại (mẫu chuẩn) sau khi đã chiết 
bàng ether dầu hóa (60 °c  đến 90 °C) hoặc n - hexan (77) 
như phần B cùa mục Định lượng, tiến hành chiết như mô 
tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 ịi\ mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra 
để khô ngoài không khí, phun thuốc thừ Dragendorff (77). 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có vết cùng màu và 
giá trị Rf với vet ajmalm của dung dịch chất đối chiếu hoặc 
trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải cỏ các vết cùng màu 
và giá trị Rf với các vết của dung dịch dược liệu đoi chiếu.

Độ ầm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 4 h).

Tạp chất
Tỷ lệ hoa màu đen: Không quá 0,5 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần
Không quá 7,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 1,5 % (Phụ lục 9.7).

Định lượng
A. Aỉcaloid toàn phần: Cân chính xác khoảng 5 g bột dược 
liệu (qua rây số 355), song song tiến hành xác định độ ẩm. 
Tâm bột dược liệu với 5 ml dung dịch amonìac 25 % (Tí), 
đậy kín và đê yên trong 30 min, chiết với cỉoro/orm (77) 
bãng binh Soxhlet trong 2 h kể từ khi sôi dung môi. Cô 
thu hôi dung môi đên cắn khô. Hòa cắn với 10 ml dung 
dịch acid sulfuric 10 % (77), lọc. Trảng rữa bình và giấy 
lọc băng 10 ml dung dịch acid sulfuric ỉ % (77). Tiếp tục 
rừa băng 5 ml nước. Gộp dịch lọc và dịch nĩa lại, kiềm 
hóa bằng dung dịch amoniac 10 % (77) đến pH 10 đến 11. 
Chiết bằng cloroform (77), lần lượt với 25 ml, 20 ml, 15 ml, 
10 ml. Gạn và lọc dịch chiết cloroform qua natrì sulfat 
khan (77) vào một bình đã cân để xác định khối lượng và 
lam khô đên khôi lượng không đôi, rửa giấy lọc và natri 
sultat khan bầng 10 ml cloroform (77). Gộp dịch chiết 
và dịch rửa, cô thu hồi dung môi đến cắn. sấy khô cắn ở 
80 °c đẽn khôi lượng không đổi, cân. Tính lượng alcaloid 
toàn phân chiết được theo công thức:

x ^<12201 
b X (100-c)

Trong đó:
a là cẳn chiết được (g); 
b là khối lượng mẫu thử (g); 
c là độ ẩm của dược liệu.
Lượng alcaloid toàn phẩn trong dược liệu phải đạt từ 0,08 % 
đến 0,13 % tính theo dược liệu khô kiệt.
B. Chất chiết được bằng n-hexan hoặc ether dầu hỏa (60 °c  
đến 90 °C): Cân chinh xác khoảng 5 g bột dược liệu (qua 
rây sổ 355), song song tiến hành xác định độ ẩm. Chiết với 
n-hexan (77) hoặc ether dầu hỏa (60 °c đến 90 °C) (77) 
trong bình Soxhỉct trong 2 h kể từ khi dung mói sôi. Lọc 
dịch chiết vào một bình đà biết trước khối lượng và được 
làm khô trong bình hút ầm đến khối lượng không đôi. Cô 
thu hồi dung môi đến cắn. sấy cắn ờ 50 °c đến khô rồi giữ 
ở bình hút ẩm đến khổi lượng không đổi. Cân, tính lượng 
chất chiết được theo công thức ở mục A, phần Định lượng. 
Lượng chat chiết được không ít hem 5,0 % tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào tháng 5 đển tháng 8, hái hoa nở, đem phơi 
hoặc sấy ờ 40 °c  đến 50 °c đén khô.

Bảo quản
Đe nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, bỉnh. Vào các kinh phế.

Công năng, chủ trị
Nhuận tràng, hóa đờm chi ho, hạ huyết áp. Chù tri: Táo 
bón, đi lỵ có mũi máu, sốt, ho, phổi yếu có đờm, huyết áp 
cao, phù thũng, bí tiêu tiện.

Cách dùng, liều lưọmg
Ngày dùng từ 4 g đến 12 g, dạng thuốc sắc.

Kiêng kỵ
Người bệnh suy nhược toàn thân, ỉa chảv, phụ nữ mang 
thai kiêng dùng.

ĐẠI HOÀNG (Thân rễ)
Rhizoma Rhei

Thân rễ đã cạo bỏ vỏ phơi hay sẩy khô cùa các loài Đại 
hoàng (Rheitmpaỉmatum L., Rheum officinale Baill.), hoặc 
giông lai cùa hai loài trên, họ Rau răm (Polygonaceae).

Mô tả
Dược liệu là thân rề hình trụ, hình nón, dạng cầu hay méo 
mó không đều. dài 3 cm đến 17 cm, đường kính 3 cm đến 
10 cm hay những phiến mòng, bề rộng có thể tới 10 cm 
hay hơn. Thán rề có mặt ngoài màu nâu vàng hay nâu 
đỏ, đòi khi có những đám đen nhạt. Vêt bẻ màu đò cam, 
có hạt lổn nhổn. Dạng phiến có màu vàng nâu có thề có 
những sọc đen, mềm, sờ hơi dính tay. Mùi đặc trưng, vị 
đấng và chát.
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Vi phẫu
Mô mềm vỏ hẹp, libe ít phát triển, tàng sinh libe-gỗ có 3 
đến 5 hàng tế bào, phía trong là phần gỗ xếp tỏa tròn. Phần 
ruột rộng có cấu tạo câp ba được hình thành nhờ những 
tầng phát sinh phụ xuất hiện dưới dạng vòng tròn nhò sinh 
ra libe ờ giừa và gồ ờ xung quanh. Các đám libe-gỗ cấp 
ba này có các tia ruột tỏa ra giống như những hình sao rất 
đặc biệt. Mô mềm có chửa tinh bột và tinh thể calci oxalat 
hình cầu gai.

Bột
Bột màu vàng nấu, mùi đặc trưng, vị đẳng, chát. Soi kính 
hiển vi thấy: Mảnh tế bào chửa chất màu vảng, tế bào mô 
mềm hình nhiều cạnh chửa hạt tinh bột, mảnh mạch mạna. 
Tinh thê calci oxalat hình cầu gai từ 50 Ịim đến 200 pm. 
Hạt tinh bột đơn hay kép hỉnh đĩa hay đa giác, cỏ rổn hình 
sao. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm 
bột có huỳnh quang màu nâu.

Định tính
A. Đun sôi 0,1 g bột được liệu với 5 ml dung dịch acid 
sulfuric ! M  777) trong 2 min. Đe nguội, lắc kỹ hỗn hợp 
với 10 ml ether ethyỉic (TT). Tách riêng lớp ether vào một 
bình gạn và lắc với 5 ml dung dịch amoniac 10 % (Tỉ'). 
Lớp dung dịch amoniac sẽ có màu đỏ tím.
B. Phương pháp sắc lev- lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G
Dung mỏi khai triển: Tohten - ethylacetat - methanol - acid 
formic - nước (30 : 10 : 2 : 0,5 : 5) (lắc kỹ, để tách lớp, 
lấy lớp trên).
Dung dịch thừ: Lấy 1,0 g bột dược liệu, thêm 50 ml 
methanol (TT), đun hôi lưu trên cách thủy trong 2 h, lọc, 
cô trên cách thủy đến cạn. Thêm vào cắn 20 mỉ dung dịch 
acid hydrocỉorỉc 10% (TT) và 20 ml cloroform 777), đun 
hồi lưu trong cách thủy trong 2 h, để nguội. Chuyên dịch 
thu được vào binh gạn, gạn lấy lớp cloroform. Lớp nước 
còn lại lẩc với cloroform 777) thêm 2 lần nừa, mỗi lân 
20 ml. Gộp các dịch chiết cloroform ò' trên, cô trên cách 
thủy đến cạn. Hòa cấn thu được trong 5 ml ethanol (TT) 
được dung dịch chấm sẳc ký.
Dung dịch chắt đoi chiểu: Hoà tan cmodin chuẩn trong 
ethanol (TT) để được dung địch có nồng độ 0,3 mghnl. 
Dung dịch dược liệu đổi chiêu: Neu không có emodin 
chuẩn, lấy 1,0 g bột Đại hoàng (mầu chuẩn), tiến hành 
chiết như mô tả ở phẩn Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl dung 
dịch chất đối chiếu, 10 gỉ dung dịch thừ và 10 gl dung 
dịch dược liệu đối chiếu. Sau khi trien khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát bản mỏng dưới 
ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cùa 
dung dịch thừ phải có vết huỳnh quang màu vàng, có cùng 
giả trị Rr với vết emodin trên sắc ký đồ của dung dịch chat 
đối chiếu; hoặc trên sắc ký' đồ cùa dung dịch thứ phải có 
các vct cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sẩc ký đồ 
của dung dịch dược liệu đối chiếu. Các vét huỳnh quang 
vàng chuyên thành màu hồng khi hơ trong hơi amoniac.

ĐẠI HOÀNG (Thân rễ)

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 6 h).

Tro toàn phần
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid hydrocloric
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica ạeỉ GF2Ĩ4.
Dung môi khai triên: Isopropyl ether - ỉ -butanol- methanol 
(2 7 :6 :6 ).
Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu vào bình nón, thêm 
10 ml ethanol 96 % (77), đun hồi lưu 10 min, để nguội, 
lọc lấy dịch lọc.
Cách tiến hành: Chấm lên bàn mỏng 10 pl dung dịch trên. 
Trien khai sắc ký đen khi dung môi đi được khoảng 10 cm, 
lấy bàn mòng ra, đê khô 0 nhiệt độ phòng. Quan sát bản 
mòng dưới ánh sảng tử ngoại ở bước sóng 366 nm. Không 
được có vết phát huỳnh quang màu tím xanh ờ khoảng 
R| ~ 0,3 đến 0,6. Có thể có vết màu lơ nhạt.

Kim loại nặng
Không quá 10 phần triệu.
Dưng dịch thứ: Lấv 3,0 g bột dược liệu cho vào một chén 
bằng sứ hoặc thạch anh, có nẳp đậy. Đốt từ từ để than hóa 
hoàn toàn. Để nguội, thêm 1 ml hỗn hợp (pha trước khi 
dùng) gồm acid nitric (TT) và acid hydroclorĩc (Tỉ) (1 : 3), 
bốc hơi tới khô trên cách thủy. Làm ẩm cắn băng 3 giọt 
acid hydroclorỉc (77), thêm 10 ml nước nóng và làm ám 
trong 2 min. Sau đó, thêm 1 giọt dung dịch phenolphtaỉeĩn 
(77), thêm từng giọt amoniac đậm đặc (77) cho đến khi 
dung dịch xuất hiện màu đỏ nhạt, thêm 2 ml acid acetic 
ỉoâng (77), lọc (néu cần), rửa phễu và cắn bàng 10 ml 
nước. Chuyển dịch lọc và dịch rửa vào ống thừ Nessler, 
thêm nước vira đủ 50 ml.
Duno dịch đổi chiểu: Bốc hơi đến khô trên cách thủy 1 ml 
hỗn họp (pha trước khi dùng) gôm 1 thê tích acid nitric 777) 
và 3 thê tích acid hydrocỉoric (77). Tiếp tục tiên hành như 
chí dẫn với dung dịch thừ, sau đỏ thêm 3,0 ml dung dịch 
chì mẫu 10phần triệu Ph (77) và thêm nước vừa đù 50 ml. 
Cách tiến hành: Thêm 1 giọt dung dịch natri sulftd (TT)) 
vào dung dịch thử và dung dịch đối chiếu, lấc mạnh, đê 
yên 5 min. So sánh màu cùa 2 ong nghiệm băng cách nhìn 
dọc ống hoặc quan sát trên nền trắng. Dung dịch thừ không 
được đậm màu hơn dung dịch đổi chiếu.

Arsen
Không quá 5 phàn triệu.
Lấy 0,4 g bột dược liệu vào một chén băng sử hoặc thạch 
anh cỏ nắp đậy, thêm 10 ml dung dịch magnesi nitrat 
hexahydrai (77) 2 % trong ethanol 96 % 777), đốt cho 
hết ethanol, nung nóng từ từ cho đẻn khi than hóa, nếu 
chưa than hỏa hoàn toàn thì lảm ẩm can bằng một lượng 
nhò acid nitric 777), tiếp tục nung tương tự như trên cho
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đến khi than hóa hoàn toàn. Đe nguội, thêm 3 ml acid 
hydrocỉoric (77), hòa tan căn băng cach đun nong tren 
cach thủy. Lay dung dịch này tiểp tục tiến hành thử theo 
phương pháp A, Phụ lục 9.4.2, dùng 2 ml dung dịch arsen 
mẫu ỉ phần triệu As (77).

Chất chiết được trong dược liệu
Khôno được ít hơn 30,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phưcmg pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng e tha no ỉ 50 % (77) làm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sẳc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động'. Methano! - dung dịch acìd phosphoric 0. ỉ %
(77) (85 : 15).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,15 g bột dược liệu 
(qua rây số 250) vào binh nón nút mài 100 mỉ, thêm chính 
xác 25 ml methanoỉ (77), đậy kin, cân. Đun sôi hồi kru 
trong cách thủy 1 h, đê nguội, cân và bô sung lượng dung 
mỏi (nếu cần) đề được khối lượng ban đầu, trộn đều, lọc. 
Lấv chính xác 5 ml dịch lọc, bốc hơi trên cách thủy đến 
cạn. Thêm vào cấn 10 ml dung dịch acid hydrocỉorỉc 8 % 
(77), lăc siêu âm trong 2 min, thêm 20 mi cloroform (TT), 
đun sôi hồi lưu trong 1 h, để nguội, chuyền vào bình gạn. 
Tráng rừa bình nón băng 10 mi cloroform (77), gộp dịch 
rửa cloroform vào bình gạn trẽn. Gạn lây lớp cloroform. 
Chiêt lớp acid còn lại với cỉoro/orm (TT) thêm 3 lần nữa, 
mồi lần 10 ml. Gộp các dịch chiết cloroform ở trên, cô trên 
cách thủy đến cạn. cắn được hoà tan trong methanol (77) 
và chuyên vào bình định mức 10 mỊ thêm methanoỉ (77) 
đen vạch, lắc đểu, lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Dung dịch chitan: Cân chính xác từng chất chuẩn là aloe- 
emodin, rhcin, emodin, chrysophanol và physcion, hòa 
tan trong methanoỉ (77) để được 5 dung dịch chuẩn có 
nông độ 80 pg/ml mỗi chất aloc-emodin, rhein, emodin, 
chrysophanol và dung dịch chuẩn physcion có nồng độ 
40 gg/ml. Hút chính xác 2 mỉ mỗi dung dịch chuẩn trên, 
trộn đêu, được dung dịch chuân hồn hợp có nồng độ chính 
xác khoảng 16 pg/ml mỗi chất aloe-emodin, rhein, emodin, 
chrỵsophanoỉ và 8 pg/ml physđon.
Diêu kiện sắc ký':
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 |im) hoặc cột tương đương.
Detector quang phô từ ngoại đặt ở bước sóng 254 nm.
Tóc độ dòng: 1 mbmin.
Thể tích tiêm: 20 Ịil.
Cách tiên hành: Tiêm riêng biệt dung dịch chuẩn, dung 
dịch thử, ghi lại sắc kv đồ. Thứ tự rửa giải các chất lần 
lượt là aloe-emodin, rhein, emodin, chrysophanol, và 
physcion. Căn cử vào diện tích pic thu được từ dung dịch 
thử, dung dịch chuân và hàm lượng của các chuẩn, tính 
hàm lượng cùa aloe-emodin, rhein, cmodin, chrysophanol, 
và physcion trong dược liệu.
Tòng hàm lượng aloe-emodin (C ỉ5H |0O s), rhein (C 15II80 6), 
emodin (C|5HH)Os), chrysophanol (Q 5H10O4), và physcion 
(C16H12O5) không được ít hơn 1,5 % tinh theo dược liệu 
khô kiệt.
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Chế biến
Thu hoạch vào cuối mùa thu, khi lá khô héo hoặc mùa 
xuân năm sau, trước khi cây nảy mầm. Đào lấy thân rễ, 
loại bó rễ tua nhò, cạo vò ngoài, thái lát hoặc căt đoạn, 
xuvên dày thành chuồi, phơi khô.

Bào chế
Đại hoàng: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái lát dày. 
phơi ảm can nơi thoáng mát.
Tửu Đại hoàng (Đại hoànu tẩm rượu): Lấy Đại hoàng 
phiển, dùng rượu phun ẩm đêu, ù qua, cho vào nồi đun 
nhò lừa, sao hơi se, lấy ra, phơi chỗ mát cho khô. Cứ 
100 kg Đại hoàng phiến, dùng 10 L rượu.
Thục đại hoàng: cắt Đại hoàng thành miếng nhò, trộn đều 
rượu cho vào thùng đậy kín, đặt vào nồi nước nấu cách 
thủy cho chín lấy ra phơi khô. Cử 100 kg Đại hoàng cần 
30 L rượu.
Đại hoàng thán: Cho phiến Đại hoàng vào nồi. sao to lửa 
đến khi mặt ngoài màu đen xém, bên trong màu nâu sẫm, 
nhưng vần còn hương vị Đại hoàng.

Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, tránh am, mốc, mọt, biến màu.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào các kinh tỳ, vị, đại tràng, can, tâm bào. 

Công năng, chủ trị
Thanh trường thông tiện, tả hòa giải độc, trục ứ thông 
kinh. Chủ trị: Táo bón do thực nhiệt, đau bụng, hoàns đàn, 
bế kinh, chấn thương tụ máu, chày máu cam, nhọt độc 
sưng đau.
Tửu đại hoàng: Thanh thượng tiêu. Chủ trị: Thượng tiêu 
nhiệt độc mắt đỏ, họng sưne, lợi răng sưng đau.
Thục đại hoàng: Tà hỏa giải độc. Chù trị: Mụn nhọt, hỏa độc. 
Đại hoàng thán: Lương huyết, chì huyết. Chủ trị: Huyết 
nhiệt, chứng xuất huyết có ứ (do tụ máu).

Cách dùng, liều lượng
Nhuận tràng, tẩy, xồ: Ngày dùng từ 3 g đến 12 g.
Dùng tà hạ không nên sãc lâu.
Dùng ngoài: Lượng thích hợp, tán bột trộn dấm để bôi, 
đắp nơi đau.

Kiêng ky
Không có uất nhiệt tích đọng thì không nên dùng.
Phụ nữ có thai không được dùng.

ĐẠI HỒI (Quả)
Fructus lỉliciỉ verỉ

Quà chín đà phơi hay sấy nhẹ đến khó của cây Hồi (ỉìỉicium 
ventm Hook.f.), họ Hồi (Illiciaceae).

Mô tả
Quả phức, thường gồm 8 đại, đôi khi nhiều đại hơn, màu 
nâu đỏ đến nâu sẫm, xếp thành hình sao xung quanh một

ĐẠI HÒI (Quả)

1149



Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

tru trung tâm. Mỗi đại hình lòng thuyền, dài i cm đến 
2 cm, rộng 0,5 cm, cao 0,7 cm đến 1 cm. Bờ trên gần nhu 
thẳng, nhẵn, có một đường nứt thành 2 mảnh đê lộ ra một 
hạt. Bờ dưới hơi tròn và sần sùi. Hai mặt bên nhãn nheo, 
tận cùng bời một chòm tù, ờ một góc có khoảng nhẵn hơn 
(nơi đính giửa các đại). Mặt trong màu nhạt hơn vả nhằn 
bóng. Cuống quả nhò và cong, đính vào trụ quả. Hạt hình 
ữái xoan, màu vàng nâu, nhẵn bóng. Quã cỏ mùi thơm dề 
chịu, vị ngọt.

Vi phẫu
Vỏ quả ngoài gồm các tể bào biểu bì dẹt, phù bời một lóp 
cutin lồi lén, cỏ lỗ khí. vỏ quả giữa gồm những tổ chức rời 
ra ở vùng ngoài và sít nhau ở vùng trong, có các tế bào rất 
nhỏ, thành hơi dày, có những chồ màu nâu, có nhiều bỏ 
libe-gồ và nhiều tế bào tiết tinh dầu rải rác. vỏ  quà trong 
gồm một dãy tể bào có hình dạng khác nhau tùy theo nơi 
quan sát. Trong phần bao bọc khoang quả có các tế bào hình 
chừ nhật, thành tương đối mỏng và xếp thành hình dậu. 
Trong phần tương ứng với đường nứt: Các tể bào nhỏ hơn, 
thảnh rất dày và cỏ các ổng trao đổi, về phía trong được tăng 
cường bởi một khối tế bào mô cứng hình nhiều cạnh, thành 
rất dày. Te bào biểu bì ờ vách ngoài và vách bên của hạt đều 
dày, ở vách trong tương đối mòng. Hạt có nội nhũ.

Bột
Tế bảo vò quả ngoài có thành hơi đày, có vân ngoằn ngoèo 
và lồ khí. Tế bào mô cứng của vỏ quả giữa hình thoi (nhìn 
bên) hay nhiều cạnh (nhìn trước mặt), thành rất dày, có 
ống trao đổi rõ. Te bào mô cứng của vỏ quả trong hình chữ 
nhật thành hơi dày. Tẻ bào mô cứng của vỏ hạt (lớp ngoài) 
hình chữ nhật, thành rất dày. Te bào mô cứng cùa vỏ hạt 
(lớp trong) có tinh thể calci oxalat hình lăng trụ. Thể cứng 
của cuống quả to và phân nhánh, thảnh dày và cỏ ông trao 
đổi nhỏ có vân rõ. Te bào nội nhũ thành mòng, trong có hạt 
aleuron. Ngoài ra, còn cỏ sợi dài, mảnh mạch xoắn.

Định tỉnh
A. Lấy 0,5 g bột dược liệu, cho vào một ong nghiệm. Đun 
sôi trong 2 min với 5 ml ethanol 90 % (TT). Đe nguội, 
lọc, lấy I ml dịch lọc, thêm 10 ml nước, dung dịch sẽ có 
tủa trắng.
B. Lấy 0,1 g bột dược liệu, thêm 4 ml dung dịch kali 
hydroxyd5 % (TT). Đun sôi trong 2 min, thêm 10 ml nước, 
dung dịch sẽ có màu đò nâu.
c. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ether dầu hòa - ether (95 : 5).
Dung dịch thừ: Lấy khoảng 1 g bột dược liệu, cho vào bình 
nón có nút mài dung tích 60 ml. Thêm 10 ml cloroform 
(TT), ngâm lạnh trong 4 h, lọc.
Dung dịch đoi chiếu: Dung dịch tinh dầu Hồi (mẫu chuẩn) 
0,1 % (tt/tt) trong cloroform (TT).
Cách tiến hành: Chấm riênậ biệt lên bản mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi trien khai săc ký, lây bản mòng 
ra, đê khô bàn mỏng ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch 
vaniỉin ỉ % trong acid sulfuric (ÍT), sẩy bàn mòng ở

ĐẠI PHÙ BÌNH

105 °c  trong 5 min. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên 
sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có 4 vát, trong đó vết sổ 
3 lớn nhất có cùng eiá trị Rf (khoảng 0,5) và cùng màu sác 
(đò sau chuỵển sang tím) với vết trên sắc ký đồ của dung 
dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13). Dùng 10 g dược liệu 
đã cắt nhỏ.

Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).

Định lưcmg
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 20 g bột dược liệu thô, 
thêm 150 ml nước, cất trong 3 h. Hàm lượng tinh dầu 
không ít hơn 7,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đông. Hái lấy quả từ màu lục 
chuyển thành vàng, nhúng qua trong nước sôi, sấy nhẹ 
cho khô hoặc phơi trong bóng râm khoảng 5 đến 6 ngày 
cho khô.

Bảo quản
Để nơi khô, mát, tránh bay tinh đầu.

Tính vị, quy kinh
Tân, cam, ôn. Vào các kinh can, thận, tỳ vị.

Công năng, chủ trị
Ôn dương, tán hàn, kiện tỳ, tiêu thực, lý khí, chi thông. 
Chủ trị: Đau bụng, sôi bụng, nôn mửa, ỉa chảy, đau nhức 
cơ khớp do lạnh.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g dạng thuốc sắc, ngâm rượu dừng
xoa bóp.

Kiêng kỵ
Âm hư hòa vượng không dùng.

ĐẠI PHÙ BÌNH
Herha Pistỉae 
Bèo cái
Cả cây bò rề đã phơi hay sấy khô của cây Bèo cái (Pistia 
síratiotes L.), họ Ráy (Araceae).

Mô tả
Toàn cây đã bỏ rề, lá mọc quanh gốc thành hình hoa thị, nhăn 
nheo, thường mọc thành cụm. Phiến lá hình trứng ngược, 
rộng từ 2 cm đến 8 cm, màu lục nhạt, mặt dưới có lông mịn. 
Chất mềm dễ vỡ vụn. Mùi thơm nhẹ, vị hơi mặn, cay.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 4 h).
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Tro toàn phần
Không quá 20,0 % (Phụ lục 9.7). Nung đến khối lượng 
không đồi.

Kim loại nặng
Không được quá 30 phần triệu (Phụ iục 9.4.8, phương 
pháp 3) Lấy 1 g dược liệu để thử. Dùng 30 ml dung dịch 
chì mầu Ỉ0phần triệu Pb (TT) để chuẩn bị mầu dung dịch 
đổi chiếu.

Chế biến
Thường thu hái vào mùa hè, vớt lẩy cả cây, để ráo nước, 
loại bỏ rễ và tạp chất, phơi khô. Có thể sao vàng hoặc đồ 
chín rồi phơi khô và tán bột.

Bào chế
Rửa sạch, loại bỏ rề và tạp chất, thái nhỏ phơi khô. Có thể 
phơi khô, sao vàng hoặc đồ chín, phơi khô, tán bột.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, hàn. Vào hai kinh phế, thận.

Công năng, chủ trị
Phát hãn khu phong, hành thủy tiêu phù. Chù trị: Ngoại 
cảm, mày đay (phong chẩn, ẩn chẩn), đơn độc, phù thũng.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 6 g đến 8 g dược liệu khô, dạng thuốc sac. 
Dùng ngoài: Giã nát với ít muối để đẳp hoặc sắc nước đặc, 
xông rũa.

Kiêng kỵ
Không phải thực nhiệt, thực tà, người ra mồ hôi nhiều, thể 
hư không nên dùng. Có thai, cấm dùng.

ĐẠI TÁO (Quả)
Fructus Ziziphí jujubae

Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Đại táo [Ziziphusjujuba 
Mill, van inermis (Bge.) Rehd.j, họ Táo ta (Rhamnaceae).

Mô tả
Quả hình bầu dục hoặc hình trứng, dài 2 cm đển 3,5 cm, 
đường kính 1,5 cm đến 2,5 cm, gốc quả lỏm, có cuống quà 
ngăn. Vỏ quả ngoài mòng, nhăn nheo, màu hồng tôi, hơi 
sáng bóng, vỏ quả giữa mềm, xốp, ngọt và có dầu, màu 
vàng nâu hay nâu nhạt, vỏ quả trong là một hạch cứng rắn, 
hình thoi dài, hai đầu nhọn, cỏ 2 ô, chứa các hạt nhỏ hình 
trứng. Mùi thơm đặc biệt, vị ngọt.

Định tính
Phương pháp sắc kv lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Tolưen - ethyl acetat * acid acetic 
băng (14 ; 4 ; 0,5).

ĐẠM TRÚC DÍỆP

Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu (lấy thịt quả, sẩy 
khô và nghiên thành bột) vào bình nón, thêm 10 ml ether 
dầu hỏa (60 ữCđến 90 °C) (77), ngâm trong 10 min và lắc 
siêu âm 10 min, lọc, loại bò dịch ether dầu hỏa, để khô cắn 
trong không khí. Thêm 20 ml ether (77), ngâm trong 1 h 
và lăc siêu âm 15 min, lọc. Cô dịch lọc đên còn khoảng 
2 mỉ dùng làm dunẹ dịch thử.
Dung dịch đổi chiểu: Lấy 2 g Đại táo (mẫu chuẩn), tiến 
hành chiết tương tự như đoi với dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng 
ra, để khô trong không khí, phun dung dịch acid sulfuric 
JO % trong ethanol (Tỉ), sấy bản mỏng ờ 105 °c đến khi 
các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc 
ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng giá trị Rf và 
màu sắc với các vết trên sẳc ký đồ của dung dịch đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).

Tro toàn phần
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.8).

Chế biến
Mùa thu, hái quà chín, rửa sạch, phơi khô.

Bào chế
Lấy quả đại táo khô, loại hết tạp chất, rửa sạch, phơi khô, 
bỏ hạt trước khi dùng.

Bảo quản
Để nơi khô mát, tránh mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, ôn. Vào các kinh tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Bổ trung, ích khí, dưỡng huyết, an thần. Chù trị: Tỳ hư 
kém ăn, kém sức, phân lòng, hysteria.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 15 g.

ĐẠM TRÚC DIỆP 
Her ba Lophatheri 
Cỏ lá tre
Toàn cây đã cắt bò rễ con phơi hay sấy khô cùa cây Đạm 
trúc diệp (Lophatherum graciỉe Brongn.) họ Lúa (Poaceae).

Mô tả
Thân dài 25 cm đến 75 cm, hình trụ, có đổt, mặt ngoài màu 
lục vàng, rỗng ờ giữa. Bẹ lá mở tách ra. Phiến lá nguyên 
hình mác, dài 5 cm đến 20 cm, rộng 1 cm đến 3,5 cm, đôi 
khi bị nhàu và cuộn lại, mặt ứên cùa lá màu lục nhạt hoặc 
màu lục vàng, các gân chính song song, gân nhỏ nằm ngang 
thành hình mạng lưới, với các mắt lưới hình chữ nhật, mặt 
dưới rõ hơn. Thể nhẹ, mềm dẻo. Mùi nhẹ, vị nhạt.
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Vi phẫu
Lả: Biểu bì trẽn và dưới có từng quãng tè bào to chửa nước 
xen lẫn với từng quãng tể bào biểu bì nhò, có lỗ khi và lông 
che chở đơn bào neắn, đầu nhọn. Mô mềm gồm những 
tế bào hình nhiều cạnh có thành mòng. Nhiều bó libe-gỗ 
xếp rời nhau theo hình vòng cung gần biểu bì dưới. Mồi 
bó libc-gồ góm có vòng nội bỉ bao bọc xung quanh, libe ờ 
giữa có vòng mô cứng bao bọc, gỗ nằm sát libc có 3 mạch 
gỗ to xếp thành hình chừ V, đặt trong mô mềm gỗ. Xen kẽ 
với các bó libe-gỗ này có nhiều bó libe-gỗ nhò hơn. Nhiều 
đám mô cứng rời nhau, nam sát biểu bì trên và dưới ở 
phiến và gân lá. Ở biêu bì dưới đám mô cứng ứng với bỏ 
libe-gỗ nhỏ. có khi nối liền một số bó libe-gồ ở giữa với 
biểu bì dưới.

Bột
Màu vàng lục. Soi kính hiển vi thấy: Mành biểu bi trên và 
dưới gồm các té bào hình chữ nhật hay gần vuông, thành 
lượn sóng, mang lỏng che chừ và lỗ khi. Biểu bì dưới có tế 
bào thành lượn sóng nhiều và nhiều lỗ khí hơn biẻu bì trên. 
Lồ khí hình thoi ngắn, khe lồ khí hai đầu phình to, giữa 
thắt lại hình quà tạ. Lông che chở gồm hai loại: lông đơn 
bào dài, đầu thuôn nhọn, gốc hẹp và nhô lên, ít gặp; lông 
đơn bào ngắn, đầu thuôn nhỏ, gốc phình to, có nhiều trên 
các đường gân. Sợi dài, đâu thuôn nhọn, có loại thành hơi 
đày khoang rộng; có loại thành dày, khoang hẹp. Sợi mô 
cứng hình thoi, thành dày (ít gặp). Te bào hình chư nhật, 
thành dày. Mành mạch mạng, mạch xoắn.

Định tính
A. Phương pháp sac ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel F254-
Dung môi khai triển: Ethyl acetat - acid formic - nước 
(5 : 0,8 : 0,2).
Dung dịch thừ: Lav 2 g bột dược liệu, thèm 30 ml ethanol 
70 % (77), siêu âm 10 min, Iv tâm 3000 r/min trong 
5 min. Lấy lóp dung dịch ở phía trên, bay hơi trên cách thủy 
đến cắn. Hòa tan cắn trong 20 ml nước, chuyến dung dịch 
vào bình gạn, lấc với ethyl acetat (77) 3 lần, mồi lần 20 ml. 
Gộp các dịch chiết ethyl acetat, bay hơi trên cách thủy đến 
khô. Hòa tan cắn trong 2 ml ethanol 70 % (77) hoặc pha 
loãng đến nồng độ thích họp dùng làm dung dịch thừ. 
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan một lượng isoorientin 
chuẩn trong ethanol 70 % (77) để thu được dung dịch có 
nong độ khoảng 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có isoorientin 
thì dùng 2 g bột Đạm trúc diệp (mẫu chuẩn) chiết như mô 
tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 4 pl dung 
dịch thử và 1,5 pl dung dịch chất đoi chiếu hoặc 4 fil dung 
dịch dược liệu đối chiếu. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy 
bản mòng ra, để khô trong không khí, phun dung dịch 
nhôm clorid ĩ % trong ethanol trong 30 s, sấy bản mòng ờ 
105 °c cho đến khi các vết hiện rõ (khoảng 2 min). Quan 
sát dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. Trên sẳc kỷ

ĐAN SÂM (Rễ và Thân 1C)

đồ của dung dịch thừ phải có vết cùng giá trị Rf và màu 
sẳc với vết thu được trên sắc ký đồ của dung dịch chất đổi 
chiếu, hoặc trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các 
vết eùnẹ màu sắc và giá trị Rr với các vết của dung dịch 
dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần
Không được quá ỉ 1,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không được quá 5,5 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết được trong dược liệu (Phụ lục 12.10).
Chất chiết được trong ethanol (Phương pháp chiết nóng); 
Khỏne ít hơn 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt, dùng 
ethanoỉ 70 % (77) làm dung môi.
Chất chiết được trong nước (Phương pháp chiết lạnh): 
Không ít hcm 10,0 % tính theo dược liệu khô kiệt, dùng 
nước làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hè khi cây chưa nở hoa, cắt lấy phần 
trên mặt đất, rừa sạch. Loại bò tạp chất và rề, cắt khúc, 
sàng sạch bụi bám, phơi hay sấy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Cam, đạm, hàn. Vào các kinh tâm, phế, tiểu trường.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, trừ phiền, lợi tiểu. Chủ trị: Nhiệt bệnh, khát 
nước, tâm nóng bứt rứt, lờ miệng, lưỡi, tiểu tiện đỏ, rít, 
đái rắt.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phối họp với các loại thuốc khác.

Kiêng ky
Phụ nữ có thai không nên dùng.

ĐAN SÂM (Rễ và Thân rễ)
Radìx et Rhizoma Saỉviae mUtiorrhìiae
Rễ và thân rễ phơi hoặc sấy khô của cây Đan săm (Salvia 
miỉtiorrhiza Bưnge), họ Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Thân rễ ngăn, cứng chắc, đôi khi còn sót lại gốc của thân 
ờ đình. Rễ hình trụ dài, hơi cong, có khi phân nhánh và
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có rễ con dài 10 cm đến 20 cm, đường kinh 0,3 cm đến 
1 cm. Mặt ngôài màu đò nâu hoặc đò nâu tôi, thô ráp, có 
vân nhãn dọc. Vò rễ già có màu nâu tía, thường bong ra. 
Chất cứng và giòn, mặt bẻ găy không chăc có vêt nứt, hoặc 
hơi phẳng và đặc, phần vỏ màu đò nâu và phân gô màu 
vàng xám hoặc màu nâu tia với bó mạch màu trăng vàng, 
xếp theo hưởng xuyên tâm. Mùi nhẹ, vị hơi đăng và se. 
Dược liệu từ cây trông tương đôi mập chăc, đường kinh 
0 5 cm đến 1,5 cm. Mặt ngoài màu nâu đỏ, có nêp nhăn 
doc, phàn vò bám chặt vào gỗ không dề bóc ra. Chất chắc, 
mật bẻ gãy tương đối phang, hơi có dạng chất sừng.

Vi phẫu
Rễ: Lớp bần gồm 4 - 8 hàng tế bào, thành dày có chứa chất 
màu nâu, bị bẹp; đôi khi thây lớp mô che chở ngoài cùng. 
Mô mềm vỏ dày cấu tạo bởi tế bào hình tròn hay bâu dục, 
thành mỏng, xép đều đặn theo hướng tiểp tuyến có chứa 
các hạt màu nâu đò. Libe cap 2 gồm những tế bào nhỏ, 
thảnh mỏng, xếp đều đặn và liên tục thành vòng tròn và 
tập trung dày hơn ờ  những chồ tương ứng VỚI các nhánh 
gồ. Tầng phát sinh libe-gỗ thành vòng liên tục. Mạch gồ 
bị hóa gỗ, dạng hình thoi và mạch lưới nam gàn tầng phát 
sinh libe-gồ và thưa dần khi gan vào phần giữa của của gỗ. 
Sợi gỗ tụ thành bó, rái rác theo hướng xuyên tâm. Tủy ở 
phần giữa của rề.

Bột
Màu đỏ nâu. Soi kính hiển vi thấy: Các tế bào bần hình đa 
giác hoặc gần chữ nhật khi nhìn trên bề mặt, có chứa các 
khối màu nâu vàng, đườnệ kính từ 12 pm đến 151 pm. 
Te bào mô mềm vỏ hình gan vuông hoặc hình đa giác, có 
chửa các khối màu nâu đỏ. Sợi gỗ thường tụ thành bó, hình 
thoi dài có vân dọc hoặc chéo, đường kính từ 11 pm đến 
60 pm, có màu vàng sặc sỡ nếu quan sát dưới kính hiển vi 
phân cực. Nhiều mạch lưới và mạch viền, đường kỉnh từ 
3 gm đến 120 pm.

Định tính
A. Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 5 ml ethanol (TT), đun 
sôi, lọc. Dịch lọc có màu đò vàng. Lấy 1 mỉ dung dịch thu 
được, thêm 1 giọt thuốc thừ Nessler (TT), xuất hiện tủa 
màu nâu đất.
B. Đun sôi 5 g bột dược liệu với 50 ml nước trong 15 min, 
đê nguội, lọc. Cô dịch lọc trong cách thủy tới khô. Hòa 
cãn trong 5 ml ethanol (TT). lọc, lấv dịch lọc làm các phép 
thử sau:
Nhỏ vài giọt dịch lọc lẽn tờ giấy lọc, để khô và quan sát 
dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm, thấy có huỳnh 
quang lục - xanh lơ.
Lây 0,5 ml dịch lọc, thêm 1 giọt đến 2 giọt dung dịch sắt 
(ỈU) cĩorid 5 % (TTj, sẽ có màu lục bẩn. 
c. Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica ge! G.
Thing môi khai triển: Ether dầu hỏa (60 °c đến 90 °C) - 
ethyl ace tat (4 : 1).
Thing dịch thừ: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml ether 
(TT), lăc kỹ, đê yên 1 h, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách
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thủy den can, hòa tan cắn trong 1 ml ethvỉ acetaỉ (TTj dùng 
làm dung dịch thừ.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Lấy 1 g bột Đan sàm (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử. 
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan một lượng tanshinon IIA 
chuẩn trong ethyl acetal (TT) để thu được dung dịch có nồng 
độ 2 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
đê khô trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết cùng giá 
trị Rf và màu sắc với các vết thu được trên sac ký đồ của 
dung dịch dược liệu đổi chiếu và có một vết màu đỏ đậm 
có cùng màu săc và giả trị Rfvới vết của tanshinon IIA trên 
sắc ký đồ của dung dịch chất đối chiêu.
D. Phương pháp săc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cloro/orm - ethyl ace tat - tollten - 
acid formic - methanol (3 : 4 : 2 : 2 : 0,5).
Dung dịch thử: Lấy 0,2 g bột dược liệu, them 25 ml 
methanol 75 % (TT), đun hồi lưu trôn cách thủy 1 h. Lọc, 
bốc hơi dịch lọc trôn cách thủy đến còn 1 ml, dùng làm 
đung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan một lượng acid salvianolic B 
chuẩn trong methanol 75 % (77) để thu được dung dịch có 
nồng độ 2 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra, để khô trong không khí, quan sát dưới ánh sáng từ 
ngoại bước sóng 254 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch 
thừ phải cỏ các vết cùng giá trị Rf và màu sắc với vết của 
acid salvianolic B trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g. 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 3,0 % (Phụ lục 9.7).

Kim loại nặng
Không được quá 30 phần triệu (Phụ lực 9.4.8, phương 
pháp 3).
Dùng 1 g bột dược liệu và 3 mi dung dịch chì mầu Ỉ0phần 
triệu Pb (TT) để chuẩn bị mẫu đổi chiếu.

Chất chiết được trong dược liệu (Phụ lục 12.10).
Chất chiết được trong ethanol (Phương pháp chiết nóng): 
Không ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt, dùng 
ethanol 96 % (TT) lảm dung môi.
Chất chiết được trong nước (Phương pháp chiết lạnh): 
Không ít hơn 35,0 % tính theo dược liệu khó kiệt, dùng 
nước làm đung môi.

ĐAN SÂM (Rề và Thân rễ)
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Địnhlưọng
Định lượng tanshìnon ỈỈA
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - nước (75 : 25).
Dun% dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,3 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào bình nón có nứt mài, thêm chính xác 
50 ml methanol (TT), đậy nút, cân, sau đỏ đun hồi lưu trên 
cách thủy 1 h, để nguội, cân lại và bổ sung methanol (TT) 
để được khối lượng ban đầu. Trộn đều và lọc qua màng 
lọc 0,45 pm.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan tanshinon IIA chuẩn trong 
methanol (TT) để được dung dịch có none độ chính xác 
khoảng 16 pg/ml.
Điểu kiện sac ký':
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 pm). 
Detector quang phổ tử ngoại đặt tại bước sóng 270 nin. 
Thể tích tiêm: 10 pl.
Tốc độ dòng: 1,0 - 1,5 ml/min.
Cách tiên hành:
Tiến hành sắc kỷ dung dịch chuẩn. Tính sổ đĩa lý thuyết 
của cột. Sổ đĩa lý thuyết của cột không được nhò hơn 2000 
tính theo pic của tanshinon IĨA.
Tiến hành sắc ký với dung dịch thử. Tính hàm lượng 
tanshinon UA trong dược liệu dira vào diện tích pic tanshinon IIA 
trẻn sac kv đồ của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và hàm 
lượng Cị9H]S0 3 trong tanshinon I1A chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,2 % tanshinon IIA 
(C|9H1S0 3) tính theo dược liệu khô kiệt.

Định lượng acid salvianolic B
Pha động: Methanol - acetonitril - acid formic - nước 
(30: 10: 1 : 59).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,2 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 355) vào bình nón cỏ nút mài, thêm chính xác 
50 ml methanol 75 % (TT), đậy nút, cân, đun hồi lưu trên 
cách thủy 1 h, để neuội, cân lại và bo sung methanol 75 % 
(71) để được khổi lượng ban đầu. Trộn đều và lọc qua màng 
lọc 0,45 pm.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan acid salvianolic B chuân trong 
methanol 75 % (TT) để được dung địch có nồng độ chính 
xác khoảng 0,14 mg/ml.
Điêu kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 pm). 
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 286 nm.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Tốc độ dòng: 1,0 ml/min.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc kỷ với dung dịch chuẩn. Tính số đĩa lý thuyết 
của cột. Số đĩa lý thuyết của cột không được nhỏ hơn 2000 
tính theo pic của acid salvianolic B.
Tiến hành sắc ký với dung dịch thử. Tính hàm lượng acid 
salvianolic B trong dược liệu dựa vào diện tích pic acid 
salvianolic B trên sắc ký đồ cùa dung dịch chuẩn, dung 
dịch thừ và hàm lượng C36H30O|6 trong acid salvianolic B 
chuẩn.

ĐÀNG SÂM (Rễ)

Dược liệu phải chửa không ít hơn 3,0 % acid salvianolic B 
(C3AH3()0lứ) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Mùa xuân hay mùa thu, đào lấy rỗ và thân rễ, rửa sạch, cẳt 
bỏ rề con và thản còn sót lại, phơi hoặc sẩy khô.

Bào chế
Đan sâm khô, loại bỏ tạp chất và thân sót lại. rửa sạch, ù 
mềm, thái lát dày, phơi khô để dùng.
Tint đan sâm (Chê nrựỉt): Lây dan sâm đã thái phiến, thêm 
rượu, trộn đều, đậv kín, để 1 h cho ngấm hết rượu, đem 
sao nhỏ lừa đến khô, lấy ra, đc nguội. Cứ 10 kg Đan sâm 
dùng 1 L rượu.

Bảo quản
Để nơi khô, mát, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Khỏ, ví hàn. Vào các kinh tâm, can.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết, thông kinh, giám đau, thanh tâm lương huyết, 
Chù trị: Kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt bé tắc, hành 
kinh đau bụng, huyết tích hòn cục, đau thắt ngực; mất ngủ, 
tâm phiền.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đển 15 g, dạng thuốc sắc.

Kiêng kv
Khône dime chung với Lê lô.

ĐẢNG SÂM (Rễ)
Radix Codonopsis 
Đảng sâm bắc
Rễ phơi hoặc sấy khô cùa cày Đảng sâm [Codonopsis 
pìỉosula (Franch.) Nannf., Codonopsỉs pilosula (Franch.) 
Nannf. var. modesta (Nannf.) L. T. Shen hoặc Codonopsis 
tanạshen Oliv.], họ Hoa chuông (Campanulaceae).

Mô tà
Codonopsis pilosuỉa: Rễ hình trụ tròn hơi cong, thon dần 
về phía đuôi, thường phân nhánh, dài 10 cm den 35 cm, 
đường kính 0,4 cm đến 2 cm. Mặt neoài có màu nâu hơi 
vàng đến màu nâu hoi xám, đầu trên to, có nhiều nốt sẹo 
của thân có mặt trên lõm xuổng hình tròn lồi lên; có nhiều 
vân ngang dày đặc, càng xuống dưới càng thưa dần, đôi 
khi xuống tới 1/2 chiêu dài cùa rê; rê Đànệ sâm tròng có ít 
hoặc không có vân ngang. Toàn rễ cỏ nhiều nếp nhăn dọc 
vả rải rác có lỗ vỏ; các vết sẹo cùa rể nhánh thưòng có chat 
dẻo quánh màu nâu sẫm. Chất hơi chẩc và dai, mặt bẻ hơi 
phẳng, có khe nứt hoặc tia xuyên tâm, phân vỏ khá dày có 
màu vàng nhạt đến hơi nâu, phan lõi có gồ màu tráng ngà. 
Mùi thơm, vị ngọt nhẹ.
Codonopsis pilos Illa (F ranch.) Nannf. var. modesta 
(Nannf.) L. T. Shen: Rễ dài từ 6 cm đến 32 cm, đường
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kính từ 0,6 - 2,5 cm, mật ngoài cớ màu màu nâu vàng đển 
vàng xám, cỏ vân ngang dạng hạt dày đặc ờ khoảng 1/2 rê 
từ trên xuống. Mặt gẫy nhiều khe nứt, phân vỏ màu trăng 
xám tới nâu nhạt.
Codonopsỉs tangshen Oliv.: Rc dài từ 10 cm đên 45 cm, 
đường kính 0,5 cm đến 1,8 cm, mặt ngoài màu nâu vàng 
đến nâu xám có nép nhăn dọc. Chat hơi xôp và dẻo, mặt 
gẫy ít khe nứt.
Dược liệu thái phiến: Các lát dày hình gần tròn. Bên ngoài 
màu nâu xám tời nâu vàng, đôi khi có các nốt sẹo thân lồi 
lên ở các lát cắt từ rễ chính. Bc mặt phiến màu vàng nhạt 
hoặc nâu nhạt ờ phần vỏ và màu vàng nhạt ở phần gỗ; có 
khe nứt hoặc tia xuyên tâm. Mùi thơm đặc trưng, vị ngọt.

Vi phẫu
Codonopsispiỉosuỉa: Lóp bần gồm 3-10 hàng tế bào hình 
chừ nhật xếp thành hàng đông tâm dãy xuyên tâm; các tế 
bào đá ờ ngoài lớp bân. Mô mêm vỏ câu tạo từ nhũng tê 
bào thành mỏng hình đa giác xêp lộn xộn, lóp ngoài bị ép 
đẹp. Libe phát triển xếp thành dài dài chiếm phần lớn lát 
cắt, trong libe có nhiều ống tiết nằm rải rác. Tầng phát sinh 
libe-gỗ tạo thành vòng liên tục. Gỗ phát tnển tạo thành các 
bó sắp xếp theo hướng xuyên tâm gồm các mạch gỗ hình 
tròn kích thước không đều nhau. Xen giữa các bó libe-gỗ 
là những tia ruột.
Codonopsis piỉosida (Franch.) Nannf. var. modesta 
(Nannf.) L. T. Shen: Các tế bào đá xếp thành vòng liên tục 
bên ngoài lớp bần, gồm 2 - 5  hàng te bào. Các đảm ổng 
tiêt săp xêp thành theo hướng xuyên tâm từ phía trong libe 
ra phân ngoài thành dải cong, đôi khi xêp theo hướng tiếp 
tuyên tạo thành vòng không liên tục.
Codonopsis tangshen Oliv.: Te bào đá ờ lớp ngoài cùng 
của bần, đơn lẻ hoặc tụ thành đám, sắp xểp thành vòng 
không liên tục. Đám ống tiết sắp xếp lộn xộn.

Bột
Màu vàng nhạt, mùi thơm, vị hơi ngọt. Soi dưới kính hiển 
vi thây: Các hạt tinh bột đơn lẻ hình tròn hay hình trứng. 
Nhiêu tế bào thành dàv khoang rộng, màu vàng nhạt, hình 
dạng khác nhau, có ống trao đổi rồ. Mảnh mô mang ống 
tièt chứa chất tiết màu nâu vàng dạng giọt hoặc giọt dầu. 
Nhiêu mảnh mạch mạng, mạch chấm. Tinh thê inulin hình 
quạt, có vân. Te bào bàn hình gần chừ nhật, hình đa giác 
khi nhìn trên bề mặt.

Định tính
A. Lây 5 g bột dược liệu (qua rây số 355), thêm 20 ml 
ethanoỉ 70 % (77), đun cách thủy trong 15 min.
Lọc lây dịch trong để làm các phép thử sau:
Cho 5 ml dịch chiêt vào ống nghiệm, bịt miệng ổng, lắc 
trọng 15 s. Cột bọt bền trong ít nhất 10 min.
Lây 1 ml dịch chiết vào ống nghiệm sạch, cô trên cách 
thủy đến cạn, hòa tan cắn bàng 1 ml cỉoroform (77). Thêm 
ỉ ml anhydrid acetic (77), thêm từ từ theo thảnh ống 
ỉ ml acidsiiỉ/urìc (TT). Xuất hiện vòng tím đậm giữa 2 lớp
dung dịch thử.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Siỉìca geỉ GF2SJ.
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Dung mòi khai iriên: n-Butanol - acid ơcetic - mtớc 
(7: 1:0,5).
Dung dịch thử: Lấy 2,5 g bột dược liệu, thêm 50 ml 
methanoỉ (77), siêu âm 1 h, lọc. Lây 25 ml dịch lọc, cắt thu 
hồi dung môi đến can khô. Hòa tan cắn trong 3 mỉ nước 
và chuyển toàn bộ dung dịch vào cột (đường kính trong 
1,5 cm, dài 10 cm, được nhôi nhựa marcroporous D101). 
Rửa giải bàng 50 ml nước, bỏ nước rửa, tiếp tục rửa giải 
bằng 50 ml ethcmoỉ 50 % (77). Thu dịch rửa giải ethanol, 
bay hơi tới khô. Hòa tan cãn thu được trong 1 ml methanoỉ 
(77) được dịch châm sắc ký.
Dung dịch chắt đổi chiếu: Hòa tan lobetyolin chuẩn trong 
methanoỉ (77) để được dung dịch có nồng độ 0,5 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đôi chiêu: Nêu không có íobetyolin 
chuẩn, lấy 2,5 g bột Đảng sâm (mẫu chuân) chiết như mô 
tả ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng 
ra đê khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid suỉ/ưric 
Ỉ0 % trong ethanoỉ (77), sấy ở nhiệt độ 100 °c trong 
5 min đen 10 min. Quan sát dưới ánh sáng tủ ngoại ở bước 
sóng 366 nm. Trên sắc ký đô của dung dịch thử phải có vêt 
cùng màu sắc và giá trị Rf với vết lobetyolin trên sắc ký đồ 
của dung dịch chất đối chiếu hoặc có các vết cùng màu sắc 
và giá trị Rf với các vêt trên sắc ký đồ của dung dịch dược 
liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không quả 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quả 6,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 2,5 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết đưực trong dưực liệu
Không được dưới 55,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 45 % (77) lảm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đào lẩy rễ, rửa sạch, phơi khô. 
Dược liệu thái phiến: Lấy dược liệu chưa thái lát, ủ mềm, 
thái phiến dày, phơi khô.

Bảo quản
Đe nơi khô ráo, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam bình, vào kinh tỳ, phế.

C ông  n ăng , chủ  tr ị
Bổ trung ích khí, kiện tỳ ích phế. Chủ trị: Tỳ phế hư nhược, 
thở dôn, tim đập mạnh, ăn yếu, phân lỏng, ho suyễn, hư 
tính, nội nhiệt, tiêu khát (đái tháo đường).

ĐẢNG SẤM (Rề)
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Cách dừng, liều lượng
Ngày dùng íừ 9 đến 30 g, dạng thuổc sắc, thuổc hoàn 
hay bột.

Kiêng kv
Không dùng chung với Lê lô.

ĐẢNG SÂM VIỆT NAM (Rễ)
Radix Codonopsis ỷavanicae 
Phòng đảng sâm

Rễ phơi hoặc sấy khô của cây Đảng sâm Việt Nam 
[Codonopsìs javanica (Blume.) Hook.f.], họ Hoa chuông 
(Campanulaceae).

Mô tả
Re nạc hình trụ có khi phân nhánh, đường kính 0,3 cm 
đến 1,5 cm, dài 6 cm đến 15 cm. Đầu trên phát triển to, có 
nhiều sẹo của thân. Mặt ngoài màu nâu đến nâu vàng. Mặt 
cắt dọc có màu trắng ngà đến vàng nhạt, lõi gỗ ở giừa phấn 
nhánh, nhô lên tạo thành 2 rãnh đọc (quan sát rõ ở đầu trên 
của rễ). Thể chất chắc, dễ be, vết bẻ không phẳng, không 
mịn. Mùi thơm, vị ngọt nhẹ.
Dược liệu thái phiến: Phiến dày 2 mm đến 3 mm hoặc đoạn 
dài 2 cm đến 3 cm màu vàng nhạt. Mùi thơm, vị ngọt nhẹ.

Vỉ phẫu
Lóp bần gồm 4 đến 5 hàng tế bào hình chữ nhật xếp đều 
đặn thành hàng đồng tâm và dãy xuyên tâm, có nhiều chỗ 
bị nứt rách. Mô mềm vỏ cấu tạo bời các tế bào nhiều cạnh, 
hơi dài dẹt. Te bào libe nhỏ xếp sít nhau. Mạch gỗ xếp 
thành hàng tạo thành hệ thống hình nan quạt tỏa ra từ tâm. 
Tia ruột có các tế bào thành mỏng,

Bột
Màu vàng nâu, mùi thơm, vị ngọt nhẹ. Mảnh mô mèm, 
khối inulin có nhiều hình dạng, hạt tinh bột đơn lè có 
rổn phân nhánh, mành mạch điềm, tinh thể calcì oxalat 
hình khối.

Định tính
A. Lấy 5 g bột dược liệu (qua rây sổ 355), them 20 ml 
ethanol 70 % (IT), đun hồi lưu trong cách thủy 15 min, 
lọc. Lấy 1 mỉ dịch lọc vào ống nghiệm sạch, cô trên cách 
thủy đến cạn, hòa tan can bằng 1 ml cỉoro/orm (77). Thêm 
1 ml anhydrid acetic (77), thêm từ từ theo thành ông 
1 ml acid sulfuric (77). Xuất hiện vòng tím đậm giữa 2 
lởp dung dịch.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Cloroform - methanol - nước 
(65 : 35 : 10), lắc kỹ lấy lớp dưới.
Dung dịch thử: Lấy 5 g bột dược liệu (qua rây sổ 355), 
chiết với ether dầu hỏa (30 °c  đến 60 °C) (Tỉ) trong bình 
Soxhlct 1 h, lấy bã dược liệu cho bay hết hơi ether dầu hỏa, 
thêm 50 ml methanol (77) rồi chiết trong bình Soxhlet 1 h.

ĐẢNG SẢM VIỆT NAM (Rễ)

Lấv dịch chiết methanol cô trên cách thủy đến cắn, thêm 
30 mỉ nước cất để hòa tan can. Lắc kỹ dung dịch này với 
n-butanoỉ bão hòa nước (77) 3 lẩn, mỗi lần 20 ml. Gộp 
địch n-butanol, rửa 3 lần bầng nước cất, mỗi lần 30 ml. 
Lẩy dịch butanol cất thu hồi dung môi được cắn. Hòa tan 
cắn bang 2 ml methanol (77) được dịch chấm sắc ký. 
Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan lobetyolin chuẩn trong 
methanol (77) để được dung dịch có nồng độ khoảng
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đối chiểu: Neu không có lobetyolin 
chuẩn. Lấy 5 g bột Đảng sâm Việt Nam (mẫu chuẩn) chiết 
như mô tà ở phần Dune dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký đến khi dung môi 
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mỏng ra để khô ở nhiệt độ 
phòng. Phun dung dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol 
96 % (TƯ), sấy ờ 105 °c trong 10 min. Quan sát bản mỏng 
dưới ảnh sáng thường hoặc dưới ánh sáng từ ngoại bước 
sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải cỏ vết 
cỏ cùng màu sắc và giá trị Rf với vết của lobetyolin trên 
sẮc kỷ đồ của dung dịch chat đổi chiểu hoặc có các vết có 
cùng màu sắc và giá trị Rfvới các vết trên sắc ký đồ của 
đung dịch dược liệu đôi chiêu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1,0 g, 105 °, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất vô cơ: Không quá 1 %.
Tỷ íệ các bộ phận khác của cây: Không quá 3 %.

Kim loại nặng
Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).
Lẩy 1,00 g dược liệu và thử theo phương pháp 3. Dùng
2 ml dung dịch chì mầu 10 phần triệu Pb (77) để chuẩn bị 
mẫu đổi chiếu.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hon 35,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng nước làm dung môi,

Chế biến
Mùa thu đông, đào lẩy rễ cù, rửa sạch, phơi hoậc sấy nhẹ 
đen khô.

Bào chế
Đảng sâm phiến: Loại bò tạp chất, thái lát, phơi khô.
Đảng sâm chưng hoặc hấp: Lấy đảng sâm phiến rừa sạch, 
ủ mềm, hấp ờ áp suất hơi nước là 0,5 kg/cm2 trong 30 min 
hoặc chưng 2 h (Phụ lục 12.20). Lấy ra để nguội, phơi hoặc 
sấy ở nhiệt độ 60 °c đến 70 °c  đến khi sờ không dính tay.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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ĐÀO (Hạt)DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V 

Bảo quản
Để nới khô ráo, trong bao bì kín, tránh môc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, bình (hơi ôn). Vào kinh phế, tỳ.

Công năng, chủ trị
Bổ tỳ, ích khi, sinh tân chỉ khát. Chủ trị: Tỳ vị suy kém, 
phé khí hư nhược, kém ãn, đại tiện lỏng, mệt mỏi, khát 
nước, ốm lâu ngày cơ thể suy nhược, khi huyết hư.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dime từ 20 g đến 40 g, dạng thuốc sắc, thuốc hoàn, 
bột, neâm rượu. Thường phối hợp với các vị thuốc khác.

ĐẢNG SÂM VIỆT NAM CHÉ 
Radix Codonopsỉs ịavanỉcae praeparata

Phiến thuốc đã được chế biến bằng phương pháp chưng 
hoặc hấp, đã phơi hay sẩy khô của rề cây Đàng sâm Việt 
Nam [Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f.], họ Hoa 
chuông (Campanulaccac).

Mô tả
Phiến dày 2 mm đến 3 mm, hoặc đoạn dài 2 cm đến 3 cm, 
màu nâu đen, mùi thơm, vị ngọt.

Định tính
Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dimg môi khai triển: Cloroform - methanol - nước (65 : 35 : 10), 
lắc kỹ lấy lóp dưới.
Dung dịch thử: Lấy 5 g phiến thuốc đã được nghiền nhỏ, 
chiểt với ether dầu hỏa (30 °c đến 60 °C) (TT) trong bi nil 
Soxhlet 1 h, lây bã dược liệu cho bay hêt hơi ether dâu hỏa, 
thêm 50 ml methanol (TT) rồi chiết troné binh Soxhlet 1 h. 
Lây dịch chiết methanol cô trên cách thủy đến cắn, thêm 
30 ml nước cất đe hòa tan cấn. Lắc kỹ dung địch này với 
n-hutanoỉ bão hòa nước (TT) 3 lần, mỗi lần 20 ml. Gộp 
dịch n-butanol, rửa 3 làn bàng nước cắt, mỗi lần 30 ml. 
Lây dịch butanol cất thu hồi dung môi được cán. Hòa tan 
căn băng 2 ml methanol (TT) được dịch châm sắc ký. 
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan lobetyolin chuẩn trong 
methanol (TT) đê được dung dịch có nong độ khoảng 
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không cỏ lobetyolin 
chuân. lây 5 g bột Đàng sâm Việt Nam (mâu chuân) chiết 
như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
C.ách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 10 JJ.I mồi 
dung địch trên. Sau khi triền khai sắc ký đến khi dung môi 
đi được khoảng 13 cm, lấy bàn mỏng ra để khô ở nhiệt độ 
phòng. Phun dung dịch acid sulfuric ỉ o % trong ethanol 
96 % (TT), sây ở 105 °c trong 10 min. Quan sát bàn mỏng 
dưới ánh sáng thường hoặc dưới ánh sáng tử ngoại bước 
sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phái cỏ vét 
có cùng màu sắc và giá trị Rf với vết của ỉobetyolin trên

sắc kv đồ cùa dung dịch chất đối chiếu hoặc có các vet cỏ 
cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trôn sắc ký đồ của 
dung dịch dược liệu đối chiêu.
B. Cho 0,5 g dược liệu đã căt nhỏ vảo bình nón 50 ml, 
thềm 20 ml nước nóng, đun trên cách thủy trong 15 min. 
Lọc lấy 5 ml dịch lọc, thêm 1 ml thuỏc thừ Fehling A (TT) 
và 1 ml thuổc thừ Fehling B (TT), đun trong cách thủy 
30 s, xuất hiện tủa màu đò gạch.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 75 °c, 4 h).

Tro toàn phàn
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không được có.

Kim loại nặng
Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).
Lấy 1,00 g dược liệu và thừ theo phương pháp 3. Dùng 
2 ml dung dịch chì mau lữ phần triệu Pb (TT) để chuẩn bị 
mầu đối chiểu.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 35,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10), 
dùng nước làm dung môi và 2 g dược liệu đã nghiền nhò.

Bảo quản
Để nơi khô ráo, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Vị ngọt, tinh bình (hơi ôn). Vào kinh phế, tỳ.

Công năng, chủ trị
Bo tỳ, ích khí, sinh tân chì khát. Chủ trị: Tỳ vị suy kém, 
phế khỉ hư nhược, kém ãn. đại tiện lòng, mệt mỏi, khát 
nước, ốm lâu ngày cơ thể suy nhược, khí huyết hư.

Cách dùng, Liều lượng
Ngày dùng 20 g đến 30 g, dạng thuốc sắc, viên hoàn, bột, 
ngâm rượu. Thường phối họp với các vị thuổc khác.
Phù họp với trê em kcm ăn, neười lớn có thể trạng suv nhược.

DÀO (Hạt)
Semen Pruni 
Đào nhân

Hạt lấy ờ quả chín cùa cây Đào [Prwms pérsica (L.) 
Bätsch] hoặc cây Sơn dào [Prunus pérsica Bätsch var. 
davìdìana Maximowicz], họ Hoa hông (Rosaceae), đtrợc 
bỏ hạch cứng và phơi hoặc sây khó.
Có thê dùng:
Hạt lấy ờ quả chín của cây Cherry gồm: Prunus hunt ills 
Beg. hoặc Prunus Thunb. hoặc Prunus pedunculata 
Maxim., họ Hoa hong (Rosaceae), được bỏ hạch címg và 
phơi hoặc say khô.
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Mô tả
Nhân hạt Đào: Hạt hình trứng dẹt, dài 1,2 cm đến 
1,8 cm, rộng 0,8 cm đến 1,2 cm, dày 0,2 cm đến 0,4 cm. 
Mặt ngoài có màu nâu vàng đẻn náu đỏ, có những nốt sần 
nhỏ nhô ỉên. Một đâu nhọn, một đâu tròn, phần giừa phình 
to, hơi lệch, bờ cạnh tương đôi mỏng. Đầu nhọn có rốn 
hình tuyến ngắn. Đầu tròn có màu hơi thẫm, hợp điềm 
không rõ, tử hợp điềm tòa ra nhiều bó mạch dọc. vỏ hạt 
mòng, hai lá mầm màu trắng, nhiều chất dầu. Mủi thơm 
nhẹ, vị béo, hơi đắng.
Nhân hạt Sưu đào: Hạt hình trứng, dài 0,9 cm, rộng 0,7 cm, 
dày 0,5 cm.
Nhân hạt Cherry:
Hạt hlnh trứng, dài 0,5 - 0,8 cm, rộng 0,3 - 0,5 cm. Mặt 
ngoài có màu trắng ngà đốn nâu nhạt, một đàu nhọn, một 
đầu tù. Đâu nhọn có rốn dạng vạch. Đầu tròn có màu hơi 
thẫm, hợp điểm có màu sẫm, từ hợp điềm tòa ra nhiều bó 
mạch dọc. vỏ hạt mòng, hai lá mẩm màu trang đục, nhiều 
chất dầu. Mùi thơm nhẹ, vị bco, hơi đấng.

Bột
Nhàn hạt Đào: Te bào đá màu vàng hoặc nâu vàng, nhìn 
bên có hình vỏ ốc, hình mù sát, hình cung hoặc hình 
bàu dục, cao 54 ị.im đến 153 pin, phần đáy rộng chừng 
180 gm, thành tế bào một bên tương đối dày, có vân sọc 
dày đặc hơn phía bên kia, nhìn bề mặt hình trứng, hình hơi 
tròn, hình lục giác, hình đa giác hoặc gần vuông, ờ thành 
tế bào đáy có lồ lớn, mật độ tương đối dày.
Nhân hạt Son đào: Te bào đá màu vàng nhạt, vàng cam 
hoặc cam đò, nhìn phía ngoài có hình vò ốc, hình dái hoặc 
hình bầu dục, cao 81 pm đến 279 pm, rộng khoảng 128 pm 
đến 198 pm, nhìn phía bề mặt có hình hơi tròn, hình lục 
giác, đa giác dài hoặc hơi vuông, thành dày, thành tế bào 
đáy dày, không đều, có lỗ nhỏ.

Định tính
Nhân hạt Đào và Scm đào
Phương pháp sac ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gế?/ g .
Dung mói khai triên: Ethyl acetat - methanol - nước 
(2 0 :5 : 4).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml methanol 
(TT), đun hồi iưu trên cách thùy 10 min, đê nguội, lọc. 
Dung dịch chất đối chiếu: Hòa tan amygdalin chuẩn trong 
methanol (TT) để được dung dịch cỏ nồng độ khoáng 
2 mg/ml.
Dung dịch dược liệu doi chiếu: Neu không có chẩt đối 
chiếu, lấy 1 ệ nhân hạt Đào hoặc Sơn đào (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiểt như mô tà ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 pỉ mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sác ký đến khi dung môi đi dược 
khoảng 10 cm, lây bản mỏng ra để khô trong không khí, 
phun dung dịch thymol [Hòa tan 1,5 g thymol dùng đè pha 
dung dịch phim bản móng (77) trong 100 mỉ methanol 
(TT), thêm 5,7 ml acid sulfuric (TT), trộn đều]. Sây bản 
mòng ờ 105 °c  đên khi các vết hiện rõ. Trên sắc ký đồ cùa

ĐÀO (Hạt)

dung dịch thừ phải có các vát có cùng màu sắc và giá trị 
R| với các vết trên sac ký đồ cùa dung địch dược liệu đổi 
chiêu hoặc phải có vêt có cùng màu sắc và giá trị Rr với vết 
của amygđalin trên săc ký đô cùa dung dịch chất đôi chiếu. 
Nhân hạt Cherry'
Phương pháp sắc kv lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bìm mòng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Lẩy lóp dưới cùa hồn hợp dung môi 
Cloro form - ethyl acetat - methanol - nước (3 : 8 : 5 : 2), 
để yen ờ nhiệt độ dưới 10 °c.
Dung dịch thử: Lay 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml 
methanol (TT), siêu ảrn 15 min, để nguội, lọc. Bay hơi 
dịch lọc tới khô. Hòa tan căn trong 2 ml methanol (TT). 
Dung dịch chát đỏi chiếu: Hòa tan amygdalin chuẩn trong 
methanol (TT) đẻ được dung dịch có nồng độ khoảng 
4 mg/ml.
DmHỊ dịch dược ỉìệu đối chiếu: Nổu không có amygđalin 
chuẩn, lấy 2 g nhãn hạt Cherry (mẫu chuẩn), tiến hành 
chiết như mô tà ờ phần Dung dịch thứ.
Cách tiến hành: Cham riêng biệt lên bản mỏng 5 pl 
mỗi duna dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
rnỏna ra để khô trong không khí, phun dung dịch acid 
phosphomoỉybdic 5 % trong acid sulfuric [hòa tan 2 g acid 
phosphomoỉybdic (TT) trong 20 mi nước, thêm từ từ 30 ml 
acid sulfuric (TT), trộn đều], sấy bản mòng ở 105 °c đến 
khi các vết hiện rõ. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải 
có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc 
ký đồ cùa dung dịch dược liệu đổi chiếu hoặc phải có vết 
có cùng màu sắc vả giá trị Rf với vết cùa amygdalin trên 
sắc kỷ đồ cùa dung dịch chất đối chiếu.

Độ ẳm
Nhãn hạt Đảo và s<m dào: Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.6, 
1 g, 105 °c, 6 h).
Nhân hạt Cherry: Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 
105 cc , 5 h).

Tạp chất
Không được có các hạt vờ, vỏ hạt hay các tạp chất khác 
(Phụ lục 12.11).

Không bị ôi
Nghiền vài hạt dược liệu với nước nóng, không được ngừi 
thấy mùi ôi cùa dâu.

Định lượng
Phương pháp sắc kỷ lòng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng: Acetonitril - nước (12 : 88).
Dum> dịch chuồn: Hòa tan amygdalin chuẩn trong 
methanol (TD để được dung dịch có nông độ chỉnh xác 
khoảng 20 |Ag/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoáng 0,2 g bột dược 
liệu đối với nhân hạt Cherry, 0,4 g bột dược liệu đối 
với nhàn hạt Đào hoặc Sơn đào (qua rây có cỡ mat rây 
0,850 mm) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 
20 ml methanol (TT), đậy nút và cân. Dun hồi lưu trong 
1 h, đẻ nguội và cân lại. Bổ sung khối lượng mất đi bàng
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methanoì (77), lắc đều, lọc. Hút chính xác 1 ml dịch lọc 
vào bình định mức 10 ml, thém methanol (77) vừa đủ đên 
vạch, lắc đều. lọc qua màng lọc 0,45 |im.
Điều kiện sàc kỷ:
Cột kích thước (25 cm * 4.6 mm), được nhồi pha tĩnh c  
(5 Ịim).
Detector quang phô từ ngoại ờ bước sóng 210 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 ịii.
Cách tiền hành:
Tiêm dung dịch chuân, tiến hành sắc ký và tính sô đĩa 
lý thuyết cùa cột. số đĩa lý thuyết cùa cột tính trên pic 
amygdalin phải không dưới 5000.
Tiến hành sẳc ký với dung dịch chuẩn và dung dịch thử. 
Tính hàm lượng amygdalin trong dược liệu dựa vào diện 
tích pic thu được trên sắc kỷ đồ cùa dung dịch thừ, dung 
dịch chuẩn, hàm lượng C2oH27NOn cùa amygdalin chuẩn. 
Nhân hạt Đào và Sơn đào phải chứa không ít hơn 1,2 % 
amygdalin (C?oHr?NO|j), tinh theo dược liệu khô kiệt. 
Nhân cây Cherry phải chứa khôns ít hơn 2,0 % amygdalin 
(CioH^NOn), tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch quả chín vào mùa hè hoặc mùa thu, loại bỏ phần 
thịt, xay vỡ hạch lây hạt ben trong, phơi hoặc sây khô.
Đào nhản: Loại bỏ tạp chất, khi dùng giã nát.
Đàn đào nhân: Lấy đào nhân sạch, loại bỏ tạp chất, cho 
vào nước sôi, đun đến khí vò lụa nhăn lại thi vớt ra ngâm 
vào nước ấm, chà sát cho tách riêng vò ngoài, phơi khô, 
khi dùng giã nát.
Đào nhân sao: Đào nhân rừa sạch, để ráo nước, cho vào 
chào, đun nhò ỉửa, đào đều đến khi có màu vàng. Khi dùng 
giã nát.

Bảo quản
Đê nơi khô, mát, trong lọ đậy kín, có lót chất hút âm, tránh 
sâu mọt.

Tính vị, quy kinh
Khỏ, cam, binh. Vào các kinh tầm, can.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyẽt, khử ú, nhuận tràng. Chù trị: Vô kinh, mất 
kinh, trưng hà, sưng đau do sang chấn, táo bón.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4,5 g đén 9 g. Dạng thuốc sắc.

Kiêng kỵ
Có thai không nên đùng.

Đả n g  t â m  t h ả o
MeduỊỉa Junci effusi 
Cỏ bấc đèn

Ruột thân đã phơi hoặc sấy khô của Cò bấc đèn Ụimcus 
ẹffitsus L.), họ Bấc (Juncaceae).

D ư ợc ĐIẺN VIỆT NAM V

Mô tả
Ruột thân hình trự tròn nhó, đường kính 0.1 cm đen 
0,3 cm, dài tới 90 cm. Mặt ngoài màu trắng hoặc vàng 
nhạt, có ván dọc nhỏ. Thể nhẹ, xốp, hơi có tính đàn hồi, dễ 
đứt. mật đírt màu tráng. Không mùi vị.

Bột
Màu gần trấng. Soi kinh hiển vi thây: Te bào mô mềm hình 
sao, liên kết với nhau dạng nhánh tạo thành các khoang 
chứa không khí hình tam giác hoặc tứ giác. Các nhánh có 
4 dến 8 tế bào, dài 5 pm đến 15 pm, rộng 5 ịim đến 12 pm, 
thành hơi dày, lồ nhò, thành tiếp nổi giữa các tế bào mòng, 
đôi khi có dạng hạt.

Định tỉnh
Phương pháp sẳc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Siỉica geỉ G.
Dung môi khai triền: Cycỉohexan - ethvl acetat (10 : 7). 
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml methanoì 
677), đun hồi lưu, đc nguội, lọc, bốc hơi dịch lọc tới khô, 
rửa cắn bằng 2 ml ether (77). bò dịch ether, hòa tan cắn 
trong 1 ml meihcmoi (77) dùng làm dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiêu: Lẩy 1 g Đăng tâm thảo (mầu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl 
mồi dung dịch trên. Sau khi triền khai sắc ký, lay bàn 
mòng ra, đẽ khô trong không khí. Phun dune dịch acid 
phosphomoỉybdic 5 % trong ethanoỉ (77), sấy bàn mòng 
ờ 105 °c đên khi các vêt hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử phải có các vết 
cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên sẳc kv đồ của 
dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 11,0 % (Phụ lục 9.6, 0,5 g. 85 °c, 4 h).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 5,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Dùng 5 g dược liệu. Tiến hành theo phương pháp chiết nóng 
(Phụ lục 12.10), dùng ethanoỉ 50 % (77) làm dung môi.

Chể biến
Thu hoạch vào mùa hạ đến mùa thu, cắt lẩy thân, phơi khô, 
lẩy riêng lôi, vuốt thẳng, buộc thành bó nhò.

Bào chế
Đăng tâm thào: Trừ bo tạp chất, cát đoạn.
Đăng tâm thán: Lấy Đãng tâm thào sạch, cho vào nồi đất, 
bịt kín, đốt âm i thật kỷ, để nguội, lấy ra.

Bảo quản
Dể nơi khỏ.

Tính vị, quv kinh
Cam, đạm. vi hàn. Vào kinh tâm, phế, tiểu trường.

Công năng, chu trị
Thanh tâm hoa, lợi tiêu tiện. Chù trị: Tàm phiền mất ngủ, 
lờ miệng, lười, tiêu tiện ít. đau.

ĐẢNG TÂM THẢO
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ĐẬU ĐEN (Hạt) DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ I g đen 3 g, dạng thuốc sắc hoặc thuốc bột. 

Kiêng kỵ
Người thổ hư, trúng hàn, tiểu tiện không kìm được không 
nên dùng.

ĐẬU ĐEN (Hạt)
Semen Vỉgnae cylindrìcae

Hạt đã phơi khô của cây Đậu đen [ Vigna cyỉỉndrica (L.) 
Skeels], họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Hạt hình thận, vỏ màu đen bóng có chiều dài 6 mm đến 
9 mm, chiều ngang từ 5 mm đến 7 mm, chiều dẹt 3,5 mm 
đến 6 mm. Rốn hạt màu sáng trắng. Trọng lượng hạt tử 
106 mg đến 115 mg. Hạt dề vờ thành 2 mành lá mầm. Đầu 
cùa 2 mảnh hạt có chứa 2 lá chồi, 1 tm mầm.

0,0014 là hệ số lính chuyển lượng nitrogen tương ứng 
1 ml dung dịch acid sulfuric ồ, ỉ N;
5,07 là hệ số chuyển đổi nitrogen ra protein.
Dược liệu phải cỏ hàm lượng protein không ít hơn 25,0 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Độ ẩm
Không quá 10 % (Phụ lục 9.6, lg, 105 °c, 5 h).

Kích thước hạt
Toàn bộ hạt đậu đcn qua rây số 7000 (đường kính lỗ mát 
rây 7 mm). số lượng hạt đậu đen qua rây 5000 không vượt 
quá 25 % (đường kính lỗ mắt rây 5 mm). Tất cả các hạt đậu 
đen không qua rây số 4000 (đường kính lồ mắt ráy 4 mm).

Tro toàn phần
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 0,15 % ( Phụ lục 9.7).

Bột
Mành mô mềm chứa các hạt tinh bột, thành tế bào màu 
đen. Hạt tinh bột hình thận dài 15 pm đến 30 |im, rộng 
10 pm đến 18 pm, rốn một vạch hay phần nhánh, có vân 
tăng trường mờ. Mảnh vỏ gồm các tế bào nhỏ màu đen. 
Rải rác có các mảnh mạch nhỏ.

Định tính
Lấy khoảng 1 g dược liệu, thêm 10 ml nước, đun sôi cách 
thủy trong 10 min. Để nguội, lọc. Lấy 5 ml dịch lọc cho 
vào ống nghiệm. Thêm 1 ml dung dịch acid hydrocỉoric 
10%  (77), dung dịch chuyền sang màu đỏ. Tiếp tục thêm 
1 ml dung dịch natrỉ hydroxyd Ỉ0 % (77), dung dịch 
chuyển sang màu xanh đcn.

Protein toàn phần
Cân chính xác 0,2 g bột dược liệu đà xác định độ âm cho 
vào bình Kjeldahl rồi tiến hành theo phương pháp Định 
lượng nitrogen trong hợp chất hữu cơ (Phụ lục 10.9, 
phương pháp 1) nhưng dùng dung dịch acid sulfuric 
0,1 N (CD) đề cho vào bình hứng và dùng dung dịch natri 
hydroxyd 0,1 N (CĐ) để chuẩn độ acid sulfuric thừa trong 
dung dịch cất được.
Song song tiến hành làm mẫu trắng.
Hàm lượng protein toàn phân được xác định theo công thức:

X(%) =
(a -b )  X 0,0014 X 5,07 

m x (100 - d)
X 100 X 100

Trong đó:
a là thể tích dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) dùng đề 
chuẩn độ mẫu trắng (ml);
b lả thể tích dung dịch na tri hydroxyd 0,1 N (CĐ) dùng để 
chuẩn độ mẫu thừ (ml); 
m là khối lượng mẫu thừ tính bằng g; 
d là độ ẩm của mẫu thử (%);

Tạp chất
Không quá 0,1 % (Phụ lục 12.11).

Độ sượng
Cán 50 g dược liệu cho vào côc có dung tích 250 ml, đố 
ngập nước, đun SÔI cách thủy trong 60 min. Lây 100 hạt 
bat kỳ rồi bóp trên 2 đầu ngón tay, đểm số hạt không bóp 
được. Độ sượng (là phần trăm hạt không bóp được) không 
được vượt quá 8 % (hạt/hạt).

Xác định độ nhiễm côn trùng
Cân khoảng 65 g dược liệu cho lên mặt sàng, nhúng 
cà sàng vào dung dịch chứa 10 g kali iodid (TT) và 
5 g iod (77) vừa đủ trong 500 ml nước. Tiêp đó nhúng 
cả sàng vảo dung dịch kali hydroxvd 0,5 % (77). Lấy 
dược liệu ra khòi sàng và rừa băng nước lạnh trong 
20 s. Không được thấv vết đen hoặc lỗ đen trên bề mật hạt 
(không được nhiễm côn trùng).

Chế biến
Thu hoạch vào tháng 6 hoặc tháng 7, chọn những quả già 
vò dã ngà màu đen, đem phơi khô và đập tách lay riêng 
hạt. Tiếp tục phơi khô hạt đến độ ẩm qui định.

Bào chế
Đạm đậu sị: Lấy đậu đen vo sạch, ngâm nước 1 đêm. 
Đề cho ráo nước, đồ chín. Trải đều trên nong nia hoặc 
trên chiếc chiếu sạch, đợi ráo lấy tá chuối khô sạch ủ kín 
3 ngày, khi thấy lên mco vảng đem phơi khô rảo, tưới nước 
cho đủ ẩm, cho vào thùng ủ kín bãng lá dâu. Khi lên meo 
vàng thì lấy ra phơi 1 h lại tưới nước và ủ như trên. Làm 
như vậy cho đù 5 đên 7 lần.
Cuối cùng đem chưng rồi phơi khô và cho vào bình đậy 
kin để dùng trong các bài thuôc.

Bào quản
Đóng trong thùng kín, đê nơi khô mát tránh môc mọt,
côn trừng.
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Tính vị, quy kinh
Cam binh. Qui vào kinh thận.

Công năng, chủ trị
Trừ phong, thanh thấp nhiệt, lương huyết, giải độc, lợi tiểu 
tiện tư âm, đùng bổ thận, sáng mắt, trừ phù thũng đo nhiệt 
độc, giải độc.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 20 g đến 40 g, có thể hơn.
Duns để chế Dạm đậu sị và làm phụ liệu.

Kiêng ky
Tỳ vị hư hàn mà không nhiệt độc không dùng. Ghét Long 
đởm, kỵ Hậu phác.

ĐẬU VÁN TRẮNG (Hạt)
Semen Labỉab 
Bạch biển đậu
Hạt già phơi hay sấy khô cùa cây Dậu ván trắng [Labỉab 
purpureus (L.) Sweet], họ Dậu (Fabaceae).

Mô tả
Hạt hình bầu dục hoặc hình trứng, dẹt, dài 8 mm đến 
13 mm, rộng 6 min đến 9 mm, dày 4 mm. vỏ ngoài màu 
trẳne ngà, hoặc màu vàng, đôi khi có chấm đen, hơi nhẵn 
bóng, ờ mép có một vòng màu hắng là mồng chiếm 1/3 
đển 1/2 chiều dài hạt. Chất cứng chắc, vỏ mỏng giòn, có 
2 lá mẩm to màu trắng ngà. Mùi nhẹ, vị nhạt, khi nhai có 
mùi tanh của đậu.

Vi phẫu
Biểu bì gồm một lớp tế bào xếp đều đặn (giống mô dậu) 
và 2 lớp ở rốn hạt có hình hơi cong, tể bào nâng của 1 lớp 
hình quà tạ, có 3 đến 5 hàng tể bào nâng ờ rốn hạt. Mô 
mêm gỏm 10 hàng tế bào nảm dưới hàng te bào nâng, lớp 
trong của nó bị tiêu đi. Các tế bào lá mầm chửa nhiều tinh 
bột. ơ  phía ngoài lớp tể bào biểu bì (giống mô dậu) ờ rốn 
hạt có mông, ỡ phía troné có các đám quàn bào, thành dày 
có hỉnh mạng với các mô hình sao ờ hai bên, khoảng giữa 
các té bào hlnh sao có những khoang chứa chất màu nâu.

Bột
Màu trắng neà, miết lên tay thấy hơi nhờn, vị bùi, để lâu 
có mùi tanh gây buồn nôn. Nhiều hạt tinh bột kích thước 
lớn, hình trứng hay trái xoan, có rốn rách ờ giữa. Mành 
mô mêm cùa lá mâm chứa nhiều hạt tinh bột. Mành vò hạt 
gôm các tẻ bào dài dẹt. Mành rễ mầm gồm các tế bào hình 
chữ nhật hoặc hơi tròn, nhò, đều đặn.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Tỷ lệ hạt non. lép khôn2 quá 3,0 % (Phụ lục 12.11).

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đông, hái các quà chín phơi khô 
lấy hạt, phơi hoặc sây khô.

Bào chế
Bạch bien đậu sống: Loại bỏ tạp chất xay vơ hoặc giã dập 
khi dùng.
Bạch biển đậu sao: Lấy Bạch biển đậu sạch cho vào 
chảo sao nhỏ lừa (lừa văn) cho đến khi bề mặt có màu 
vàng nhạt, thỉnh thoảng cỏ đốm đen, xay vỡ hoặc giã 
dập khi dùng.

Bảo quản
Nơi khô ráo, tránh móc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, vi ôn. Quy vào các kinh tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Kiện tỳ hòa trune, giai thử hóa thấp, giải độc rượu. Chủ trị: 
Tỳ vị hư nhược, kém ăn, đại tiện lòng, bạch đới. nôn mùa. 
tiết tà, say rượu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g, thường phối hợp với các vị 
thuốc khác.

ĐẬU XANH (Hạt)
Semen Vignae radỉatae

Hạt đã phơi khô cùa cây Đậu xanh Vignaradiata var. 
radíala (L.) R.Wilczek, họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Hạt hình trụ màu xanh lục sáng có chiều dài 4 mm đển 
6 lĩim, đường kính 3,5 mm đến 4.5 mm. Rốn hạt chạy dọc 
theo chiều dài hạt có màu sáng trắng. Trọng hrợne hạt từ 
61 mg đen 65 mg. Hạt dễ vỡ thành 2 mảnh lá mầm. Một 
đẩu 2 mảnh hạt cỏ chứa 2 lá chồi, 1 trụ mầm.

Bột
Hạt tinh bột hình trims dài 15 |im đến 32 Ịim, rộng 10 pm 
đến 15 um. Các mảnh ngấn hình chữ nhật sáng màu. Mảnh 
vò cấu tạo từ các tế bào nhỏ màu xanh lục.

Protein toàn phần
Cân chinh xác 0,2 g bột dược liệu đã tán bột và xác định 
độ âm. Cho vào binh Kjeldahl rồi tiến hành theo phương 
pháp Định lượng nitrogen troné hợp chất hữu cơ (Phụ lục 
10.9, phươne pháp !) nhưng dùng dung dịch acid sulfuric 
0, ỉ N (CD) đế cho vào bình hửns và dùng dung dịch natri 
hỵdroxyd 0, ỉ N (CD) đổ chuân độ acid sulfuric thừa ưong 
dung dịch cất được.
Song sons tiến hành làm mẫu trang.
Plàm lượng protein toàn phần được xác định theo công thức:

ĐẬU XANH (Hạt)
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X(%) =
(a -  b) X 0,0014 X 5,07

mx( i oo- d)
X 100 X 100

Trong đó:
a là thể tích dung dịch naỉri hydroxyd 0, ỉ N  (CĐ) dùng để 
chuẩn độ mẫu trăng (ml);
b là thể tích dung dịch natri hydroxyd 0, ỉ N  (CĐ) dùng để 
chuẩn độ mẫu thử (ml); 
d là độ ẩm của mẫu thừ (%); 
m là khối lượng mẫu thử tính bằng g;
0,0014 là hệ số tính chuyển lượng nitrogen tương ứng 1 ml 
dung dịch acid sulfuric 0,1 N;
5,07 là hệ số chuyển đổi nitrogen ra protein.
Dược liệu phải có hàm lượng protein toàn phần không ít 
hơn 23,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Độ ẳm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 3,6 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quả 0,26 % (Phụ lục 9.7).

Kích thước hạt
Toàn bộ đậu xanh qua rây số 5000 (đường kính lỗ mắt rây 
5 ram) và sổ lượng đậu xanh qua rây số 4000 không được 
vượt quả 3 % (đường kính lỗ mất rây 4 mm).

Tạp chất
Không quá 0,1 % (Phụ lục 12.11).

Độ sương
Lấy 50 g đậu xanh cho vào cốc dung tích 250 ml đổ ngập 
nước, đậy nắp, đun sôi cách thủy trong 60 min. Lấy 100 
hạt bất kỳ bóp trẽn 2 đầu ngón tay. Đếm số hạt không bóp 
được. Độ sượng (là phần trăm hạt không bóp được) không 
vượt quá 17 % (hạt/hạt).

Xác định độ nhiễm côn trùng
Cân khoảng 30 g dược liệu, cho lên mặt sàng và nhúng cả 
sàng vào dung dịch chứa 10 g kali iodid (Tỉ) và 5 g iod 
(TT) trong vừa đù 500 ml nước. Tiếp đỏ nhúng cà sàng vào 
dung dịch kali hydroxyd 0,5 % (TT). Lấy hạt ra khỏi sàng 
và rừa mẫu bằng nước lạnh trong 20 s. Không được thấy 
vết đen hoặc lỗ đen trên bề mặt hạt (không được nhiễm 
côn trùng).

Chế biến
Thu hoạch vào tháng 5 hoặc tháng 6, chọn những quà đậu 
xanh già vỏ đã ngà màu đen hoàn toàn. Đem phơi khô và 
đập tách lây riêng hạt đậu xanh. Tiếp tục phơi khô đến độ 
ẩm quy định.

Bảo quản
Đóng trong thùng kín để nơi khô thoảng mát trảnh mốc 
mọt, sâu bọ, côn trùng.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Quy vào kinh vị, đại tràng, tâm, vị.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt trừ thử, chỉ khát, lợi niệu, giải các loại độc. 
Chù trị: Tà lỵ, phù thũng, ngộ độc các chất vả thuốc, thừ 
nhiệt và khát nước.

Cách dùng, liều ỉưựng
Ngày dùng 12 g đến 20 g, có thế hơn. Dùng riêng hoặc 
trong các bài thuốc.

Kiêng kỵ
Không thực nhiệt thỉ không dùng. Không dùng chung với 
Phỉ tử (Hạt hẹ).

ĐỊA CÓT BÌ 
Cortex Radiéis Lycỉi

Vỏ rễ phơi hay sấy khô của cây Câu kỳ (Lycium chínense 
Mill.) hay cây Ninh hạ câu kỷ (Lycium barbarum L.), họ 
Cà (Solanaceae).

Mô tả
Dược liệu là những mảnh vò cuộn tròn hình ống nhỏ hoặc 
hình máng, dài 3 cm đến 10 cm, rộng 0,5 cm đến 1,5 cm, 
dày 1 mm đến 3 mm. Mặt ngoài màu vàng xám đến vàng 
nâu, xù xì, với những đường vân nứt dọc, không đều, dễ 
bóc; mặt ữong màu vàng nhạt đen vàng xám, tương đối 
nhẵn, có vân dọc nhỏ. Chất nhẹ và giòn, dễ bẻ gãy, mặt 
gây không phăng, lóp ngoài màu vàng nâu, lớp trong màu 
trắng xám. Mùi nhẹ, vị hơi ngọt sau đẳng.

Vi phẫu
Lớp bần có 4 đến 10 hàng tế bào hoặc hơn. Tế bào mô mềm 
vỏ chứa tinh thê calci oxalat dạng cát thường tụ thành đám 
với nhiều hạt tinh bột. Đa số các bó tia libe phân cách bởi 
1 hàng tế bào rộng; sợi đơn độc và rải rác, hoặc có 2 hay 
nhiều sợi họp thành đám.

Định tính
Phương pháp săc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai triền: Toluen - aceton - acidformic (10: 1 :0,1). 
Dung dịch thừ: Lấy 1,5 g bột dược liệu, thêm 15 ml 
methanol (77), lắc siêu âm 30 min, lọc. Cô dịch lọc trên 
cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 1 ml methanol (TT) làm 
dung dịch thử.
Dung dịch đổi chiếu: Lẩy 1,5 g bột Đại cốt bỉ (mầu chuẩn), 
chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản ra để khô 
bản mỏng ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ảnh sáng từ 
ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch 
thừ phải có các vet cùng màu và cùng giá trị Rf với các vết 
trên sấc ký’ đồ của dung dịch đối chiếu.
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Tro toàn phần
Không qua 11,0 % (Phụ lục 9.8).

Độ ẩm
Không quá 11,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tỷ lệ vụn nát
Mảnh dưới 1,5 cm: Không quá 2,0 % (Phụ lục 12.12).

Chể biến ,
Thu hoạch vào đầu xuân và cuối thu, đào lây rê, rửa sạch, 
bóc lấy vò, phơi hoặc sây khô, hoặc rửa sạch rê, căt thành 
từng đoạn 6 cm đến 12 cm, dùng dao rạch đến gồ, cho vào 
đồ vỏ rễ bong ra, lẩy vò đem phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Loại bò tạp chất và lõi gỗ còn sót lại, rửa sạch, phơi khô, 
cắt đoạn.

Bảo quăn
Để nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Vào các kinh phế, can, thận.

Công năng, chủ trị
Lương huyết, trừ cốt chưng, thanh phe, giáng hòa. Chủ 
trị: Âm hư, sốt về chiều, cốt chưng, đạo hãn, phế nhiệt, ho 
khạc máu, nội nhiệt tiêu khát.

Cách dùng, liều lưọiìg
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g. Dạng thuốc sắc.

ĐỊA DƯ (Rc)
Radix Sanguỉsorbae

Rê phơi hoặc sấy khỏ của câv Địa du (Sanguisorba 
officinalis L.) hay cây Địa du ỉá dài [Sanguisorba 
officinalis L. var. ỉongi/oỉỉa (Bert.) Yu et Li], họ Hoa hồng 
(Rosaceae).

Mô tâ
Rê hình thoi hoặc hình trụ không đều, hơi cong queo hoặc 
vặn, dài 5 cm đến 25 cm, đường kính 0,5 cm đến 2 cm, 
mặt ngoài màu nâu tro, màu nâu hoặc tia thầm, thô, có 
nêp nhăn dọc, có vân nứt ngang và vết rễ con. Chất cứng. 
Mặt bé tương đối phầng, vỏ có nhiều sợi dạng bông, từ 
màu trăng vàng đến màu nâu vàng, gỗ màu vàng hoặc nâu 
vàng, tia gô xêp thành hàng xuyên tâm. Lát cắt hình tròn 
hay hình bầu dục không đều, dầy 0,2 cm đến 0,5 cm, mặt 
căt màu đò tía hoặc nâu. Không mùi, vị hơi đắng, săn.

VỊ phẫu
Lớp bân gôm nhiều hàng tế bào dài xếp theo hướng tiếp 
tuyen, thường màu vàng nâu. Mô mềm vỏ rộng, tế bào 
raô mêm tương đối đều, gần tròn hoặc bầu dục. Trong 
mo mêm có các khoảng gian bào lớn. Tia ruột nhiều, hẹp,

ĐỊA DU (Rễ)

thường có một dãy tế bào. Tầng phát sinh libe-gỗ thây rò. 
Rải rác trong mô mềm gỗ có những mạch gô to và những 
đám sợi mô cứng. Trong tế bào mô mềm có hạt tinh bột và 
tinh thể calci oxalat to, hình cầu gai.

Bột
Màu xám, vị hơi đáng. Soi kính hiển vi thấy: Nhiều hạt 
tinh bột hình tròn hoặc hình bầu dục, đơn, kép đôi, ỉt khi 
kép ba hoặc kép bốn. Mảnh mô mềm có chứa hạt tinh bột, 
đôi khi thấy cả tinh thể calci oxalat hình câu gai. Mảnh 
mạch, mành bần màu vàng, tế bào có chiểu dài gấp hai đến 
ba lần chiều rộng. Tinh thể calci oxalat đứng riêng lè.

Định tính
A. Lấy 2 g dược liệu thêm 20 ml ethanol (T ĩ'), đun hồi 
lưu trên cách thủy khoảng 10 min, lọc. Điều chinh 
pH dịch lọc đến pH 8 đển 9 bằng dung dịch amoniac 
loãng (77), lọc. Phần kết tủa để riêng (tủa 1). Lấy dịch 
lọc, bốc hơi đến khô. Hòa tan cặn bong 10 ml nước, 
lọc. Lấy 5 ml dịch lọc đem bốc hơi đến khô, thêm 
1 ml anhỵdrid acetic (TT) và 2 giọt acid sulfuric (TT) xuất 
hiện màu tím đỏ để lâu sẽ biến thành màu nâu.
B. Lấy một ít tủa 1, thêm 2 ml nước và 2 giọt dung dịch sắt 
(ỈU) cỉorid 5 % (TT) sẽ có màu lam sẫm đen.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Rễ màu nâu, đen: Không quá 10,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

Tro toàn phần
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.8).

Định lượng
Cân chính xác khoảng 10 g bột dược liệu (qua râv số 355), 
tiên hành phương pháp định lượng taninoid (Phụ lục 12.6). 
Hàm lượng taninoid bong dược liệu không được dưới 10,0 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Mùa xuân, khi cây sắp nảy chồi, hoặc mùa thu sau khi cây 
khô, đào lấy rễ, loại bò rễ con, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô, 
hoặc thái phiến rồi phơi khô.

Bào chế
Địa du phiển: Rửa sạch rề Địa du, loại bỏ tạp chất, thân cây 
còn sót lại, ủ mềm, thái lát dày, phơi hoặc sấy khô để dùng. 
Địa du thán sao: Lấy Địa du đã thái lát, sao lừa to đến khi 
mặt ngoài có màu đen sém và bên trong có màu vàng hay 
màu nâu. Lấy ra để nguội.

Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, trong bao bì kín, tránh sâu, mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, toan, sáp, vi hàn. Vảo các kinh can, đại trường.
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Công năng, chủ trị
Lương huyết chì huyết, giải độc, liễm nhọt. Chủ trị: Đại 
tiểu tiện ra máu, trĩ ra máu, lỵ ra máu, băng huyết, rong 
huyết, bỏng nước, bỏng lửa, mụn nhợt thùng độc.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g. Dạng thuốc sẳc.
Dùng ngoài: Lượng thích hợp, tán bột đắp nơi bị dau.

ĐỊA HOÀNG (Rễ)
Radix Rehmanniae glutỉnosae 
Sinh địa
Rễ cù đă phơi sấy khô cùa cây Địa hoàng [Reh manniagỉutinosa 
(Gaertn.) Libosch.]. họ 1'Ioa mõm chó (Scrophulariaceae).

Mô tả
Tiên địa hoàng (Địa hoàng tươi): Hình thoi hoặc dài dài 
8 cm đến 24 CIĨ1, đườne kính 2 cm đen 9 cm. vỏ ngoài 
mòng, mặt ngoài màu vàng đỏ nhạt, có vết nhăn dài, cong 
và có vết tích của mầm. Lồ vò dài nàm ngang, có các vết 
sẹo không đều. Chất thịt, dễ bè, trong vỏ rài rác có các 
chấm dâu màu trắng vàng hoặc đò cam, phân gỗ màu trăng 
vàng với các dãy mạch xếp theo kiêu xuyên tâm. Mùi thơm 
nhẹ, vị hơi ngọt đăng.
Sinh địa (Địa hoàng khô): Dược liệu là nhừng khối hình 
dạng không đều, hoặc hình thuôn, khoảng giữa phình to, 
hai đâu hơi nhỏ, dài khoảng 4 cm đên 15 cm, đường kính 
khoảng 2 cm đển 6 cm. Loại cú nhỏ hình dải, hơi bị ép 
dẹt, cong queo hoặc xoăn lại. Mặt ngoài màu nẫu đen hoặc 
xám nâu, nhăn nheo nhiêu, cỏ các đường \ ản lượn cong 
nằm ngang không đều. Thể nặne. chất tương đối mềm, dai, 
khó bè găy. Mặt cắt màu nâu đen hoặc đen bóng, dinh. Mùi 
thơm nhẹ, vị hơi ngọt.

Vì phẫu
Lớp bần gồm nhiều hàng tế bào hình chừ nhật. Mô mêm 
bao gồm các tế bào thành mỏng, rải rác có các tế bào tiêt 
chửa những giọt dâu nhỏ màu đò cam. Trong li be cùng 
có tế bào tiết nhưng ít gặp hơn. Libe-gô câp 2 khá phát 
triển. Mạch rây gan tầng sính libe-gỗ. Tầng sinh libe-gỗ 
xếp thành vòng liên tục. Gỗ cẩp 2 phân bố vào đến tâm. 
gồm những bó gỗ thưa và phân cách bời tia ruột rộng, gồm 
nhiều hảng tế bào.

Bột
Bột màu nâu thầm. Mảnh bàn màu nâu nhạt, nhìn từ mặt 
bên gôm các te bào hình chữ nhật xẻp đêu đặn, tê bào mô 
mềm gần tròn, tế bào tiết chứa giọt dầu màu vàng cam hay 
đò cam, mạch mạng đường kính tới 92 pm.

Định tính
A. Cho 0,5 g dược liệu đã cắt nhò vào 1 bình nón 50 ml, 
thêm 25 ml nước nóng, đun trong cách thủv 30 min. Lọc 
lây 5 ml dịch lọc, thêm 1 ml thuốc thừ Fehling A ÍTT) và 
1 ml thuốc thử Fehling B (77), đun trong cách thủy 
30 min, sẽ thấy xuất hiện tủa màu đỏ gạch.

B. Phương pháp sấc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triẽn: Clorofonn - methanol - nước 
(1 4 :6 :1 ).
Dung dịch thừ: Lấy 2 g dược liệu đã cắt nhỏ, thêm 20 ml 
methanol (TT), đun hôi lưu trên cách thủy 1 h, để nguội, 
lọc. Cô dịch lọc còn khoảng 5 ml được dưng dịch thử. 
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan catalpol trong methanol 
(TT) đê được dung dịch có nông độ khoảng 0,5 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu dôi chiếu: Lấy 2 g Địa hoàng (mầu 
chuẩn) đã cat nhò, chiết cùng điều kiện như dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 ịil mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai, để khô bản mỏng ở 
nhiệt độ phòng, phun thuốc thừ anỉsaỉdehyd (TT) và sấy 
ờ 105 °c cho đến khi các vêt hiện rõ. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thừ phải có các vết cùng màu và cùng giá trị 
Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối 
chiếu, hoặc trên sac kỷ đồ cùa dung dịch thừ phải cỏ vết 
cùng giá trị Rf và màu sẳc với vết cùa catalpol trên sắc ký 
đồ của dung dịch chât đối chiêu, 
c . Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bìm mỏng: Silicagel G.
Dung mói khai triển: Ethvỉ acetat - methanol - acidformic 
(16 :0 ,5 :2 ).
Dung dịch thừ: Lay 1 g dược liệu đâ cắt nhỏ, thêm 
50 ml methanol 80% (TT), lắc siêu âm 30 min, lọc. Cô 
dịch lọc trên cách thủy đến cạn, hòa cẳn trong 5 ml nước. 
Lẳc với n-hutanoỉ dã hào hòa nước (TT) 4 lần, mồi lần 
10 ml. Gộp dịch chiết n-butanol, cô đến cạn. Hòa can trong 
2 ml methanol (TT) làm dung dịch thử.
Dung dịch chất đối chiếu: Hòa tan verbascosid chuân 
trong methanol (77) để được dung dịch có nồng độ khoảng 
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đổi chiểu: Lấy 1 ệ Địa hoàng (mẫu 
chuân) đã căt nhỏ, chiêt như mỏ tả ờ phân Dung dịch thừ. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 5 pl mỗi 
dung địch thừ, dung dịch dược liệu đổi chiếu và 2 Ịil dung 
dịch chất đối chiếu. Sau khi triển khai sấc ký, lấy bàn 
mòng ra, để khô bản mỏng ờ nhiệt độ phòng, phun dung 
dịch 2-aminoethy! diphenyỉborinat 1 % trong methanol 
(TT). Sấy ban mỏng ờ 105 °c trong 5 min. Quan sát dưới 
ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên săc ký đô 
của dung dịch thử phải có các vêt cùng màu và cùng giá trị 
Rị- với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối 
chiếu, hoặc có vết cùng giá trị R, và màu sắc với vét cùa 
verbascosid trên sắc ký đồ của dung dịch chất đối chiếu.

Độ ẩm
Không quả 15,0 % (với sinh địa) (Phụ lục 12.13).

Tạp chất
Khônq quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Khône quá 3,0 % (Phụ lục 9.7).



Chất chiết được trong dược liệu
Khong ít hơn 65.0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiển hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10), 
dùng mcởc làm đung môi.

Định lưọng 
Cataỉpoỉ
Phương pháp sắc kỷ lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Acetonitri!.
Pha động B: Dung dịch acidphosphoric 0,1%.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan catalpol chuân trong methanoí 
(TT) để được dung dịch có nồng độ chính xác khoáng 
100 pg/ml.
Dung dịch thử: cắt một lượng dược liệu thành những 
mành nhò (kích thước khoảne 5 mm X 5 mm), sấy ờ 
80 °c, dưới áp suẩt giảm trong 24 h rồi nghiền thành bột 
thô. Cân chính xác khoảng 0.8 g bột dược liệu vào một 
bình nón nút mài, thêm chính xác 50 ml methanoỉ (TT) và 
cán. Đun sôi hồi lưu trong 1,5 h, đổ nguội và cân lại, bổ 
sung methanoỉ (TT) đẻ được khối lượng ban đầu, lắc đều, 
lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Điểu kiện sắc kv:
Cột kích thước (15 cm X 4,6 mm), được nhôi pha tĩnh c 
(5 gm).
Detector quang pho từ ngoại đặt ờ bước sóng 210 nm.
Tốc độ dòng: 0,6 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

Thòi gian Pha động A Pha động B
(min) (tt/tt) (tt/tt)
0 - 10 1 99
10-30 1-^4 ,5 99 95,5

ị i? os 0 4,5 -V 10 95,5 -> 90
60-63 1 0 ^  1 90 —*99

Tiêm dung dịch chuẩn, tiến hành sắc ký và tính số đĩa 
lý thuyêt của cột. số đĩa lý thuyết của cột tính trên pic 
catalpol phải không dưới 5000.
Tiêm dung dịch thừ. Tính hàm lượng catalpo! trong dược 
liệu dựa vào diện tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung 
dịch thừ, dụng dịch chuẩn, hàm lượng C]5H22Oio trong 
catalpol chuẩn.
Dược liệu phải chứa không dưới 0,20 %catalpol (C]5H2->Ol0), 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Verbascosỉd
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitriỉ - dung dịch acid acetic 0,1 % 
(16:84).
Dung dịch chuần: Cân chính xác một lượng verbaseosid 
chuần và hòa tan trong pha động đổ được dung dịch có 
nông độ khoảng 10 |ig/ml.
Dung dịch thử: Hút chính xác 20 mỉ dịch lọc thu được 
trong phân định lượng catalpol, thu hồi dung môi trong 
chân không đèn gân cạn. Dùng pha động đổ hòa tan vả

chuyến toàn bộ cắn vào bình định mức 5 ml, thcm pha 
động vừa đù đến vạch, lắc đêu, lọc qua mãng lọc 0,45 pm. 
Điêu kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 min), được nhồi pha tĩnh c  
(5 um).
Dctcctor quang phổ từ ngoại đặt ờ bước sóng 334 nm.
Tốc độ dòng: 0,8 ml/min.
Thể tích tiêm: 20 |il.
Cách tiên hành:
Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn, sổ đĩa lý thuyêt cùa 
cột tinh trên pic chuẩn verbascosid phải không dưới 5000. 
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuân và dung 
dịch thừ. Tính hàm lượng verbascosid trong được liệu 
dựa vào diện tích pic thu được trẽn sắc ký đô của dung 
dịch thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng C29H360|5 trong 
verbaseosid chuẩn.
Dược liệu phải chửa không dưới 0,02 % verbascosid 
(C29H360 |5 ) tinh theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu hoặc mùa xuân, đào lấy rễ, loại bỏ 
thân, lá, rễ con, rửa sạch, dùng tươi là Tiên địa hoàng hoặc 
sấy nhẹ ờ 45 °C' đến 50 °c  cho khô là Sinh địa.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ù mềm đoi với sinh địa, thái lát 
dày, phơi hoặc sẩy khô.

Bảo quản
Tiên địa hoàng: Vùi trong cát, tránh giá lạnh khô cứng. 
Sinh địa: Đe nơi thoáng, khô, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tiên địa hoàng; Cam, khổ, hàn. Vào các kinh tám, can, thận. 
Sinh địa: Cam, hàn. Vào các kinh tâm, can, thận.

Công năng, chủ trị
Tiên địa hoànẸ: Thanh nhiệt, lương huyết. Chủ trị: Ổn bệnh 
vào dinh huyết, hầu họng sưng đau, huyết nhiệt làm khô 
tân dịch gây chày máu (máu cam, nôn máu, ban chẩn...). 
Sinh địa: Tư âm dường huyêt. Chủ trị: Huyêt hư gây nóng 
sôt, nôn máu, máu cam, bàng huyêt, kinh nguyệt không 
đều, động thai.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 12 g đến 24 g. Dạng thuốc sắc.

ĐỊA LIÊN (Thân rễ)
Rhìioma Kaempferiae gaỉangae 
Thiền liền, Lương khưưng

Thân rề đã thái phiến phơi hay sấy khô của cây Địa liền 
(Kaemp/eriơ gaỉanga L.), họ Gừng (Zingiberaceae).

M ô tả
Phiến dày khoảng 2 mm đen 5 mm, dường kính 0.6 cm trờ 
lên, hơi cong lên. Mặt cắt màu trắng ngà có khi hơi ngà vàng.

ĐỊA LIẺN (Thân rề)
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Xung quanh là vò ngoài màu vàng nâu hoặc màu tro nhạt, 
nhăn nheo, có khi còn sỏt lại rề con hoặc vết tích rễ con. Thể 
chẩt giòn dễ bẻ, cỏ bột. Mùi thơm đặc trưng, vị cay.

Vi phẫu
Lóp bần gồm 8 đến 15 hàng tẻ bào hình chữ nhật. Mô 
mềm vò gồm những tế bào hình nón hay nhiều cạnh, thành 
mông, chúa hạt tinh bột, rải rác có các bó Iibe-gồ nhỏ. 
Vòng nội bì khung caspari liền với vòng trụ bì. Mô mềm 
ruột gồm tế bào thành hơi dày chửa nhiều hạt tinh bột vả 
rải rác có các bó libe-gỗ. Te bào chúa tinh dầu có cả ớ mô 
mềm vò và mô mềm ruột.

Bột
Bột màu trắng ngà. Soi dưới kính hiển vi thấy: Nhiều hạt 
tinh bột hình gan như ba cạnh, hình trứng hay hình tròn, 
đường kính 5 Jim đen 30 |im, có rốn và vân mờ. Mảnh 
mô mềm có tế bào chứa tinh bột, hoặc kèm theo tế bào 
chứa tinh dầu màu vàng. Mảnh bẩn màu nâu nhạt, mành 
mạch vạch.

Định tính
A. Ngâm 1 g bột dược liệu với 5 ml ether el hy lie (TT) 
trong 15 min, thỉnh thoảng lắc, lọc. Bay hơi dịch lọc đến 
cắn. Thêm 1 giọt đến 2 giọt dung dịch vaniỉin ỉ % trong 
acid sulfuric (TT), xuất hiện màu nâu đỏ đến tím.
B. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 90 % (TT). 
Đun cách thủy 20 min, để nguội và lọc.
Lẩy 1 ml dịch lọc cho vào một ống nghiệm, thêm từ từ
1 ml acid sulfuric (TT) xuống đáy ống. Vòng tiếp xúc giữa
2 lớp chất lòng có màu nâu đỏ, sau chuyển sang nâu tím. 
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm từ từ 1 ml dung dịch natri carbonat 
5 % (TT). Đun ưong cách thủy 3 min, đê nguội, thêm 
1 giọt đến 2 giọt thuốc thirdiazo (TT) sẽ có màu đò cam. 
c . Phương pháp săc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF2Ĩ4 .
Dung môi khai then’. n-Hexan - ethyl acetat (18: 1).
Dung dịch thử: Lấy 0,25 g dược liệu, thêm 5 ml methanol 
(TT), siêu âm 10 min, lọc.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 0,25 g Địa liền (mẫu chuân), 
chiết như mô tả ờ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên cùng một bàn mỏng 
5 pl mồi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản 
mòng ra, để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng 
tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Trên sac ký đồ cùa dung 
dịch thử phải có các vết cùng màu và cùng giá trị R ị -  với 
các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu đã tán nhỏ.

Tro toàn phần
Không quá 7,0 % (Phụ lục 9.8).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây cỏ kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 5 % (Phụ 
lục 12.12).

ĐỊA LONG

Tạp chất
Không quá 0,5 % (Phụ lục 12.11).

Định lirọng
Tiên hành theo phưong pháp “Định lượng tinh dầu trong 
dược liệu” (Phụ lục 12.7). Lấy 30 g dược liệu, thêm 
300 ntl nước, cất trong 3 h.
Hàm lượng tinh dầu trong dược liệu không ít hơn 1,4 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Đào lấy thân rễ, rửa sạch, thái phiến mòng, phơi khô. Khi 
dùng vi sao.

Bảo quản
Để nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào hai kinh tỷ, vị.

Công năng, chủ trị
Hành khí, ôn trung, tiêu thực, chi thống. Chủ trị: Tê thấp, 
đau nhức xương khcrp, nhức đau, răng đau, ngực bụng lạnh 
đau. tiêu hóa kém.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đen 9 g, dạng thuốc sắc, bột hoặc viên. 
Ngâm rượu trong 5 đến 7 ngày, lượng thích họp, để xoa 
bóp. Thường phối hợp vóri các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Âm hư, thiếu máu hoặc vị có hỏa uất không dùng.

ĐỊA LONG 
Pheretỉma 
Giun đất

Toàn thân đã phơi hay sấy khô cùa con Giun [Pheretima 
aspergiìỉum (E. Pcrri er), Pherctima vuỉgarỉs c  hcn., Pheretima 
guillelmi (Michaelsen), hay Pheretima pectìnìfera\ họ Cự 
dẫn (Megascoỉecidae). Loại đầu tiên là Quảng địa long. 
3 loại còn lại là Hồ địa long.

Mô tả
Quàng địa long: Là những lát mỏng có dạng như mái 
ngói, cong, bìa hơi cuộn, dài 15 cm đến 20 cm, rộng 
1 cm đén 2 cm, toàn thân chia thành nhiều đốt. Mặt ngoài 
phẩn lưng có màu nâu đến xám tím, ờ phần bụng có màu 
nâu vàng nhạt. Lỗ sinh thực cái nằm ở đốt thứ 14 đến 16, 
màu tương đổi sảng. Thắt lại ờ phần đầu, bè ra và tròn ờ 
phàn đuôi. Lông tơ ngắn, thô và rất cứng, màu hơi sáng. 
Lỗ sinh thực đực nàm ờ phần nhô ra ờ phần bụng cũa đốt 
thử 18, phía ngoài dược bao quanh bời nhiều vòng cấu tạo 
từ những nểp nhãn cạn trên da, có 1 đen 2 dãy khối u nhò 
ỡ hai bên của phần trước, mồi bên có khoảng 10 đên 20 
cái, sổ lượng thav đôi. Lồ nang thụ tinh gồm 2 đôi ờ giữa 
đốt 7 đến 8/9, vòng sinh thực chiếm giữa các đốt 5 đến i 1
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hình đai yên ngựa. Thể chất nhẹ, dai, khó bỏ gãy. Mùi hôi
khó chịu, vị hơi mặn. ( ,
Ho địa long: Dài 8 cm đen 15 cm, rộng 0,5 cm đên 1,5 cm, 
toan than chia thành nhiều đốt. Phần lưng màu nâu đến nâu 
vàng phần bụng màu nâu vàng sáng, 3 đôi lỗ nang thụ tinh 
ơ dot 6/7 đến 8/9. Lỗ sinh thực cái ở đốt 14 đến 16, màu 
tương đối sáng. Một đôi lồ sinh thực đực nằm ở dot thứ 18. 
Loài Pheretima vulgaris có lồ sính thực lộ ra hoàn toàn, 
CO hình bông cải hoặc hình dương vật, loài Phe re ti ma 
guiỉỉeỉmi chè theo chiêu dọc, loài Pheretima pectini/era 
có một hay nhiều lỗ sinh thực đực với một hay nhiều nhú 
ờ bên trong.

Bột , ,
Bọt có màu xám hay vàng xám. Soi kính hiển vi thấy: Sợi 
cơ có sọc không màu hay màu nâu nằm rải rác hay dính 
đôi đường kính 4 pm đến 25 Jim mép thường không thẳng. 
Te bào bieu bì màu nâu vàng, tế bào mô mêm chứa các hạt 
chất màu nâu sẫm.
Thinh thoảng có lỏng tơ thường bị vở nằm rải rác, màu 
nâu nhạt hay vàng nâu đường kính 24 pm đên 32 Ịim, đâu 
to, ngăn.

Định tính
A. Phương pháp săc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica ge ỉ GF254.
Dung môi khai trién: n-Butanol - acid acetic băng - nước
(4 :1 :1 ).
Dung dịch thử: Lấy 1 g dược liệu, thêm 10 ml nước, đun 
sôi, để nguội, ly tâm lấy phần dung dịch trong dùng làm 
dung dịch chấm sác ký.
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan các chất đối chiểu lysin, 
leucin và valin trong nước để có các dung dịch lần lượt có 
hàm lượng là 1 mg, 1 mg và 0,5 mg trong 1 ml.
Cách tiền hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 3 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bản mỏng ra để khô 
ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch nỉnhvdrỉn (TT), sấy ừ 
105 °c cho đến khi xuất hiện vết. Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết 
có cùng màu sắc và cùng giá trị Rf với các vết trên sắc ký 
đô của các dung địch đối chiếu.
B. Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica geỉ GF2Ỉ4-
Dung mỏi khai triển: Toỉuen - methanol (95 : 5 ).
Dung dịch thừ. Lẩy 1 g dược liệu, thêm 20 ml cloroform 
(ĨT), siêu âm trong 20 min, lọc, để bay hơi dịch lọc trên 
cách thủy đến khô. Hòa tan cắn trong ỉ ml cloroform (TT) 
được dung dịch chấm sắc ký.
Dung dịch đổi chiểu: Lấy 1 g Địa long (mẫu chuẩn), chiết 
như mô tả ỡ phần Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 3 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra 
đe khỏ ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sảng tử ngoại 
ơ bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cùa đung dịch thứ 
phai có các vêt phát quane có cùng màu sắc và cùng giá trị 
Rf vói các vẻt trèn sắc kỷ đồ cùa các dung dịch đối chiếu.
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Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Không quá 5,0 % (Phụ lục 12.11).

Kim loại nặng
Không quá 30 phẩn triệu (Phụ lục 9.4.8, phương pháp 3). 
Lấy 1 g bột dược liệu để thử. Dùng 3,0 ml dung dịch chì 
mầu ỉ 0phản triệu Pb (TT) đề chuẩn bị dung dịch đối chiêu.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 16,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiển hành theo phưoĩig pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng nước làm dung mòi.

Chế bỉến
Loài Quảng địa long được thu hoạch từ mùa xuân đen 
mùa thu. Hồ địa long được thu hoạch vào mùa hạ. Dùng 
lá Nghể răm ngâm nước, đô lên mặt đất, bẩt lẩy giun đất 
bò lên. Loại bỏ những con giun đất có bệnh. Làm cho sạch 
nhớt. Kẹp thẳng giun đất vào que nửa, mổ bụng ngay lập 
tức, moi bò phủ tạng và đẩt, lau sạch, phơi khô hay sấy khô 
ờ nhiệt độ thấp.

Bào chế
Loại bò tạp chất, rửa sạch, cát đoạn vả phơi hoặc sấy khỏ 
ở nhiệt độ thấp.

Bảo quản
Nơi thoáng mát, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Hàm, hàn. Quy vào các kinh can, tỳ, phế, bàng quang. 

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, trấn kinh, thông kinh lạc, bình suyễn, lợi niệu. 
Chủ trị: Sốt cao bất tình, kinh giàn co quắp, đau khớp, 
chân tay tê bại, bán thân bất toại, trúng phong ho suyễn do 
phè nhiệt, phù thũng, tiểu ít, cao huyết áp.

Cách dừng, liều lượng
Ngày dùng từ 4,5 g đến 9 g. dạng bột. Thường phổi hợp 
trong các bài thuốc.

Kiêng kỵ
Không dùng cho neười hư hàn.

ĐINH HƯƠNG (Nụ hoa)
Flos Syiygiỉ aromatỉcỉ

Nụ hoa đã phơi hay sấy khô cùa cây Dinh hương [Syzygium 
aromưtỉcum (L.) Merill et Perry], họ Sim (Myrtaceae).

Mô tả
Nụ hoa giống như một cái đinh, màu nãu sẫm, bao 
gồm phần bầu dưới cúa hoa hình trụ, dài 10 mm đến 
12 mm, đường kính 2 min đến 3 mm và một khói hình cầu

DINH HƯƠNG (Nụ hoa)
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ĐINH LÁNG (Rễ) DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

có đường kính 4 mm đển 6 min, Ỏ phía clưới bầu đôi khi 
còn sót lại một đoạn cuổng hoa ngan, phía trên có 4 lá đài 
dày, hình 3 cạnh, xếp chéo chữ thập. Khối hỉnh cầu gồm 
4 cánh hoa chưa nỡ, xêp úp vào nhau. Bóc cánh hoa thây 
bên trong có nhiều nhị, giữa có một vòi nhụy, thẳng, ngắn.

Vi phẫu
Mặt cắt ngang bầu hoa có hình elip hoặc tròn, quan sát từ 
ngoài vào trong thây: Biêu bì uôn lượn, gồm một lớp tc 
bào, bôn ngoài có tầng ctttin dày, rải rác cỏ lỗ khí.
Phần mô mềm: Mô mềm ờ phía ngoài cẩu tạo bôi các tế bào 
thành mỏng thường bị ép bẹt, có nhiều túi chứa tinh dầu 
hình trứng xếp thành 2 đến 3 vòng. Mô mềm phía trong cấu 
tạo bời các tế bào đa giác, có chứa nhiều bó ỉibe-gồ, mỗi 
bó có gỗ ờ giữa, libe bao quanh, bên ngoài libe là sợi hoặc 
các đám sợi.
Phần mô khuyết: Các tế bào thành mòng nối tiếp nhau tạo 
thành mạng lưới, và những khuyết lớn.
Phần trụ giữa: Bên ngoài là một vài hàng tế bào mô mềm 
có chứa nhiều tinh thể calci oxalat hình cầu gai; bó ỉìbe-gồ 
ỉà các vòng liên tục, gỗ ờ trong, libe ở ngoài, trong cùng 
là phần mô mềm có chửa nhiều tinh thề calci oxalat hình 
cầu gai.

Bột
Bột màu nâu sầm, mùi thom hắc, vị cay. Soi kỉnh hicn vi 
thấy: Mảnh mô mềm của bầu hoa có túi chứa tinh dầu hình 
cầu lớn, đường kính 80 ỊLtm đến 100 |im. Mảnh biểu bỉ có 
mang lỗ khí. Sợi ngắn, thành dày, khoang hẹp đứng riêng 
lẻ hay họp thành bó 2 sợi đến 3 sợi. Hạt phấn hoa hình 3 
cạnh, màu vàng nhạt, đường kính 15 pm đến 20 ¡am. Mành 
cánh hoa gồm nhiều tế bào thành mỏng. Nhiều tinh thể 
calci oxalat hình cầu gai nằm trong tế bào hoặc đứng riêng 
lẻ bên ngoài. Mảnh mạch xoắn riêng lẻ hay tập trung thành 
bó. Các tế bào mô cứng.

Độ ẩm
Không quả 13,0 % (Phụ lục 12.13).

Tap chất (Phụ lục 12.11)
Loại Đinh hương đã nờ hoa, cuống hoa: Không quá 5,0 %. 
Các tạp chất khác: Không quá 1 %.

Tro toàn phần
Không quả 7,0 % (Phụ lục 9.8).

Định lưọng tinh dầu
Tiển hành theo phưcmg pháp định lượng tình dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7).
Lây chính xác khoáng 5 g dược liệu đã được tán thảnh bột 
thô, cho vào bình cầu 250 ml, thêm 100 ml nước cất. Dùng 
0,50 ml xyỉen (Tĩ)\ cất trong 4 h. Dược liệu phải chứa ít 
nhất 15,0 % tinh dầu.

Chế biến
Thu hái khi nụ hoa có màu đò sầm, loại bỏ tạp chất và cắt 
bò phần cuống hoa, phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Đóng gói trong bao bì kin, để nơi khô, mát, tránh ánh sáng.

Tính vị, quy kinh
Tân ôn. Vào các kinh phể, tỳ, vị, thận.

Công năng, chủ trị
Ôn trung, giáng nghịch, bổ thận trợ dương. Chù trị: Tỳ 
vị hư hàn, nâc, bụng đau lạnh, ỉa chảy, nôn mửa, thận hư 
liệt dương.

Cách dùng, liều íưựng
Ngày dùng từ 1 g đến 4 g dưới dạng thuốc sắc, hoặc tán 
hoặc ngâm rượu (xoa bóp).

Kiêng ky
Không hư hàn không dùng, kỵ uất kim.

ĐINH LĂNG (Rễ)
Radix Pữỉysciacis

Re đã phơi hay sấv khô của cây Đinh lăng [Polyscias 
fruticosa (L.) Harms], họ Nhân sâm (Araliaceae).

Mô tả
Rễ cong queo, thường được thái thành các lát mỏng, mặt 
cắt ngang màu vàng nhạt. Mặt ngoài màu trắng xám có 
nhiều vết nhăn dọc, nhiều lỗ vỏ nằm ngang và vết tích của 
các rễ con.

Vi phẫu
Mặt cắt ngang hình tròn, quan sát dưới kính hiên vi từ 
nệoài vào trong thấy: Lớp bẩn gồm nhiều hàng tế bào xep 
đều đặn thành vòng đồng tâm và dãy xuyên tâm. Mô mềm 
vỏ, các tế bào thành mòng, những lớp tể bào phía ngoài 
thường bị ép bẹp, trong mô mềm rải rác có tinh thể calci 
oxalat hình cầu gai. Libe tạo thành vòng, bị tia tủy chia 
thành các bó hình nón, tầng phát sinh iibe-gỗ. Gỗ chiếm 
phần lớn diện tích vi phẫu, rề càng già phần gỗ càng nhiều.

Bột
Bột màu vàng nhạt, thơm nhẹ, vị hơi ngọt. Soi dưới kính 
hiển vi thẩy nhiều hạt tinh bột hình chuông, hình đa giác, 
đường kính 10 Ịum đến 20 pm đứng riêng lè, kcp 2, 3, 4 
hay tụ tập thành khối. Mảnh bần, các mảnh mạch mạng, 
mạch vạch. Tinh thể calci oxalat hình cầu gai đường kính 
45 jim đến 70 ịim. Mảnh mô mềm thường chứa tinh bột.

Định tính
A. Lẩy khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 5 mỉ nước cất, lắc 
mạnh trong 1 min, sẽ thấy bọt bền trong 10 min.
B. Lấy 5 g bột dựợc liệu, thêm 10 m! ethanol 90 % (TT), 
ngâm trong 3 h, lắc, lọc. Lây dịch lọc làm các phản ứng sau: 
Lấy 1 ml địch lọc vào ông nghiệm nhò, them 0,5 ml 
anhvdrid acetic (TT), thêm từ từ 0,5 ml acid sulfuric (TT), 
tại lớp phân cách giữa hai dung dịch xuất hiện vòng màu đỏ, 
Lẩv 1 ml dịch lọc, thêm 1 ml thuốc thừ Fehling (77'), đun 
sồi, xuất hiện tùa đò gạch.
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c  Lấy một ít bột được liệu đặt trên khay sứ, nhỏ thêm 1 
giot dung dịch Lugoi, bột chuyển sang màu xanh đen.
D Phương pháp sãc ký UYp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel 60F2S4-
D u n g  môi khai triển: Toỉuetì - ethyl acetat - aceton - acid 
formic (5 : 2 : 2 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 10 £ dược liệu đã cãt nhỏ, thêm 
100 ml nước, đun soi nhẹ trong 30 min, lọc. Cô dịch lọc 
trên cách thúy đến cạn. Hòa cắn trong 20 mỉ dung dịch acid 
hvdrochric 4 M (TĨJ, đun sôi hồi lưu trong 4 h, đề nguội. 
Chuyến dịch thủy phân vào bình gạn, lãc kỹ với clom/orm 
(Tĩ) 2 lần, mỗi lần với 20 ml. Gộp dịch chiết cloroform, 
rừa bằng nước cắt cho đến khi nước rửa trung tính (kiểm 
tra bàng giấy quỳ). Gạn lấy dịch chiết cloroform, cô trên 
cách thủy đen cạn. Hòa cắn trong 1 ml ethanol (TT) được 
dịch chấm sắc ký'.
Dung dịch chất đoi chiếu: Dung dịch acid oỉeanolic chuân 
trong ethanol (77) có nông độ 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu doi chiếu: Lấy 10 g rễ Đinh lăng (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl dung 
dịch đổi chiếu và 10 ịil đên 20 |il dung dịch thừ. Sau khi 
triển khai, lấy bản mỏng ra, để khô ờ nhiệt độ phòng; phun 
dung dịch acid sulfuric JO % trong ethanol (77), sấy bàn 
mòng ờ 105 °c cho tới khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh 
sáng thường và dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. 
Trên sấc ký đồ của dung dịch thử phải có vết có cùng màu 
sắc và giá trị Rf với vết của acid oleanolic trên sắc ký đồ 
của dung dịch chất đối chiếu và trên sắc ký đồ của dung 
dịch thử phải có các vết có cùng màu sắc và giả trị Rf với 
vêt trên săc ký đô của dung dịch dược liệu đôi chiêu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

Tro toàn phần
Không qua 8,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Khong quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Chát chiêt được trong ethanol: Không được ít hơn 5,0 %, 
tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng eihạnoỉ 90 % (77) làm dung môi.
Chát chiêt được trong n-butanoh Không được ít hơn 2,0 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.
Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây 355) cho 
vào túi giấy và đặt vào bình Soxhlet, loại tạp bàng ether 
dâu hòa (40 °c  đến 60 °CJ (77) trong khoảng 2 h. Để 
nguội, lây túi bột dược liệu ra, để bay hơi hết ether dầu hỏa, 
xe tui bột, chuyên cả bột và túi giây vào bình nón nút mài 
100 ml. Thêm chính xác 50,0 ml methanol so % (77) vào 
bmh nón, đậy nắp, cân xác định khối lượng, đun sôi hôi lưu 
trong cách thủy 2 h, để nguội, lấy bình nón ra, đậy kín, cân 
xạc đinh lại khối lượng, bổ sung phần khối lượng bị giảm 
băng methanol 80 % (77), lọc qua phều lọc khô vào một
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binh hứng khỏ thích hợp. Bò 5 ml dịch lọc đầu, hút chinh xác 
25,0 ml dịch lọc, cô trên cách thủy đến còn khoảng I ml, 
dùng 20 ml nước chuyển dịch và cắn trong bát cô vào bình 
gạn 100 ml. Lắc kỹ lóp nước với n-butanoỉ bão hỏa nước 
(77) 3 lần, mỗi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết n-butanol 
vào cốc thủy tinh đà cân bì trước, cô trên cách thủy đến 
cấn khô, sấy cán ở 105 °c trong 3 h, lấy ra để nguội trong 
bình hút ẩm 30 min, cân nhanh để xác định khôi lượng cắn. 
Tính phần trăm lượng chất chiết được trong dược liệu.

Chế biến
Thu hái, rửa sạch đất cát, thái lát, phơi hoặc sấy khô.

Chế biến
Thu hoạch rễ vào mùa thu đông sau khi cây trông trên 5 
năm. Đào lấy rễ, rửa sạch, bóc lav vỏ rề, thái lát, phơi khô.

Bào chế
Đinh lãng sống: Loại bò tạp chất, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô. 
Đinh lăng chế rượu gừng và mật: Tâm rượu gừng 5 % vào 
Đinh lãng sống, trộn đều cho thẩm rượu gừng, sao qua nhỏ 
lửa. Tẩm thêm Mật ong, trộn đều cho thấm mật rồi sao 
vàng cho thơm. Dùng 5 L rượu gừng 5 % và 5 kg Mật ong 
cho 100 kg dược liệu.

Bảo quản
Để nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kỉnh
Ngọt, bình. Quy vào kinh phế, tỳ, thận.

Công năng, chủ trị
Bổ khí, lợi sữa, giải độc. Chủ trị: Suy nhược cơ thể và suy 
nhược thần kinh, tiêu hóa kém, ngủ kém, phụ nừ sau đẻ 
ít sữa.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 2 g đến 6 g, dạng thuốc sắc hoặc thuốc tán 
bột. Thường phối họp với một sổ vị thuốc khác.

ĐỎ TRỌNG cVỏ thân)
Cortex Eucommiae

Vò thân đã phơi hay sấy khô của cây Đỗ trọng (Eucommia 
uỉmoides Oliv.), họ Đồ trọng (Eucommiaceae).

Mô tả
Dược liệu là những miếng vỏ phẳng hoặc hai bên mép hơi 
cong vào, to nhỏ không đều, dày 0,2 cm đến 0,7 cm, màu 
xám tro. Mặt ngoài sần sùi, có nhiều nếp nhăn dọc và vết 
tích của cành con. Mặt trong vỏ màu sầm, trơn, chẩt giòn, 
dê bẻ gãy, mặt bẻ có nhiều sợi màu trắng ánh bạc, có tính 
đàn hồi như cao su. Vị hơi đắng.

Vi phẫu
Mặt căt ngang dược liệu nhìn dưới kính hiển vi từ ngoài 
vào trong có: Lóp bần dày, có chỗ bị nứt rách, gồm nhữn£ 
tê bào dẹt thành hóa bân, xêp thành vòng đông tám và dãy
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xuyên tâm. Mô mềm vò gồm nhiều hàng tể bào, các tế 
bào phía ngoài thường bị ép đẹt. Mô cứng xêp từng đám 
rải rác trong mô mêm vỏ, có cả trong libe. Libe câp 2 dày 
có những đám sợi. Một sô tê bào chứa nhựa năm rải rác 
trong mô mềm vỏ, trong libe và trong mô cứng. Tia ruột 
có khoảng 2 đên 3 hàng tế bào, uôn lượn chạy từ tầng sinh 
libe-gỗ đến mô mềm vò. Trong cùng là tầng sinh libe-gỗ.

Bột
Bột màu nâu xám không mùi, vị hơi đắng. Soi dưới kính 
hiển vi thấy: Mảnh bẩn gồm các tế bào hình đa giác, tế 
bào bần hình đa giác có thành hóa gỗ dày không đều và có 
nhiều lỗ nhỏ; tế bào bẩn hình chữ nhật có thảnh dày lên 3 
mặt, mặt còn lại tương đổi mòng, cỏ lỗ trao đôi rõ. Nhiều 
sợi nhựa đài, mảnh, ngoẳn ngoèo, chụm thành từng đám 
màu trắng đục hoặc kẻo dài như sợi dây, có dạng hạt trên 
bề mặt. Mảnh mô cứng gồm những tế bào màu vàng, đài 
hoặc hình trái xoan, cỏ khoang hẹp, có ông trao đôi rõ. 
Các tê bào đá thường tụ lại thành khôi, hình gấn chữ nhật 
tới gần tròn, hình chữ nhật kẻo dài hoặc hình không đều, 
thành dày, đôi khi có chứa nhựa.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml cloroform (77), 
ngâm 2 h. Lọc lấy dịch lọc, để bay hơi hết dung môi đến 
căn, thêm vào căn 1 ml ethanol 96 % ('ÍT), đê yên khoảng 
5 min sẽ thấy xuất hiện màng có tính đàn hồi.
B. Phượng pháp sắc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF254.
Dang môi khai triên: Dicỉoromethan - methanol - acid 
formic (3 : 1 : 0,1).
Dung dịch thừ: Lây 2,5 g bột dược liệu, thêm 30 ml 
methanol (77), siêu âm trong 30 min. Lọc, cât thu hôi 
dung môi và cô dịch lọc dưới ảp suất giảm tới cấn. Hòa 
tan can trong 20 ml nước, chuyển toàn bộ dung dịch vào 
bỉnh chiết và chiết bằng 50 ml dicỉoromethan (77). bỏ 
lớp dìcloromethan và chiết lóp nước với 50 mỉ n-butanol 
(77). Bay hơi dịch chiết butanol tới cắn khô dưới áp suất 
giảm, hòa tan căn trong 1 ml methanol (77) được dung 
dịch chấm sắc ký.
Dung dịch chất đối chỉầi: Hòa tan pinoresinol diglucosid chuân 
trong methanol (77) để được dung dịch cỏ nồng độ 1 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lấy 2,5 g bột Đỗ trọng 
(mẫu chuẩn), tiến hành chiết tương tư như đối với dung 
dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 5 Jil mồi 
dung dịch trên. Triên khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
3/4 bản mòng. Lây bản mòng ra đê khô trong không khí. 
Phun hồn hợp acid sulfuric - nước (20 : 80). Sây bản mỏng 
ờ 120 °c đến khi các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sac ký đổ của dung dịch thử phải có các vết 
cụng giá trị Rf và màu sắc với các vết thu được trên sắc kỷ 
đô của dung dịch dược liệu đổi chiếu hoặc có vết cùng giá 
trị Rf và màu sắc với vết pinoresĩnol diglucosid trên săc ký 
đồ cùa dung dịch chất đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 70 °c, 5 h).

Đỗ TRỌNG (Vò thân)

Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần (Phụ lục 9.8)
Không đưực quá 8,5 %.

Tro không tan trong acid (Phụ lục 9.7)
Không được quá 6,0 %.

Chất chỉết được trong đưực liệu
Không được ít hơn 11,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 75 % (77) làm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sẳc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Hỗn hợp gồm nước và acetonitriỉ (77) được 
phối hợp theo chương trình dung môi dưới đây.
Dung dịch thừ: Lây chính xác khoảng 0,4 g bột được liệu 
(qua rây có cỡ măt rây 0,850 mm), thêm 10 ml ethanoỉ 
50 % (77). Siêu âm trong 30 min. Ly tâm trong 5 min. Lọc 
ỉớp dung dịch qua màng lọc 0,45 pm và chuyên dịch lọc 
vào bình định mức 25 ml. Lặp lại cách chiêt như ưên một 
lần nữa. Gộp dịch lọc vào bình đình mức và thêm ethanoỉ 
50 % (77) đến vạch, lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 pm. 
Dung dịch chuẩn: Hòa tan pinoresinoỉ diglucosid chuẩn 
trong methanoỉ (77) để được dung dịch có nồng độ chính 
xác khoảng 1 mg/ml. Từ dung dịch này pha dãy dung dịch 
chuẩn cỏ nồng độ 1, 10, 50, 100, 200 pg/ml.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 pm). 
Detector quang phổ từ ngoại đật tại bước sóng 228 nm. 
Thể tích tiêm: 5 pl.
Tốc độ dòng: 1,0 ral/min.
Cách tiên hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

Thòi gian Nước Acetonitril ...
(min) __ _(%_tt/tt)_ _ (% tt/ tt)__ * I
0 -20 90 -»• 80 10—>20 Đẳng dòng :

Kiềm tra tính phù hợp của hệ thống: Tiến hành sắc ký 
5 lần đổi với dung dịch chuẩn 50 |ig/ml. Độ lệch chuẩn 
tương đối của diện tích pic pinoresinol diglucosid không 
lớn hơn 5,0 % vả độ lệch chuẩn tương đối thời gian lưu 
của pinoresinol diglucosid không được lớn hơn 2,0 %. sổ 
đĩa lý thuyết cùa cột tỉnh theo pic pinoresinol diglucosid 
không được nhỏ hom 50000.
Độ phân giải giữa pic của pinoresinol điglucosid với pic gần 
nhất trên sắc ký đồ dung dịch thử không được nhỏ hơn 1,5. 
Tiến hành sắc ký với các dung địch chuẩn đẫ pha ở trôn. 
Vê đường chuẩn biểu diễn sự liên quan giữa diện tích pic 
pinoresinol diglucosid vả nồng độ các dung dịch tương ứng. 
Tiến hành sắc ký dung dịch thử. Xác định pic pinoresinoĩ 
dìglucosid trên sắc ký đồ của dung dịch thử bằng cách so sánh 
thời gian lưu với pic pinoresinoỉ diglucosid trên săc ký đô của 
dung dịch chuẩn. Thòi gian lưu của pinoresinol diglucosiđ 
trên hai sãc ký đô khảc nhau không được lớn hơn 5,0 %.
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Tính hàm lượng pinoresinol diglucosid trong dược liệu 
dứa vao diện tích pic pinoresínol díglucosiđ trên sắc ký 
đo cua dung dịch thử, đường chuẩn đã lập và hàm lượng 
C32H42CH6 trong pinorcsinol diglucosid chuân.
Dược liẹu phải chửa không ít hơn 0,10 % pinorcsinol 
diglùcosid (C32H42016) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6, bóc lấy vỏ, cạo bỏ vỏ 
thô xếp đống cho đến khi mặt trong của vỏ cỏ màu nâu tía 
đen thỉ phơi khô.

Bảo chế
Đồ trọng thải miếng: Cạo vỏ thô còn sót lại, rửa sạch, thải 
miếng hoặc sợi còn tơ, phơi khô, dùng sống hoặc chế. 
Diêm đỗ trọng (Chế muối): Lấy Đồ trọng thái miếng, tâm 
nước muối trong 2 h (1 kg Đỗ trọng dùng 30 g muối trong 
200 ml nước), sao vàng, đứt tơ là được; hoặc sao đỗn khi 
mặt ngoài màu đen sém, khi bẻ gãy thay tính đàn hồi tơ 
kém so với khi chưa sao. Vị hơi mặn.

Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng.

Tính vị, quy kinh
Cam, ôn. Vào các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Bổ can thận, mạnh gân cốt, an thai, hạ áp. Chủ trị: Can 
thận bẩt túc, đau nhức lưng gối, xưcmg khớp, gân cốt vô 
lực, di tinh, liệt đưcmg, động thai ra máu, lưu thai chóng 
mặt, hoa mắt, tăng huyết áp.

Cách đùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 đến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc tán.

ĐỘC HOẠT (Rễ)
Radix Angelỉcae pubescentỉs

Rê phơi hay sấy khô của cây Độc hoạt (Angeỉicapubescens 
Maxim.), họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Rê cải hình trụ, trên to, dưới nhỏ, đầu dưới phân 2 đến 3 
nhánh hoặc hơn, dài 10 cm đến 30 cm. Đầu rễ phình ra, 
hình nón ngược với nhiều vân ngang. Đường kính 1,5 cm 
đên 3 cm, đinh trên còn sót lại ít gốc thân, mặt ngoài màu 
nâu xám hay nâu thẫm, có vân nhân dọc, với các lỗ vỏ, 
bơi lôi ngang và những vết sẹo rễ con hơi nổi lên. Chất 
tương đôi răn chắc, khi ẩm thì mềm. Mặt bẻ gãy có vỏ 
màu xám trăng, với nhiều khoang dầu màu nâu rải rác, gỗ 
từ màu vàng xám đến vảng nâu, tầng phát sinh màu nâu. 
Mùi thom ngát đặc biệt, vị đắng và hăng, nếm hơi tê lười.

Vi phẫu
Lơp bân có nhiều hàng tể bào. vỏ  hẹp với ít khoang tinh 
dau. Libe rộng chiếm nừa bán kính của rễ. Khoang tinh 
dau tương đối nhiều, xếp thành vài vòng tiếp tuyến, lớn tới
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153 pm, xung quanh bao bọc bởi 6 tế bào đén 10 tế bào 
tiết. Tâng phát sinh tạo thành vòng tròn Hên tục. Tia gô 
rộng có 1 đển 2 hàng tế bào. Mạch rải rác, đường kính tới 
84 pm, thường xêp theo hình xuyên tâm, riêng lẻ. Tẽ bào 
mô mềm chửa hạt tinh bột.

Định tính
A. Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 3 mi ether (77), đun trên 
cách thủy hồi lưu 1 h, lọc và bổc hơi dịch lọc đến khô. 
Thêm vào cắn 30 mỉ ether dầu hỏa (30 °c  đến 60 °C) 
(77), lắc và lọc. Hòa tan cắn trong 3 ml ethanol (77) rồi 
đem quan sát dưới ánh sáng từ ngoại (366 nm) sẽ có huỳnh 
quang xanh tía.
B. Lấy 1 tnl dung địch ờ phản ứng (A), thêm 3 giọt dung 
dịch hydroxỵỉamin hydrocỉorid 70 % trong methanoỉ (77) 
mới pha và 3 giọt dung dịch kaỉi hydroxyd Ỉ0 % trong 
methanoỉ (77), đun nổng nhẹ trên cách thủy, để nguội 
rồi thêm 2 giọt dung dịch sắt (Hỉ) cỉorid ỉ % trong acid 
hydrocỉoric (77), lắc mạnh sẽ xuất hiện màu vàng cam. 
c . Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel 60 Fỵ54.
Dung môi khai triển: Cycỉohexan - ethyì acetat - aceton 
(8 : 2:0,5)
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm ỉ 0 ml ether 
(77), ngâm qua đêm, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thủy 
tới khô, hòa tan cắn trong 2 ml cỉoroform (77).
Dung dịch đổi chiểu: Lấy 2 g bột Độc hoạt (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử, được 
dung dịch đổi chiểu.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mông 2 gl mỗi 
đung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng để 
khô ờ trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở 
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của đung dịch thử phải 
có các vết phát huỳnh quang cùng màu và cùng giá trị Rf 
với các vết trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiểu.

Độ ẩm
Không quả 13,0 % (Phụ lục 12.13).

Tro toàn phần
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.8).

Chẩt chiết được trong dược liệu
Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây sổ 250) đằ 
để trong bỉnh hút ẩm chứa phosphor pentoxyd (77) trong 
48 h, cho vào bình Soxhỉet, thêm 70 ml ether (77) và một 
số hạt thủy tinh. Đun hồi lưu trên cách thủy trong 4 h, để 
nguội, lọc, rửa bình và cặn bằng ether (77), gộp dịch lọc 
và dịch rửa vào bình định mức 100 mỉ, thêm ether (77) 
đển vạch, lắc đều. Lấy chính xác 50 ml dịch chiết, cho 
vào 1 cổc có mỏ đâ được sấy đến khối lượng không đổi 
và đã cân bì, bổc hơi dịch chiết ether ờ nhiệt độ thường 
rồi đặt trong bình hút ẩm có chứa phosphor pentoxyd (77) 
trong 24 h. Cân và tính lượng chất chiết được. Chất chiết 
được trong ether không được dưới 3,0 % tính theo dược 
liệu khô kiệt.
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Chể biến
Thu hoạch vào mùa ihu, khi thán, lá cây khô, lụi hoặc vào 
mùa xuân trước khi cây này chồi, đào lấy rề, bỏ thân, lá. rề 
con, rửa sạch, sấy đến gần khô, xếp đống 2 đến 3 ngày, sau 
khi mềm, phoi hoặc sảy khô.

Bào chế
Dược liệu khô, loại bò tạp chất, rừa sạch, ủ mềm, thái 
phiến mòng, phơi khô hay sấy khô ở nhiệt độ thẳp.

Bảo quản
Đê nơi khô, tránh mổc, mọt.

Tính vị, quy kỉnh
Tân, kho, vi ôn. Vào các kinh thận, can, bàng quang. 

Công năng, chủ trị
Khu phong, trừ thấp, thông tý, chỉ thống. Chủ trị: Phong 
hàn thấp tý, thắt lưng và đầu gối đau, thiếu âm phục phong 
đầu thong, phong hàn hiệp thấp đau đầu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g. Dạng thuốc sắc hoặc ngâm rượu. 

ĐƠN KIM
Herba Bidensỉs pilosae 
Đon buốt, Quỳ châm thảo

Phần trên mặt đất còn tươi hoặc đã phơi hay sấy khô cùa 
cây Đơn kim (Bỉdens pilosa L.), họ Cúc (Astcraceae).

Mô tả
Dược liệu là những đoạn thân, cành mang lá đã cắt thành 
từng đoạn dài 4 cm đen 6 cm. Lá đơn, thường có 3 ỉủ chét 
hình trứng, thuôn dài 3 cm đến 5 cm, rộng 1,5 cm đen 2 cm, 
mặt trên ráp, mép có khía rãng cưa nhọn.

Vi phẫu
Lá: Phần gân chinh phía trên hơi lồi, phía dưới lồi nhiều 
hơn. Ngoài cùng là lớp biểu bì gồm một hàng tế bào tròn 
nhỏ, xếp đều đặn; bìổu bì trên mang nhiều lông chc chở. 
Sát biểu bì là mô dày góc. Mô mềm gồm những tế bào tròn 
to, thành mòng. Bó libe-gỗ lcm nàm giữa gân chính, có 
cung libe bao phía trên và dưới mồ gỗ.
Thân: Mặt cắt có hình đa giác. Từ ngoài vào trong có: Lớp 
biểu bì gồm những te bào tròn nhỏ, xếp đều đặn. Sau biểu 
bì là mô dày, cấu tạo bời 2 đen 3 lớp tế bào nhỏ thành dày. 
Mô mềm gồm các tế bào hình đa giác, thành mỏng. Các bó 
libe-gỗ xép thành vòng không liên tục theo hình cùa mặt 
cat thân. Trong cùng là mô mềm ruột gom những tế bào to 
hình đa giác, thành mỏng.

Định tính
A* Lẩy 5 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethanol 90 % (77), 
lắc kỹ, đun trong cách thủy 10 min, lọc, cô dịch lọc trên 
cách thùy đến còn khoảng 5 ml (dung dịch A) dùng lảm 
các phản ứng sau:

Lấy 2 ml dung dịch A, thêm 2 giọt dung dịch sắt (Hỉ) 
c ỉ or id 5 % (TT), dung dịch có màu xanh đen.
Nhỏ một giọt dung dịch A lên miếng giấy lọc, để khô, hơ 
trên miệng lọ amonìac (TT) mờ nắp, vết của dung dịch A 
có màu vàng đậm lên.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF2.V-

Dung môi khai triền: Toỉuen - ethyl acetat - acetan - acid 
formic ( 5 :2 : 2 :  1).
Dung dịch thử: Lay 5 g bột dược liệu, thêm 50 mỉ ethanol 
90 % (77A ỉắc đều, đun trong cách thủy sôi 10 min, lọc, 
cô dịch lọc tới cắn khò. Hoà can bang cách lắc siêu âm 
với nước nóng 3 lần, mỗi lần 10 ml, trong 5 min, gạn phần 
dung dịch vào bình gạn, đe nguội, lẳc với ethyl acetat (77) 
3 lần, mồi làn 10 ml, gạn lẩy lớp ethyl acetat. Gộp các dịch 
chiết ethyl acetat, bốc hơi trong cách thủy tới cắn khô. Hòa 
tan cắn với 5 ml ethanol 96 % (TT) làm dịch chấm sẳc ký. 
Dung dịch đối chiếu: Lẩy 5 g bột Đơn kim (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tà ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên cùng bản mỏng 
20 |ii mồi dung dịch trên. Sau khi triển khai sấc ký, lấy 
bàn mòne ra để bay hơi dung môi ở nhiệt độ phòng. Phun 
dung dịch sắt (Hỉ) c ỉ or id 5 % (77). Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sác ký đồ cùa dung dịch thừ phải có các vết 
cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung 
dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quả 12,0 % đổi với dược liệu khô (Phụ lục 9.6,
1 g, 105 °c, 4 h).

Tạp chất
Khône quá 1 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phươne pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dime ethanol 90 % (77) làm dung môi.

Chế biển
Thu hái vào mùa hạ. mùa thu, cắt lấy phần trên mặt đất, 
rừa sạch để dùng tươi hoặc phơi, sấy khô.
Trước khi dùng, rửa sạch, để ráo nước, cắt đoạn 4 cm đến 
6 cm, phơi hoặc sấy khô. Sao vàng.

Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng mát, phòng tránh nam mốc.

Tính vị, quy kinh
Vị đảng, nhạt, hơi the, tính bình. Quy kinh can, thận. 

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, giải nhiệt, hoạt huyết tán ứ, tiêu 
thũng chỉ thống, sát trùng. Chủ trị: Cảm mạo phát sốt, mắt 
đò sưng thũng, viêm họng, sưng họng, đau dạ dày, viêm 
ruột, lỵ, tiêu chảy, viêm thận cấp, dị ứng, mày đay, mụn 
nhọt, côn trùng cắn, rẳn cấn, chấn thương tụ máu.
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Cách dùng, liều lượng ,
Ngày dùng 16 g đến 20 g dược liệu khô, dạng thuôc săc. 
Thường phối hợp với các Vị thuôc khác.
Trị mẩn ngứa: Dùng cây tươi, liều lượng thích hợp, nấu 
nước tắm, dùng bã xát kỹ lèn vết mẩn, mụn nhọt.
Hoặc dùng lá tươi, ríra sạch, giã nát, đắp lên mi mắt khi 
đau mắt đỏ, nhức mắt, hoặc đẳp, bó vào nơi chấn thương, 
tụ máu, sưng đau.
Trị rắn cắn: Lấy cây tươi, khoảng 50 g đên 80 g, rửa sạch, 
giã nát, vắt lấy dịch, mồi làn uống 2 đến 3 thìa cà phê, ngày 
2 đến 3 lần. Bã đắp vào vẻt thương.

ĐƠN LÁ ĐỎ (Lá)
Folium Excoecariae 
Đon mặt trời, Đon tía
Dược liệu là lá đã phơi hay sấy khô cùa cây Đơn lá 
đỏ (Excoecarìa cochinchinensis Lour.), họ Thâu dâu 
(Euphorbiaceae).

Mô tả
Lá hình bầu dục hai đầu thuôn nhọn, dài 6 cm đến 
12 cm, rộng 2 cm đán 4 cm. Cuống lá dài 0,5 cm đến 1 cm. 
Phiến lá nguyên, mcp lá có răng cưa nhỏ, mặt trên lá màu 
lục sẫm, mặt dưới màu đỏ tía. Có 10 đến 12 cặp gân lông 
chim nồi rõ ở mặt dưới lá, lôm ờ mặt trên lá.

Ví phẫu
Phần gân lả: Biểu bi trên và biểu bì dưới gồm một lớp 
tẻ bào nhỏ xếp liên tục, kích thước tương đối đểu nhau. 
Năm sát biểu bì trên và biểu bì dưới là mô dày gồm những 
đám tế bào hình trứng, kích thước khác nhau, thành dày 
băt màu đỏ. Tiếp theo là mô mềm, gồm nhừng tế bào có 
kích thước lớn, không đều nhau, thành mỏng, xếp lộn xộn. 
Giữa gân lá có bó libe-gỗ, hình cung, cung libe ờ ngoài ôm 
lấy cung gỗ ờ trong.
Phiến lá: Biểu bì trẽn và biểu bì dưới gồm một hàng tế bào 
hình chữ nhật năm ngang, có thành ngoài hóa cutin. Dưới 
biêu bì trên là mô dậu gồm một hàng tế bào hình chữ nhật.

Bột
Bột lá cỏ màu xanh nâu, mìũ hắc nhẹ. Quan sát dưới kính 
hiên vi thây: Mảnh mô mềm, mạch mạng, mạch xoắn đúng 
riêng lẻ hay trong các mô, bó sợi, mảnh mô mềm, tinh thể 
calci Oxalat hình cầu gai. mảnh biểu bì có nhiều tế bào lồ 
khí kiểu song bào.

Định tính
A. Cân 1 g bột dược liệu cho vào ống nghiệm, thêm 
5 ml ethanol 50 % (TT), đun trong cách thủy trong 5 min, 
lọc. Dịch lọc có màu đò tía.
B. Cân 5 g dược liệu đã được làm nhò cho vào bình Soxhlct 
rỏi chiết với ether dầu hỏa (30°Cdển 60 °C) (TT) đến khi 
hỏt màu. Bã dược liệu được để bay hơi hct dung môi, cho 
vào bình cẩu dung tích 100 ml, thêm 50 ml ethanol 90 % 
(Tĩ), lăp sinh hàn hồi lưu, đun trong cách thủv sôi tronc
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30 min, lọc. Cô dịch lục trong cách thủy đến còn khoảng 
3 ml, lấy 1 ml dịch lọc ethanol vào ống nghiệm, thêm một 
ít bột magnesi (TT) và vài giọt acid hvdrocloric (TT), đun 
nóng nhẹ trôn cách thủy, phải xuất hiện màu hông đỏ.

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 4 h).

Tạp chất
Không quá 2,0 % (Phụ lục 12.11).

Tỷ lệ vụn nát
Qua râv có kích thước mất rây 3,15 mm: Không quá 3,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Chế biến
Thu hái lá quanh năm, nhưng tốt nhất vào mùa hè. Lá hái 
về được phơi hoặc say tới khô. Trước khi dùng sao vàng.

Bảo quản
Trong bào bì kín, để nơi thoáng mát.

Tính vị, quy kinh
VỊ đẳng nhạt, tính mát.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, khu phong trừ thấp, lợi tiêu, giàm 
đau. Chủ trị: Mụn nhọt, mẩn ngứa, ban chẩn mày đay, đi ỉa 
lòng lâu ngày, đại tiện ra máu.

Liều lượng, cách dùng
Ngày dùng 6 g đến 12 g lá khô (hoặc 20 g đến 40 g lá tươi), 
dưới dạng thuổc sắc hoặc hâm.

Kiêng ky;
Người hay chảy máu không nên dùng.

ĐƯƠNG QUY (Rễ)
Radix Angeỉỉcae sinensis

Rề đã phơi hay sấy khô của cây Đương quy [Angelica 
sinensis (Oliv.) Diels.], họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Rề dài 10 cm đen 20 cm, cồm nhiêu nhánh, thường phân 
biệt thành 3 phẩn: Phần đẩu gọi là quy đầu, phần giữa gọi 
là quy thân, phân dưới gọi là quy vĩ.
Đưòmg kính quy đầu từ 1,0 cm đến 3,5 cm, đường kính 
quỵ thân và quy vĩ từ 0,3 cm đến 1,0 cm. Mặt ngoài màu 
nâu nhạt, cố nhiều nếp nhăn dọc. Mặt cắt ngang màu vàng 
ngà cỏ vân tròn và nhiều diêm tinh dầu. Mùi thơm đặc biệt, 
vị ngọt, cay, hơi đắng.

ĐƯƠNG QUY (Re)
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Vi phẫu
Lớp bần mòng màu nâu nhạt. Mô mềm vỏ gồm nhừng tế 
bào thành mỏng chứa tinh bột. Vùng libe có nhiều ông tiết 
tinh dầu. Tầng sinh libe-gô lả một vòng ngoẳn ngoèo rõ 
rệt. Mô mềm ruột có nhiều sợi.

Bột
Bột màu nâu vàng, mùi thơm đặc biệt. Soi kính hiển vi 
thấy: Nhiều hạt tinh bột đứng riêng lè. Các ống tiết tinh 
dầu thường bị vỡ. Mảnh mô mềm có nhiều hạt tinh bột, 
Mành mạch mạng, mạch xoắn, mạch điểm.

Định tính
A, Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel 60 F254-
Dung mói khai triển: Cycỉohexơn - ethyl acetat (8 : 2). 
Dung dịch thừ: Lấy 4 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 
95 % (77) ngâm trong 1 h, thỉnh thoảng lắc. Lọc. Bốc hơi 
dịch lọc đến còn khoảng 10 ml, được dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiểu: Lấy 4 g bột Đương quy (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sẳc ký, lấy bàn mòng ra, 
đổ khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ở bước sóng 366 nm, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải 
có 2 vết phát quang xanh sáng to rõ vả một số vết phụ khác 
có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sấc ký đồ của 
dung dịch đối chiếu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel 60 F,í4.
Dung môi khai triển: Cycỉohexan - diclomethan - ethyl 
acetat - acid formic ( 4 : 1 : 1 :  0,5).
Dung dịch thứ: Lấy 4 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 
95 % (77) ngâm trong 1 h, thinh thoảng lấc. Lọc. Bổc hơi 
dịch lọc đến còn khoảng 10 ml, được dung dịch thử.
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Dùng dung dịch đối chiếu 
của phép thử A.
Dung dịch chất đối chiểu: Hòa tan acid ferulic chuẩn trong 
ethanol (77) để được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi khai triển, lấy bản mỏng ra, để khô 
ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước 
sóng 366 nm, trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các 
vết cùng màu sắc và giá trị Rf với vết của acid ferulic trên 
sắc ký đồ cùa dung dịch chất đối chiếu và có các vết cùng 
màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sẳc ký đồ của dung 
dịch dược liệu đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu cắt nhỏ.

Tro toàn phần
Không được quá 7,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).

ĐƯƠNG QUY (Rễ)

Tạp chất
Không quá 1,0% (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 40,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Ticn hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 50%  (77) làm dung môi.

Địnhlưcmg
A. Định lượng tinh dầu (Phụ lục 12.7).
Dùng 50 g bột dược liệu (qua rây số 355), thêm 250 ml 
nước, một ít đá bọt và 75 mi glycerin (77), cất trong 4 h (khi 
cất phải tăng nhiệt độ dần dần để tránh bị trào do tạo bọt). 
Hàm lượng tinh dầu trong dược liệu không được ít hơn 
0,4 % tinh theo dược liệu khô kiệt.
B. Định lượng acid ĩerulic.
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Phu dộng: Acetonìtriỉ - dung dịch acỉdphosphoric 0,085 %
(17:83)7
Dung dịch chuân: Hòa tan acid ferulic chuẩn trong 
methanoỉ 70 % (77) để được dung dịch có nồng độ chính 
xác khoảng 12 Ịighnl.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,2 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào bình nón nút mài dung tích 100 ml, 
thêm chính xác 20,0 ml methanoỉ 70 % (Tỉ), đậy nắp, cân 
xác định khối lượng. Đun SÔI hồi lưu cách thủy 30 min, để 
nguội, cân lại và bô sung khối lượng mất đi bàng methanol 
70 % (77) nếu cần, lẳc đều, lọc qua màng lọc 0,45 ịim, 
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 321 nm.
Tốc độ dòng: 1,3 ml/min.
The tích tiêm: 20 pl.
Cách tiến hành: Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn. Ghi 
sắc ký đồ. Số đĩa lỷ thuyết của cột tính theo pic của acid 
íerulíc không được ít hơn 5000.
Tiến hành sấc ký với dung dịch chuẩn, dung dịch thử. Ghi 
sắc ký đồ. Tính hàm lượng acid ferulic trong dược liệu dựa 
vào diện tích pic thu được trên sấc ký đồ của dung dịch 
thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C10Hi0O4 của acid 
ferulic chuẩn.
Hàm lượng acid íerulic (Q oH ìqCV) trong dược liệu không 
được ít hơn 0,05 % tỉnh theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu. Đào lấy rễ, rửa sạch, loại bỏ tạp 
chất, phơi hoặc sẩy ờ nhiệt độ thấp đến khô.

Bào chế
Đương quy đã loại bò tạp chất, rửa sạch, ù mềm, thái lát 
mỏng, phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp.
Từu Đương quy: Lấy Đương quy đã thái thành lát, phun 
rượu cho đều, ủ qua, cho vào chảo đun nhò lừa, sao nhẹ 
đến khô, lấy ra để nguội. Cứ 100 kg Đương quy dùng 
10 kg rượu. Dược liệu này là phiến mỏng dạng tròn hoặc
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không đều mặt cẳt có vãn nâu nhạt. Chất dai, màu vàng 
tham. Vị hởi đắng. Mùi thơm nồng, có mùi rượu.

Bảo quản . ;
Để nen khô mát, tránh âm, môc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam tân, ôn. Vào các kinh can, tâm, tỳ.

Công năng, chủ trị
Bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh, giảm đau, nhuận tràng. 
Chù try. Huyết hư, chóng mật. Kinh nguyệt không đều, bế 
kinh đau bụng kinh, táo bón do huyêt hư. Phong tháp tê 
đau, sưng đau do sang chân.
Đương quy chích rượu: Dùng điều trị bế kinh, đau bụng 
kinh phong thấp tê đau, sưng đau do sang chấn.
Toàn Quy: Hòa huyết (vừa bo huyết vừa hoạt huyết).
Quy vĩ: Hoạt huyết hóa ứ.
Quý thân: Dương huyết bổ huyết.
Quy đàu: Chi huyết.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 6 g đên 12 g, dạng thuôc săc hoặc ngâm rượu. 

Kiêng ky
Tỳ vị có thấp nhiệt, đại tiện lỏng không nên dùng.

ĐƯƠNG QUY DI THỰC (Kễ)
Radix Angeỉicae acutiíobae

Rễ củ đã phơi hay sấy khỏ của cây Đương quy di thực từ 
Nhật Bản [Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa], 
họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Re chinh ngấn và mập, dài 10 cm đến 20 cm, đường kính 
2 cm tĩở lên, có nhiều rề nhánh dài 15 cm đến 20 cm, đường 
kính 0,2 cm trờ lên. Mặt ngoài màu nâu tối, có nhiều nếp 
nhăn dọc, nhiều sẹo lồi nằm ngang là vết tích của rễ con. 
Mặt căt ngang màu trăng ngà có vân tròn và nhiêu điêm 
tinh dâu. Mùi thơm hơi hắc, vị ngọt nhẹ, sau hơi cay nóng.

Vi phẫu
Mặt căt ngang hỉnh tròn, từ ngoài vào trong có: Lớp bẩn 
gôm nhiêu hàng tế bào hình chữ nhật thành dày xểp thành 
vòng đỏng tàm và dãy xuyên tâm. Mô mêm vỏ gồm những 
tê bào thành mỏng, lớp phía ngoài thường bị ép bẹp, méo 
mó, rải rác có các khuyết tế bào hình dạng khác nhau. 
Thinh thoảng có các ống tiết tinh dầu nàm rải rác trong 
mô mêm vỏ và libe. Libe-gỗ bị phân cách bời các tia ruột 
tạo thành các bó dài ricng biệt. Tầng sinh libe-gồ tạo thành 
vòng liên tục. Tia ruột gồm 2 đến 3 hàng té bào xếp theo 
hướng xuyên tâm.

Bột
Bột có màu vàng nâu, mùi thơm, vị cay. Soi dưới kính hiển 
VI thây: Có nhiêu hạt tinh bột hình tròn hay hình trứng 
nhò đứng riêng lẻ hay từng đám, đường kính từ 5 pm đến
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20 ịim, Mành mạch mạng, mạch xoắn, mạch điểm. Mảnh 
mô mềm có nhiêu hạt tinh bột, rải rác có các giọt dâu màu 
vàng nhạt.

Định tính
A. Bột dược liệu phát quang dưới ánh sáng từ ngoại ờ 
bước sóng 366 nm.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Siìica gel 60F2i4-
Dung môi khai triền: Cycỉohexan - ethyl acetat - aceton 
(7 : 2 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu thêm 20 ml aceton 
(77), lắc thật kỹ (lấc trên máy lắc) trong 1 h. Lọc. Bốc hơi 
dịch lọc đến khô. Hòa tan cắn trong 1 ml cỉoro/orm (77). 
Dung dịch doi chiếu: Lấy 2 g Đương qui di thực (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phân Dung dịch thử.  ̂
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 Ịil môi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản mỏng ra, 
để khô ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ờ bước sóng 366 nm, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải 
cho các vết phát quang xanh lơ sáng có cùng màu sắc và 
giá trị Rf với các vểt trên sẳc ký đồ của dung dịch đối chiếu. 
Sau đó phun dung dịch kaỉi hydroxyd ỉ M trong eĩhanoỉ 
(77), các vêt này phát quang mạnh hơn.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu đã cất nhỏ.

Tro không tan trong acỉd
Không quá 4,5 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Thân, lá, hoa lẫn trong dược liệu: Không quá 2,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 35,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanoỉ 50 % (TI) làm dung môi.

Định lương
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 50 g bột duợc liệu (qua rây 
sô 355), thêm 250 ml nước, một ít đá bọt và 75 ml gỉycerin 
(77), cất trong 4 h (khi cất phải tăng nhiệt độ dần dần để 
tránh bị trào do tạo bọt),
Hàm lượng tinh dầu trong dược liệu không được ít hơn 
0,1 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Đào lấy rễ cu ớ cây trồng được 10-12  tháng, rừa sạch, 
phơi hay sấy ở 50 °c đến 60 °c  đến khô.

Bảo quản
Đê nơi khô mát, tránh ẩm, moc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, tân, ôn. Vào các kinh can, tâm, tỳ.

ĐƯƠNG QUY DI THựC (Rề)

1175



Công năng, chü tri
Bổ huyết, hành huyết, hoạt huyết, điểu kinh, nhuận tràng, 
thông đại tiện. Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, đau bụng 
khi thày kinh, thãt lưng đau, băng lậu, đại tiện khô táo, đi 
lỵ đau bụng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 15 g, dạng thuốc sắc.

GAI (Rễ)
Radix Boehmeriae niveae 
Trữ ma căn

Re đã phơi hoặc sấy khô cùa cây Gai ỉàin bánh [Boehmeria 
nivea (L .) Gaud.], hụ Gai (Ưrtícaceae).

Mô tả
Rễ hình trụ, hơi cong queo, dài 8 cm đến 25 cm, đường 
kính 0,8 cm đến 2 cm. Mặt ngoài màu nâu xám hoặc nâu 
sâm, có những vết nhăn dài theo chiêu dọc và ngang, cỏ lô 
bì và có vết tích của rễ con. Chất cứng, vết bè mảu vàng có 
xơ, phẩn vỏ màu nâu xám, phần gồ màu nâu nhạt, một số 
ở giữa có vòng đồng tâm, phần tủy (ruột) màu nâu, trong 
rỗng, tia ruột khá rõ. Mùi nhẹ, vị nhạt, nhai hơi dính răng.

Vi phẫu
Lớp bần gồm 3 đến 4 hàng tế bào hình chữ nhật, màu nâu. 
Mô mềm vỏ gồm các tế bào hình đa giác, thành mỏng, rải rác 
có các tế bào chứa chất nhày và tinh thể calci oxalat hình cầu 
gai, đôi khi có đám sợi. Bó libe-gỗ bị ngãn cách nhau bời các 
tia ruột kẻo dài ra tận mô mềm vù. Trong libe cũng có đám 
sợi. Mạch gỗ tròn to, chạy dài đến ruột. Mô mềm ruột hẹp.

Bột
Màu vàng nâu. Soi kính hiển vi thấy: Sợi dài, rời hoặc 
dính lại thành bó. Mảnh mô mềm có tế bào hình nhiều 
cạnh, thành mỏng, chứa đầy tinh bột. Hạt tinh bột tròn, 
nhỏ. Mảnh mạch gỗ rộng. Mảnh bần màu vàng sim, đày. 
Tinh thề calci oxalat hình cầu gai.

Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không quá 0,5 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 5,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoì 96 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ hay mùa thu. Dào lấy rễ, rưa sạch 
đất, cắt bỏ rễ con, để nguyên hay thái phiến, dùng tươi 
hoặc phơi, sây khô.

GAI (Re)

Bảo quản
Đê nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Vào kính can, tâm.

Công nảng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, chỉ huyết, an thai, lợi tiểu. Chủ trị: 
Huyết ỉám, thổ huyết, hạ huyết, xích bạch đới, mụn nhọt, 
động thai ra máu, sưng đau đo côn trùng cắn, sang chấn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 20 g, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: Lấy rễ tươi giã lấy nước để bôi, đáp hoặc sắc 
lẩy nước rừa.

Kiêng ky
VỊ hư hàn, ia chảy không nên dùng.

GÁC (Ảo hạt)
Ariỉỉus Momordỉcae cochinchinensỉs

Áo hạt lấy từ hạt quả chín đem phơi hoặc sấy khô của cây 
Gẩc [híomordiea cochinchinensis (Lour.) Spreng.], họ Bí 
(Cucurbitaceae).

Mô tả
Dược liệu là những màng dày khoảng 1 mm, dài 2 cm đến 
3 cm, rộng 2 cm đến 2,5 cm, màu đỏ cam, bể mặt nhăn 
nheo, Thể chất khô íỉiòn, dễ gãy vụn, mùi hăng nhẹ, vị nhạt.
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Bột
Bột màu đò cam, soi kính hiển vi thấy: Mảnh mô mềm 
gồm các tế bào hình đa giác, kích thước tương đối đều, 
thành hơi dày, xếp sít nhau, đều đặn. Nhiều hạt dầu tròn 
nhò màu cam. Rải rác có các khối chẩt màu nâu đen.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G
Dung môi khơi trien: Cvclohexan - ether ethvỉic (4 : 1). 
Dung dịch thử: Lẩy 1 g bột thô dược liệu, thêm 10 ml ether 
dầu hòa (40 °Cđến 60 °C) (TĩX ngâm trong ĩ h, lọc. Cô dịch 
lọc đến cắn. Hòa cắn trong 1 ml ether dầu hỏa (40 ° c  đến 
60 °Cj (TT} làm dung dịch chấm sắc ký,
Dung dịch đối chiểu: Dung dịch /Tcaroten nồng độ 
0,1 mg/ml trong ether dầu hỏa (40 °c đến 60 °C) (TT) 
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bàn mòng 10 Ịil mồi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi 
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra, để khô ờ nhiệt 
độ phòng. Ọuan sát dưới ánh sáng thường. Trên sẳc ký đồ 
của đung dịch thử phải có vết chính cùng màu, cùng giá 
trị Rf với vểt cùa /Tcaroten trên sac ký đồ của dung địch 
đổi chiếu.
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Độ ẩm
Không quả 10,0% (Phụ lục 12.13).
Dùng khoảng 10 g dược liệu.

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lạc 12.11 ).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mát rây 4 mm: Không quá 5,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Tro toàn phần
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.8 ).

Chất chiết được trong dược liệu
Cân chính xác 10 g bột dược liệu vào một bình nón nút 
mài dung tích 250 ml. Thêm 100 ml ether dầu hỏa (40 °c  
đến 60 °C), đun hôi lưu trôn cách thủy âm trong 30 min. 
Đe lẳng, gạn lấy dịch chiết. Chiết như trên 2 lần nữa, mỗi 
lần với 50 ml ether dầu hòa (40 °c đến 60 °C). Lọc dịch 
chiết và tập trung các dịch lọc vào một chén đà cân bi, cô 
dịch lọc trên cách thủy đến khi hết ether dầu hỏa. Đe nguội 
trong bình hủt ẩm. Cân và tính kết quả.
Hàm lượng cắn dầu không được ít hom 8,0 % tính theo 
được liệu khô kiệt.

Chế biến
Quả gấc chín, bổ lấy hạt, phoi hoặc sẩy hay đồ chín cho 
bớt dính, bóc lấy áo hạt, cp lấy dầu hoặc phơi hoặc sấy 
khô ở nhiệt độ 40 °C’ đến 60 cc . Màng áo hạt gấc dùng 
chế dầu gấc.

Bảo quản
Đê nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Cam, bình. Vào kinh can, tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Bô tỳ, thanh can sáng mất. Dùng cho trẻ con chậm ỉớn, phụ 
nữ mang thai, cho con bú, bệnh khô mắt, quáng gà.

Cách dùng, liều lượng
Dạng dâu. Người lớn 10 đến 20 giọt/ngàv (2 lần/ngày). Trẻ 
em: 5 đến 10 giọt/ngày.

GÁC (Hạt)
Semen Momordỉcae cochỉnchỉnensis 
Mộc miết tử

Hạt đã bóc áo hạt, phơi hay sấy khô, lấy từ quả chín cùa 
cay Gâc [Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.], họ 
Bí (Cucurbitaceae).

Mô tả
Ưạt gân tròn, dẹt, giữa hơi phồng lên, đường kính 2 cm đán 
4 cm, dày 0,5 cm. vỏ hạt cứng màu nâu đen, mép có răng 
ìu va rộng. Phia trong vò cứng có màne mỏng như nhung,

màu lục xám, trên mặt có những vết dài nhỏ màu nâu. Hai 
lá mầm màu trắng ngà ép vào nhau, có chất dầu. Mùi đặc 
biệt, vị đẳng.

Bột
Màu vàng xám, tế bào mỏ cứng hình tròn hay bầu dục, 
thảnh dày hóa gỗ, mép lượn sóng, đường kính 50 pm đên 
120 pm, có khoang rò rệt, hẹp. Tê bào mô mêm của lá 
màm có hình nhiều cạnh, chứa dầu béo và hạt aleuron. 
Khối dầu hình tròn, đường kính 30 |tm đến 70 Ị.im, có vân 
lưới rõ trên bề mặt.

Định tính
A. Lầy 2 g bột dược liệu thô, thêm 20 ml ether (TT), ngâm 
ẩm khoảng 30 min, lọc. Lav 2 ml dịch lọc, bổc hơi trên 
cách thủy đến khô. Thêm một ít bột natri Sulfat khan (TT) 
vào cặn, đun nóng, sẽ có bọt và hơi cay màu trang bốc lên.
B. Lấy 1 g bột dược liệu thô, thêm 10 ml ethanol 70% (TT), 
đun trên cách thủy 30 min [nếu cạn thì thêm ethanol 70 % 
(Tí) vừa đủ thể tích], lọc. Lay 2 ml dịch lọc cô trên cách 
thủy tới can sồn sệt. Thêm vào can 20 ml nước nóng, khuấy 
đều, để nguội, lọc. Lấy ỉ 0 ml dịch lọc cho vào ống nghiệm, 
lấc mạnh theo chiều dọc của ống nưhiệm 1 min. Đe yèn, 
có cột bọt bền 5 min.

Độ ẩm
Khône quá 10,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu tán nhỏ.

Chế biến
Thu hái quà chín vào mùa đông, bổ ra và phơi cho se, loại 
bỏ vỏ thịt quả và áo hạt, lấy hạt phơi hoặc sấy khô.

Bào chể
Mộc miết từ sống: Tách bò phần vỏ hạch cứng, lấy nhân, 
để nguyên hoặc mài với dấm để bôi.
Bột mộc miết tử sương: Sao nhân hạch mộc miết tử sạch, 
nghiền nát, bọc vào giấy bản và ép để loại hết chất dầu 
được bột trắng như sương.

Bảo quản
Đc nơi khô ráo.

Tính vị, quy kinh
Khổ, cam, ôn, có độc. Quy vào kinh can, tỳ’ vị.

Công năng, chủ trị
Tán kểt tiêu sưng, giải độc. Chủ trị: Sưng viêm, nhũ ung, tắc 
tia sữa, tràng nhạc, trĩ, dò hậu môn, chấn thương, ứ huyết.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 0,9 g đến 1,2 g dạng uổng. Dùng ngoài với 
một lượng bột thích hợp trộn với dầu hay dấm đẩp tại chồ, 
hoặc mài đê bôi, hoặc ngâm rượu đê bóp chỗ bị sung dập.

Kiêng ky
Thận trọng đối với phụ nữ có thai.
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GIẢO CỐ LAM 
Herba Gynostemmae

Phần trén mặt đất đă phơi hay sấy khô cùa cây Giảo cồ 
lam [Gvriostemmapentaphyỉỉum (Thunb.) Makino], họ Bí 
(Cucurbitaceae).

Mô tả
Phần trên mặt đất có dạng dây leo. Thán hình trụ, cố cóc 
cạnh, dài 0,3 rn den 1 m, phân đôt, kiioàng cách giữa các 
đốt từ 6 cm đến 10 cm, mang tua cuốn mọc cùng phía 
cuống lá và lá. Lá kép hỉnh chân chim có 5 đển 7 lá chét, lá 
chét ờ giữa thường lớn hơn lá chét ở bên, cuống lá dài 3 cm 
đèn 5 cm. Phiến lá màu lục hay hơi vàng nâu, mép có răng 
cưa tròn. Vị đẳng, ngọt.

Vi phẫu
Thân: Lớp biêu bì là những tế bào tròn, nhò đều đận, xếp 
thành hàng, thành tế bào phía ngoài hỏa culin. Mô dày 
cấu tạo khoảng 2 đến 3 lóp tế bào thành dày. Mô dày phát 
triển ờ phần lồi. Mô mềm vỏ là những tế bào hinh trứng có 
thành mòng. Mô cứng tế bảo hình đa giác thành dày hóa gỗ 
tạo thành vòng liên tục uốn theo chồ lồi lồm của thân. Phía 
trong mô cứng là mô mềm một có những bó libe-gồ xếp 
thành vòng tương úng với phân lồi của thân. Phía trong 
các bó ỉibe-gỗ xếp xen kẽ tạo thành vòng thứ 2. Bó libe-gỗ 
có mạch gỗ ở giữa và libe xung quanh, libe ờ phía ngoài 
phát trien hơn phía trong.
Lả:
Gân lá: Biểu bì trên gồm những tế bào hình chữ nhật 
thường có lông che chở đa bào. các tế bào ngắn. Biểu bì 
dưới cấu tạo bởi những tế bào hình tròn, xép thành hàng. 
Mỏ dày sát biểu bì trên và dưới gồm 2 đển 3 lóp tế bào 
thành dàv. Bó libe-gỗ cùa gân chính cấu tạo bời một cung 
libe bao quanh cung gỗ. Mô mềm gỗ gồm những tế bào 
thành mỏng có hình dạng thay đổi.
Phiến lá: Biểu bì trên và dưới có một lớp tế bào hình chữ 
nhật thỉnh thoảng có lông tiết đau đơn bào. Dưới biểu bi 
trén là lớp mô mềm giậu gồm 1 đến 2 hàng tế bào nhỏ. Mô 
mềm có 2 đến 3 lớp té bào thành mỏng.

Bột
Bột màu vàng xanh. Lông che chờ đa bào, lông tiết, mánh 
phiến lá có mạch xoan, mành biẻu bì lá mang lồ khí, mạch 
xoắn, sợi xếp thành bó hay đứng riêng lẻ. Mánh biểu bì có 
các u lồi.

Định tính
Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanoỉ 96 % (TT), đun sôi 
cách thủy 10 min. Lọc, lẩy dịch lọc làm các phán ứng sau: 
Lây 2 ml dịch lọc cho vào ông nghiệm, thêm một ít bột 
magues i (TT) và 3 đến 4 giọt acid hydrocỉoric (77). Sau 
vài phút màu của đung dịch chuyền từ vãng sang hồng. 
Lây 1 ml dịch lọc cho vào ông nghiệm, thêm 3 giọt d n n ẹ  
dịch săt (lỉĩ) cỉorid 5 % (TT) sẽ xuât hiện màu xanh đen. 
Lạy 1 ml dịch lọc cho vào ống nghiệm to, thêm 5 ml nước 
cắt, lắc mạnh trong 2 min. Dẻ yên, cột bọt bền trong ít nhất 
15 min.

Độ ẩm
Không quá 13.0 % (Phụ lục 9.0, 1 g, 100 °c, 5 h). 

Tro toàn phần
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid hyđroclorìc
Không quá 3,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Không được có đất, cát, sỏi (Phụ lục 12.11).

Kim loại nặng
Không quá 2,0 phần triệu Pb; 1,0 phần triệu Cd; 0,5 phần 
triệu Hg; 1,0 phần triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Định lượng
Cân chinh xác khoảng 10 g bột dược liệu (qua rây số 355) 
đã xác định độ ẩm cho vào túi giấy lọc, đặt túi vào bình 
Soxhlet, chiết bằng cloroform (TT) đến khi dịch chiết 
không còn màu (để loại clorophyl). Loại bò dịch chiết 
cỉoro/orm. Sau đó chiết bang methanoỉ (TT) trong 2 h. 
Lọc, lấy dịch lọc cất thu hồi dung môi đến còn khoảng 
20 ml, rót từ từ vào 100 ml aceton (77), khuấy đều, sẽ xuất 
hiện tủa, lọc lay tùa. hòa tan tủa vào 50 ml nước nóng, đun 
cách thủy cho tan hết. Lọc lấy dịch lọc vào bình gạn, chiết 
saponin bằng ìì-butanoỉ (77) 8 lần, mỗi lần 25 ml cho đốn 
khi kiệt saponin. Gộp dịch chiêt, cất thu hồi dung môi, cô 
trên cách thủy đến khô. sẩy cắn ở 60 °c đến khối lượng 
không đổi. Cân và tính hàm lượng saponin trong dược liệu 
theo công thức sau:

X (% )  =
a

m (ioo-d)
X 100 X 100

Trong đó:
a là khối lượng cắn khô saponin (g); 
m là khối lượng dược liệu đem định lượng (g); 
d là độ âm dược liệu (%).
Hàm lượng saponin toàn phần trong dược liệu không được 
ít hơn 4,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái vảo mùa hạ, rưa sạch, phơi khô, cắt đoạn ngắn 
2 cm đến 3 cm, phơi hoặc sấy khô. Khi dùng sao vàng.

Báo quản
Trong bao bì kin, đê nơi khô, thoáng, tránh âm, sâu mọt.

Tính vị, quy kinh
Vị đẳng, tính hàn. Vào kinh can, phế.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, chi ho, trừ đờm. Chủ trị: Đợt cấp cùa 
viêm phế quàn mạn tính, vicm gan virus, viêm thận, viêm 
dạ dày cẩp, bệnh tiêu đườne. chứng tãne mỡ máu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 15 g đèn 30 g, dưới dạng thuốc sắc, hoặc có thê 
tán thành bột thô làm chè hãm uống.
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GỪNG (Thân rễ)
Rhizoma Zingibcris 
Can khương
Thân rề đã phơi hay sấy khô cùa cây Gừng (Zingiber 
officinale Rose.), họ Gừng (Zingiberaceae).

Mô tả
Thân rỗ (quen gọi lả cú) không cỏ hình dạng nhât định, 
thường phân nhánh, dài 3 cm đến 7 cm, dày 0,5 cm đến 
1 5 cm. Mặt ngoài màu trắng tro hay vàng nhạt, có vết 
nhăn dọc. Đỉnh các nhánh có đỉnh sinh trường của thân rê. 
vết bẻ màu trắng tro hoặc ngà vàng, có bột, vân tròn rd. 
Mặt cắt ngang có sợi thưa. Mùi thơm, vị cay nóng.

Vi phẫu
Biểu bì gồm một lóp tể bào nhỏ hình chữ nhật, xếp tương 
đối đều đặn. Dưới lớp biêu bì là lóp suberoiđ gôm 5 đên 6 
hàng tế bào tròn hoặc gần tròn nhuộm màu xanh, xếp xen 
kẽ nhau. Phía dưới lớp suberoid là lóp bần gồm những tể 
bào hình chữ nhật, xếp xuyên tâm và đong tâm. Mô mềm 
vò gồm các tế bào tròn. Phía trong, lóp nội bì tạo thành 
vòng không liên tục, sát lớp nội bì là lớp trụ bì. Các bó 
libe-gỗ rải rác trong phẩn mô mềm vò và mô mềm ruột, tập 
trung nhiều nhất ờ sát lóp nội bi. Môi bó hình tròn hay hình 
trứng có 1 đến 6 mạch gỗ ờ giữa, libe chồng lên gỗ, rái rác 
có các mạch gô bị cẳt dọc. Những tê bào tiêt tinh dâu rãi 
rác khắp mô mềm một và mô mềm vò.

Bột
Mành mô mềm gồm những tế bào hình nhiều cạnh, rải rảc 
có chứa tế bào tiết tinh dầu màu vàng nhạt. Tinh bột hình 
trứng, cỏ vân rỗ. Mành bần gồm các tế bào hình chừ nhật, 
vách dày, màu vàng nâu. Sợi có thành mỏng. Mảnh mạch 
vạch, mạch vòng, mạch điểm.

Định tính
A. Lây khoảng 5 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 
7Ọ % (TT). đun sôi, lắc đều, lọc.
Lây ị ml dịch lọc, thêm 5 giọt dung dịch natri niiropntsiưt 
ĩ % (77), thêm 3 giọt dung dịch na tri hvdroxỵd Ỉ0%  (77), 
xuât hiện màu đỏ. Thêm 2 giọt acid acetic băng (77), có 
tủa chuyên sang màu vàng.
Lây 1 ml dịch lọc, thêm 3 giọt dung dịch paranitroaniỉin 
(77), thêni 0,5 ml dung dịch natri hvdrocarbonaĩ 5 % (77), 
4 ml nước, đun sôi, đê nguội, dung dịch có màu nâu đò.
B. Phương pháp sẳc kv lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GFi u
Dung môi khai trien: n~Hexan - acetan - acid acetic hăng 
(7,5 : 2,5 : 4 giọt).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 5 mi acetan 
(77), ỉăc trong 3 min. lọc, lấy dịch lọc làm dung dịch thử. 
Dung dịch' đổi chiếu: Lấy 2 g bột thân rễ Gừng (mẫu 
chuân) chiêt nbư mô tà ờ phần Dung dịch thừ.
Cach tiên hành: Châm riêng biệt lèn bản mòng 5 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi khai triển xong, lấy bản mòng ra 
de khô ờ nhiệt độ phòng. Phun thuốc thư vaniỉin - sulfuric

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

(77). Sấy bản mòng ờ 110 °c  cho đến khi xuất hiện vêt. 
Quan sát dưới ánh sáng thưòng. Trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch thừ phải có ít nhất 10 vết cùng màu sắc và giá trị R| 
với các vết trên sẳc ký dô cùa dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid hyđrocloric
Không quả 3,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp ch ất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất: Không quá 1,0 %.
Ti lệ non xổp: Không quả 1,0 %.

Chất chiết được trong dược liệu
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Chắt chiết được trong nước: Không ít hơn 14,0 % tính theo 
dược liệu khô kiệt.
Chat chiết được trong ethanoỉ 90 %: Không ít hon 6,0 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Địnhlưọng
Định lượng tinh dâu trong dược liệu (Phụ lục 12.7).
Cho 30 g dược liệu đã được cắt nhỏ vào bình cầu dung 
tích 500 ml của bộ dụng cụ định lượng tinh dầu trong được 
liệu. Thêm 300 mỉ nước, tiến hành cất trong 3 h.
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,5 % tinh dầu tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Đào lấy củ gừng già, rửa sạch, phơi hoặc sấy đến khô (can 
khưong). Khi dùng có thể sao vàng hoặc sao cháy (thán 
khương).

Bảo quản
Đẽ nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, nhiệt. Vào các kinh tâm, phe, tv. vị, thận, đại tràng. 

Công năng, chủ trị
On trung tán hàn, hồi dương, thông mạch, táo thấp tiêu 
đàm. Chủ trị: Đau bụng lạnh, đầy trướng không tiêu, nôn 
mừa ỉa cháy, tứ chi lạnh, đảm ẩm. ho suyễn.
Thán khương tăng cường chỉ huyết.

Cách dùng, liều lưọìig
Ngày dùng từ 4 g đến 8 g, dạng thuốc sác hoặc hoàn tán. 
Thường phổi họp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Âm hư nội nhiệt sinh ho, biêu hư ra mo hôi nhiều hoặc mẩt 
máu không nên dùng.

GỪNG (Thân rễì
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HÀ THỦ Ô ĐỎ (Rề)
Radix Fallopiae multißorae 
Dạ giao đằng
Rễ củ phơi hay sấy khô của cây Hà thủ ô đò [Fallopio 
multiflora (Thưnb.) Haraldson Syn. Poỉvgonum multiflorum 
(Thunb.)j, họ Rau răm (Polygonaceae).

Mô tả
Rễ cù tròn, hoặc hình thoi, không đều, củ nhỏ để nguyên, 
dài 6 cm đên 15 cm, đường kính 4 cm đên 12 cm; củ to 
bổ đôi theo chiều dọc, hay chặt thành từng miếng to. Mặt 
ngoài màu nâu đò, có những chồ lồi lõm do các nếp nhãn 
ăn sâu tạo thành. Chất chắc, khó bè. Mặt cắt nganẹ có lớp 
bẩn mỏng màu nâu sẫm, mô mềm vỏ màu đò hồng, có 
nhiêu bột, ờ giừa có ít lõi gỗ. Mùi nhẹ, vị hơi đẳng, hơi 
ngọt và chát.

Vi phẫu
Lớp bần gồm 3 đến 4 hàng tế bào thành dày, chửa chất màu 
nâu. Mô mềm vò phát triển nhiều, rải rác có nhiều tinh thể 
calci oxaỉat hình cẩu gai và hình thoi. Từng đám libe cấp 
2 rời nhau xếp thành một vòng tròn ứng với các đảm gỗ 
cấp 2 ở bên trong. Tầng sinh libe-gỗ. Gỗ cấp 2 chạy vào 
đến tâm. Tia ruột chạy từ tâm cát libe-gồ cấp 2 thành từng 
đám. Ngoài ra cỏ các bó libe-gỗ thứ cấp được hình thành 
sau gỗ cấp 2 nằm riêng lẻ hoặc chụm với nhau rải rác khẳp 
mô mềm vỏ.

Bột
Mùi nhẹ, màu nâu hồne, vị hơi chát. Soi dưới kính hiển 
vi thấy: Nhiều hạt tinh bột đơn hoặc kép đôi, kép ba, nằm 
riêng lẻ hoặc kết thành khối, đường kính 5 fim đến 25 pm, 
hình gần tròn, rốn hình sao hay phân nhánh.
Rải rác có các mảnh mạch điểm. Tinh thê calcí oxalat hình 
cầu gai, đường kính 20 pm đén 50 pm. Mảnh bần gồm các 
tế bào hình đa giác thành dày có màu đỏ nâu. Mảnh mô 
mềm cỏ tể bào thành mỏng chứa tinh bột. Sợi nhỏ dài có 
vách đày với nhiều ống trao đổi.

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu cho vào ống nghiệm, ngâm với 
10 ml nước trong 30 min, gạn lấy 5 ml, thêm 3 giọt đến 4 
giọt dung dịch natri hydroxyd (77) sẽ có màu đò sẫm.
B. Lấy 0,1 g bột, thêm 10 ml dung dịch natri hydroxyd 
Ỉ0 % (77) đun trong cách thủy trong 5 min, để nguội, lọc. 
Acid hóa dịch lọc băng dung dịch acid hydrocỉoric 10 % 
(77) đến môi trường acid (thử bằng giấy quỳ), sau đó lắc 
với 20 ml ether ethyỉic (77), lớp ether cthylic có màu vàng 
cam, gạn lấy 5 ml ether, thêm 5 ml amoniac đậm đặc (77), 
lớp amoniac sẽ có màu đỏ.
c . Lấy 0,2 g bột dược liệu, đun trên cách thủy với 
10 ml ethanol 96 % (TT) trong 5 min, để nguội, lọc. Lấy 
5 ml dịch lọc, để bay hơi đến khô, thêm 2 ml dung dịch 
antimony cỉorid (77) sè cỏ màu đỏ hay tím đỏ.
D. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại lát cất có màu vàng xám.
E. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

HÀ THỦ Ô ĐÒ (Rễ)

Ràn mỏng: Silica ge ỉ G.
Dung mỏi khai triển: Ethyl aceta! - methanol - nước 
(100:17:13).
Dung dịch thừ: Lấy 0,25 g bột dược liệu, thèm 20 mi 
ethanol 96 % (77), đun hồi lưu trên cách thủy trong 
30 min, đẻ nguội, lọc, đê bay hơi dịch lọc đến cạn. Thêm 
vào căn 10 ml nước và 1 ml dung dịch acid hydrocloric 
10 % (77), đun hồi lưu trong cách thủy 30 min, để nguội 
sau đó lăc với ether ethyỉỉc (77) 2 lần, mỗi làn 20 ml. Gộp 
dịch chiết ether, đê bay hơi tự nhiên còn khoảng 1 ml dùng 
làm dung dịch thử.
Dung dịch chát đôi chiếu: Hòa tan emođin trong ethanol 
96 % (77) để được dung dịch có nồng độ 0,1 %.
Dung dịch dược liệu đổi chiếu: Lấy 0,25 g bột Hà thủ ô đỏ 
(mẫu chuẩn), chiết như mô tả trong mục Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
để khô trong không khí ở nhiệt độ phòng. Quan sát các vét 
dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm. Sau đó cho 
bản mòng tiếp xúc với hơi amoniac (77). Quan sát dưới 
ánh sáng thường. Trẽn sắc kỷ đồ của dung dịch thừ phải 
có các vết cùng giá trị Rf và màu sắc vói các vết trên sắc 
kỷ đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu, trong đó phải có 
một vết cùng màu sắc, cùng giá trị Rf với vct emodin trên 
sắc ký đồ của dung dịch chất đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c , 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid hydrocloric
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất khác: Không quá 0,5 %.
Ti lệ xơ gỗ: Không quá 1,0 %.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 20,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 30 % (77) làm dung môi.

Định lượng anthraquinon kết hợp
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - dung dịch acid phosphoric o, I % 
(80 : 20).
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác các chất chuẩn emodin 
và phỵscion và hòa tan trong methanol (77) đổ được dung 
dịch chuẩn hỗn hợp có nồng độ tương ứng là 80 pg/ml và 
40 fig/inl.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoáng 1 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 250) vào một bình nón nút mài, thêm chính 
xác 50 ml methanol (TT), đậy nút và cân. Đun sôi hồi 
lưu 1 h, để nguội, cân lại. Bổ sung khối lượng mat đi 
bàng methanol (77), lắc đều, lọc được dung dịch thử A
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{dùng để xác định anthraquinon tự do (FAQ)}. Hút chính 
xac 25 ml dung dịch thừ A cho vào binh nón nút mài, 
co tren cách thuy đến cạn. Thêm chính xác 20 ml dung 
dịch acid hydrocioric 8 % (TT), lắc siêu âm 5 min, thèm 
20 ml cloroform (77), đun hồi lưu 1 h, làm nguội ngay 
ĩâp tức rồi chuyển vào bình gạn. Rửa bình nón với 5 ml 
clorofom (77). Gộp dịch rừa vào bình gạn. Gạn lấy lớp 
cloroform. Lắc dung dịch acid với doroform (TT) 3 làn nữa, 
mỗi lần dùng 15 ml. Gộp dịch chiêt cloroform, cô trên cách 
thúy đến cạn. Dùng methanol (TT) đê hòa tan và chuyên 
toàn bộ cắn vào bình định mức 10 ml, them methanol (TT) 
vira đủ đến vạch, lắc đều, lọc được đung dịch thừ B {dùng 
để xác định anthraquinon toàn phân (TAQ)}.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 rnm), được nhôi pha tĩnh c  
ựpm ).
Detector quang phô từ ngoại đặt ờ bước sóng 254 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiêm dung dịch chuẩn. Tiến hành sắc ký và tính sổ đĩa 
lý thuyết của cột. số đĩa lý thuyết của cột tính trên pic 
emodin phải không dưới 3000.
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuẩn và hai dung 
dịch thử. Tính hàm lượng emodin và physcion trong mỗi 
dung dịch thừ và trong dược liệu dựa vào diện tích pic 
thu được trên sắc ký đồ của các dung dịch thử, dung dịch 
chuân, hàm lượng các chất chuẩn emodin và physcoin. Từ 
đó tính hàm lượng anthraquinon kết hợp (CAQ).
Hàm lượng CAQ = Hàm lưcmg TAQ - Hàm lượng FAQ 
Dược liệu phải chứa không dưới 0,1 % anthraquinon 
kèt hợp (CAQ), tính theo tồng hàm lượng cùa emodin 
(C15H10O5) và physcion (C16Hi20 5), tính theo dược liệu 
khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, khi lá khô úa, đào lấy củ, cắt bỏ 
hai đâu, rừa sạch, củ to cẳt thành miếng, phơi hay sấy khô. 
Nêu đô chín rồi phơi thì tôt hơn. Trước khi dùng thường 
nau, đồ với đậu đen.

Bào chế
Chê Hà thủ ô đỏ: Rửa sạch củ, ngâm nước vo gạo 1 ngày 
1 đêm, sau đó rửa lại. Đô nước đậu đen cho ngập (cử 1 kg 
Hà thủ ô cân 100 g Đậu đen, 2 L nước, nấu đển khi đậu đen 
nhừ nát), nâu đến khi gần cạn, cần đảo luôn cho chín đều. 
Khi củ đã mềm, lấy ra, bò lõi (nếu có). Nếu còn nước đậu 
đen thi tâm phơi cho hết. Làm sạch vụn nát. Thái hoặc cạo 
mỏng rồi phơi khô. Nếu đồ thì đồ 9 lẩn rồi phơi 9 lần (cửu 
chưng cừu sái) thi càng tốt.
Khi đun nên đặt vi ở đáv nồi cho khỏi cháy dược liệu.

Bảo quản
Đô nơi khô, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Khò, cam, sáp, ôn. Vào các kinh can, thận.

DƯỢC Đ1ÉN VIỆT NAM V

Công năng, chủ trị
Dưỡng huyết, bô can thận, nhuận tràng thông tiện, làm 
xanlì tóc. Chù trị: Huyết hư thiếu máu, da xanh, gầy, đau 
lưng, di tinh, tóc bạc sớm, táo bón.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g I là thủ ô đỏ đă chê, dạng thuôc 
sắc hoặc rượu thuốc.

HÀ THỦ Ô TRẢNG (Rề)
Radix Streptocauli

Rề đã phơi hay sấy khô của cây Hà thù ô trắng [Streptocauỉon 
juventas (Lour.) Merr.}, họ Thiên lý (Asclepiađaceae).

Mô tả
Rễ nạc hình trụ, đường kính 1 cm đến 3 cm. Mặt ngoài 
màu nâu nhạt đến nâu xám, có nếp nhãn và rãnh dọc, có 
nhiều lỗ vỏ nằm ngang và những vết tích của rễ con còn 
sót lại. Mặt cắt ngang có màu trang ngà đến màu vàng nàu 
nhạt, nhìn thấy rõ tầng phát sinh libe-gỗ. Vị hơi đấng, có 
nhiều bột.

Vỉ phẫu
Mặt cẳt ngang rễ hình tròn. Soi dưới kính hiển vi tờ ngoài 
vào trong có: Lớp bần cấu tạo bời nhiều hàng tể bào hình 
chữ nhật, xếp thành vòng đong tâm và dãy xuyên tâm. Mô 
mềm vỏ gồm những tế bào cỏ thành mỏng, rải rác có các 
tinh thể calci oxalat hình khối. Libe cấp 2 bị phân chia bời 
tia ruột thành các bó dài. Trong libe có sợi, ống nhựa mủ. 
Tầng sinh libe-gỗ quan sát rõ. Gỗ cấp 2 cấu tạo bởi những 
mạch gỗ lớn, có thành dày, xếp nối tiếp thành từng dãy rời 
nhau trong mô mềm gỗ.

Bột
Màu nâu nhạt, vị đắng sau chát. Soi kính hiển vi thấy: Các 
mảnh mô mềm, nhiều tinh thổ calci oxalat hình khối, hạt 
tinh bột đơn, kép đôi, kép ba, rải rác ở ngoài hay ở trong tổ 
bào mô mềm. Các hạt tinh bột có rốn hạt hình chữ V hay 
châm, những hạt to có thê quan sát thây vân hạt. Mành 
bân màu vàng náu. Nhiều mảnh mạch mạng, mạch chấm, 
sợi libe.

Định tính
A. Lây 10 g bột dược liệu cho vào bình nón dung tích 
250 ml, thâm âm băng amoniac đậm đặc (TT) vừa đủ rồi thêm 
vào bình 20 ml đển 25 ml doroform (Tỉ), đun trên cách thủy 
sôi Ưong 2 min đến 3 min, lọc vào bình gạn qua giấy lọc đă 
được thấm ẩm bàng doroform (TT). Lắc 2 lan, mồi lần với 
5 ml dung dịch acidhydroclorie 0, ỉ N (Tỉ). Để yên cho dung 
dịch tách thành 2 lóp, gạn lấy lóp acid. Gộp dịch chiết acid 
roi chia vào 3 ông nghiệm để làm các phán ứng sau:
Ong 1: Thêm 2 giọt thuốc thừ Bouchardat (TT) sẽ xuất 
hiện tủa nâu.
Ong 2: Thêm 2 giọt thuốc thừ Mover (TT) sẽ xuất hiện 
tủa trăng.
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Ống 3: Thêm 2 giọt thuốc thừ Dragendorff (TT) SC xuất 
hiện tủa vảng cam.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Ban móng-. Silica gel GF2U-
Dung mỏi khơi triên: Tollten - ethyl acetat (9 : 1 ).
Dung dịch thừ: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml 
methanol (TT), lac kỹ trong 30 min. Lọc, cô dịch lọc trên 
cách thủy tới còn khoảng 1 tnl dùng làm dung dịch thừ. 
Dung dịch đổi chiêu: Lay 0,5 g bột Hà thù ô trắng (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mó tả ờ phần Dung dịch thừ. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
đề khô trong không khí, phun dung dịch voniỉin ỉ % trong 
acid sulfuric (TT). sấy bản mòng ờ 105 °c trong 3 min đến 
5 min. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thử phải có các vết cùng giá trị Rf và màu sắc 
với các vết trên sắc ký đồ cùa dung, dịch đoi chiếu.

Độ ẩm
Không quả 12,0 %. (Phụ lục 9.6, 1 g, ỉ 05 °c, 5 h).

Tạp chất (Phụ lục 12.11).
Dược liệu còn sót gốc thân: Không quá 1,0 %.
Tỷ lệ rễ nhỏ (đường kính dưới 1 cm): Không quá 10,0 %.

Chế biến
Thu hái quanh năm, đào lấy rề củ về rửa sạch, thái lát, phơi 
hoặc sấy khỏ. Có thể ngâm nước vo gạo 12 h rồi phơi hay 
sẩy khô.

Bảo quản
Đổ nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, sáp, lương. Vào hai kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Bổ huyết, bồ can thận. Chủ trị: Huyết hư thiếu máu, da 
xanh gày, tóc bạc sớm, yểu sinh lý, kinh nguyệt không đều, 
đau nhức gân xương.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 12 g đển 20 g, dạng thuốc sắc.

HẠ KHÔ THẢO (Cụm quả)
Spica Pruneỉỉae
Cụm quả đã phơi hay sấy khô của cây Hạ khô thảo 
(Prunella vulgaris L.), họ Bạc hà (Lamỉaceae).

Mô tả
Dược liệu hình chùy do bị ép nên hơi dẹt, dài 1,5 cm đến 
8 cm, đường kính 0,8 cm đến 1,5 cm; màu từ nâu nhạt đến 
nâu đò. Toàn cụm quả có hơn 10 vòng đài còn lại và lá băc, 
mỗi vòng lại có hai lá bắc mọc dổi trên cuống hoa hay quả 
như hình quạt, đỉnh nhọn, có gân gợn rò, mặt ngoài phủ 
lône trắng. Mỗi lá bắc có 3 hoa nhò, tràng hoa thường bị

HẠ KHỎ THẢO (Cụm quá)

rụng, đài cỏ 2 môi, 4 quà hạch nhỏ hình trứng, màu nâu 
với vết lồi trắng ỡ đầu nhọn. Thể nhẹ, chất giòn, mùi thơm 
nhẹ, vị nhạt.

Bột
Bột màu nâu đen, mùi nhẹ, vị nhạt. Soi kính hiển vi thấy: 
Lông che chờ đa bào một dãy, từ 5 đến 7 tế bào, đôi khi rất 
dài, bề mặt lấm tấm. Mành biểu bỉ dưới của lá có lỗ khí. Te 
bào bicu bi đài hoa có vách ngoằn ngoèo. Mảnh mô mềm 
của cành gồm tế bào hình chữ nhật, xếp xcn kẽ nhau. Tinh 
thể calci oxalat hình cầu gai, gai có đầu tù. Mảnh mạch 
vạch, mạch xoan, mạch mạng. Đầu nhụy có tế bào dài và 
tỏa ra như nan quạt.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 15 ml ethanol (TT), đun hồi 
ỉưu trong cảcb thủy 1 h, lọc. Lấy dịch lọc để thử các phản 
ứng sau:
Lẩy 1 ml địch lọc cho vào một bát sứ nhò, bốc hơi trên 
cách thùy đến khô. Hòa tan can bang 1 giọt acid sulfuric 
(TT), xuất hiện màu đỏ tía chuyển dần sang màu lục toi. 
Nhò một vài giọt dịch lọc lên một tờ giẩy lọc rồi phun hỗn 
hợp gồm dung dịch sat (III) cỉorid 0,9 % (TT) và dung dịch 
kali fericyanid 0,6 % (TT) theo tỷ lệ (1 : 1), sẽ xuất hiện 
màu xanh lơ.
B. Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cyclohexan - cloroform - ethyl acetat 
- acid acetic bâng' (2 0 :5 :8 :0 ,5 ) .
Dung dịch thin Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 
(TT), đun hồi lưu trên cách thủy 1 h, lọc. Bóc hơi dịch lọc 
đến khô, hòa cấn 2 lần, mỗi lần với 15 ml ether dầu hòa 
(30 °c đến 60 °C) (TT) trong khoảng 2 min, gạn bỏ dung 
dịch ether dầu hỏa. Hòa tan cắn trong 1 ml ethanol (TT) 
làm dung dịch thử.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 1 g Hạ khô thào (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tà ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl môi 
duns dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra và để khô trong không khi. Quan sát dưới ánh sáng tử 
ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đô cùa dung dịch 
thử phải có các vết phát quang cùng màu săc và giá trị Rf 
với các vết trên sắc ký đồ cùa dung dịch đổi chiểu.
Tiểp tục phun dung dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol 
(TT), sấy bàn mònc ở 100 °c tới khi hiện rõ các vct. Quan 
sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch 
thử phải có các vết cùng màu sắc và giá tri Rf với các vết 
trên sắc ký đồ cùa dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 3,0 % (Phụ lục 9.7).
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Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Thân cây: Không quá 5 %.
Tạp chất khác: Không quá 1 %.

Chất chiết được trong dưọc liệu
Không dưới 7,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Vào mùa hạ, thu hải khi cụm quả cỏ màu đỏ nâu, phơi hoặc 
sấy khó.

Bảo quản
Đe nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Tân, khổ, hàn. Vào các kinh can, đởm.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giảng hỏa, minh mục, tán kêt, tiêu sưng. Chủ 
trị: Táng huyết áp, mắt đỏ sưng đau, đau con ngươi, chảy 
nước mắt do viêm tuven lệ, nhức đầu, chóng mặt, bướu cô; 
tràng nhạc, viêm tuyến vú, nhọt vú sưng đau.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g. Dạng thuốc sác.

HẬU PHÁC (Vỏ)
Cortex Magnoỉiae officinalis

Vò thân, vò rề, vò cành phơi hay sấy khô cùa cây Hậu phác 
(Magnolia oficinal is Rehd. et Wils.) hoặc cây Ao diệp hậu 
phác (Magnolia officinalis Rehd. et Wils var. biloba Rehd. 
et Wils.), họ Ngọc lan (Magnoliaceae).

Mô tả
Vỏ thân: Vò khô cuộn thành ống đơn hoặc ống kép, dài từ 
30 cm đên 35 cm, dày 0,2 cm đên 0,7 cm, thường gọi là 
“đồng phát” (ống hậu phác). Đầu vỏ khô gần phần rễ loe 
ra như loa kèn, dài từ 13 cm đên 25 cm, dày 0,3 cm đến 
0,8 cm, thường gọi là “hoa đồng phác”. Mặt ngoài màu 
nâu xám, thô, đôi khi dạng vảy dễ bóc ra, có lỗ vò hình bầu 
dục và cỏ vân nhăn dọc rõ. Cạo bò vỏ thô hiện ra màu nâu 
vàng. Mặt trong màu nâu tỉa hoặc nâu tía thầm, tương đối 
trơn, có sọc dọc nhò, cạo ra cỏ vết dầu rõ. Chất cứng khó 
bẽ gày. Mặt gãy sần sùi, lấm tấm hạt, tầng ngoài màu nâu 
xám, tâng trong màu nâu tía hoặc nâu, có chẩt dầu, đôi khi 
có đôm sáng nhỏ. Mùi thơm, vị cay hơi đắng.
Vó rê (căn phác): Dạng ống đơn hoặc phiến lát không đều, 
có khi cong queo giông như ruột gà gọi là kê trường phác. 
Chat cứng, dề bẻ gây, mặt gãy có xơ.
Vò cành (chi phác): Dạng ồng đơn, dài 10 cm đến 20 cm, 
day 0,1 cm đèn 0,2 cm. Chât giòn, dễ bỏ gãy, mặt gây có xơ.

Vi phẫu
Lớp bân có trên 10 hàng tế bào, có khi thấy tầng vỏ bong 
ra. Phía ngoài vỏ có vòng tế bào mô cứng và phía trong rải
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rác nhiều tế bào chửa dầu và nhóm tế bào mô cứng. Tia 
libe có 1 đen 3 hàng tế bào rộng. Phẩn nhiều sợi xếp thảnh 
bó tập trung ờ vùng trụ bì. Rãi rác có các tế bào chứa dấu.

Bột
Màu nâu. Có nhiêu sợi, đường kính 15 pm đên 32 pm, 
thành rất dày, đôi khi cỏ hình lượn sóng hoặc hình râng 
cưa ờ một cạnh, hóa gỗ, ổng lỗ không rõ. Te bào mô cứng 
hình vuông, hình bầu dục, hỉnh trứng, hoặc dạng phân 
nhánh không đều, đường kính từ 11 gm đcn 65 pm, đôi 
khi cỗ vân sọc rõ. Te bào dầu hình bâu dục hoặc hơi tròn, 
đường kính 50 pm đển 85 Jim, chứa chất dầu màu nâu 
vàng. Mảnh bần gồm những tế bào hình chữ nhật có thành 
dày, màu vàng nâu.

Định tỉnh
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Cycỉohexan - ethvl acetaỉ - aceton 
(9: 1:0,5).
Dung dịch thử: Lắc 0,5 g bột dược liệu với 5 mỉ methanol 
(TT) trong 30 min, lọc, lấy dịch lọc làm dung dịch thử. 
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan magnolol chuân và honokiol 
chuẩn trong methanol (Tỉ) để được dung dịch có nòng độ 
mồi chất là 0,1 %. Nếu không có các chất đối chiếu, đùng 
0,5 g bột vỏ Hậu phác (mẫu chuẩn), chiết như mô tà ở phần 
Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn bản mỏng 5 pl dung 
dịch thử và dung dịch đối chiếu. Sau khi triển khai, để khô 
bản mỏng trong không khí ờ nhiệt độ phòng, phun dung 
dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol (TT). Sây bản mòng 
ờ 100 °c trong 10 min. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu 
sắc và giá trị Rf với các vết trên sấc ký đồ cùa dung dịch 
đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu, cất nhò.

Tạp chất (Phụ lục 12.11).
Ti lệ vò chết: Không quá 2,0 %.
Tạp chât khác: Không quả 1,0 %.

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).

Chất chiết đưực trong dưực liệu
Không dưới 5,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 70 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6, bóc lấy vò rề, vỏ thản, 
vỏ cành. Vò rễ và vỏ cành phơi âm can. Vò thần chần qua 
nước sôi, vớt ra, chat done để nơi ẩm cho đến khi bề mặt 
lõi cỏ màu nâu tía hay nâu thầm, đồ mềm, cuộn thành ổne
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HOÀNG BÁ (Vo thân) 

phơi khô.

Bào chế
Hậu phác phiển: Cạo sạch vỏ, rùa sạch, ủ mềm, thái lát, 
phơi khô.
Khương Hậu phác (chê gừng): Gừng tươi nghiền nát, ép, 
vắt lây nước cốt gừng. Thêm một lượng nhó nước vào bã 
gừng, ép lấy nước gừng lần nữa. Trộn đều nước gừng. Tẩm 
nước gừng với Hậu phác phiến cho thấm hết nước gừng, 
sao nhỏ lửa đên khô, phiến cong, vết nứt có sợi và màu 
nâu tía. Dùng 10 kg Gừng tươi hoặc 3 kg Gừng khô cho 
100 kg Hậu phác.

Bảo quản
Trong bao bì kin, để nơi khô ráo, tránh mất mùi thơm. 

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, ôn. Quy vào kinh tỳ, vị, phế, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Ôn trung hạ khí, táo thấp tiêu đờm. Chù trị: Thượng vị đầy 
trướng, nôn mửa, tiểt tà, thực tích, ho, suyễn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, phối hợp trong các bài thuốc. 

Kiêng kỵ
Tỳ vị hư yếu, nguyên khí kém, phụ nừ có thai thận trọng 
khi dùng.

HOÀNG BÁ (Vỏ thân)
Cortex Pheỉỉodendri

Vò thân và vò cành (đã cạo bỏ lớp bần) phơi hay sấy khô 
của cây Hoàng bá (Pheỉỉodendron chínense Schneid, hoặc 
Pheỉlodendron amurense Rupr.), họ Cam (Rutaceae).

Mô tả
Vò thân màu vàng nâu, dày 0,3 cm đến 0,5 cm, dài 20 cm 
đến 40 cm, rộng 3 cm đến 6 cm. Mặt ngoài còn sót lại lớp 
bàn màu nâu đất, có những vết lõm sần sùi và rãnh dọc, 
mặt trong màu nâu nhạt, có nhiều vết nhăn dọc nhỏ, dài, 
vểt bẻ lởm chởm, chất ran, nhẹ, màu vàng rom.
Vò cành dày 0,15 cm đến 0,20 cm, mảnh dài cuộn lại thành 
hình ống. Mặt ngoài có lớp thụ bì màu nâu xám, khi bong 
ra để lộ lớp bần màu nâu sẫm, trên có lấm tấm nhiều vết lồ 
vò, mặt trong màu nâu nhạt hơn, có những vêt nhăn nhỏ, 
dọc. Chất giòn, dề bẻ, mặt bè lừm chờm, để lộ mô mêm 
màu vàng rơm.

Vi phẫu
Lớp bần còn sót lại rất mòng gom vài hàng tê bào hình 
chữ nhật dẹt. Mô mềm vỏ chiếm 1/3 bề dày vỏ thân, gôm 
những tế bào có thành mòng, nhiều đám sợi rải rác và có 
tinh thể calci oxalat hình thoi. Lớp libe cấp 2 dày, chiếm 
2/3 bề dày vò thân, có nhiều đám sợi nàm trong libe, cỏ 
thành dày, khoang hẹp; bèn cạnh có tinh thể calci oxalat

hình thoi. Tia ruột gồm 2 đến 4 dãy tế bào hình chữ nhật, 
thành mỏng, xếp ngoằn ngoèo theo hướng xuyên tâm.

Bột
Màu vảng tươi, không mùi, vị rất dắng. Soi kính hiển vi 
thấy: Rất nhiều đám sợi mang tinh thể calci oxalat hình 
lăng trụ, có đám sợi màu vàng nâu, hoặc vàng tươi, có đám 
sợi đứng riêng lè, thành dày. Mảnh mồ mềm vỏ với các tể 
bào hình gần tròn. Mảnh bần (còn sót lại) gồm các tế bào 
hình chừ nhật, thành hơi uốn lượn, màu vàng nâu. Quan 
sát dưới ảnh sáng từ ngoại mặt cất ngang dược liệu và bột 
vò thân có phát quang màu vàng tươi sáng.

Định tính
A. Lấy 0,2 g bột dược liệu, thêm 3 ml nước, đun nhẹ, lọc 
lấy 2 ml dịch lọc, thêm 1 ml dung dịch acid sulfuric ỉ % 
(TT) thêm dần dung dịch bão hòa cỉor trong nưởc (77). 
Để yên 10 min, chỗ tiếp xúc giũa 2 lóp chất lòng có 1 vòng 
màu đỏ sẫm.
B. Lấy 0,2 g bột dược liệu, thêm 1 ml ethanol 90 % (TT), 
đun nhẹ, lọc. Lắy 1 đến 2 giọt dịch lọc nhỏ trên lam kính, 
hơ nhẹ trên đèn cồn đển gần khô, thêm 1 giọt dung dịch 
acid nitric 25 % (TT) hoặc 1 giọt acid hvdrocỉoric (TT), 
đậy lá kinh mỏng lên. Sau 20 min soi kính hiển vi thấy 
những tinh thể hình kim màu vàng tươi.
c . Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mói khai trien: n-Butanol - acid acetic - nước
(7: 1 :2). ,
Dung dịch thừ: Lây o, 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml methanol 
(TT), đun nhẹ trong cách thủy, lọc, lấy dịch lọc làm dung 
dịch thừ.
Dung dịch doi chiếu: Hòa tan 1 mg berbetin clorid chuẩn 
trong methanol (77) để được dung dịch có nông độ 1 mg/ml. 
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 20 ịil môi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
để khô ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại 
ờ bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ 
phải có các vết phát quang màu vàng sáng cùng giá trị R.f 
và màu sắc với vết của berberin clorid chuẩn trên sắc ký đô 
cùa dung dịch đối chiếu.
D. Định tính phân biệt
p. amurense: Trong phan Định lượng, trên sắc ký đô của 
dung dịch thừ có hai pic có then gian lưu tương ứng với 
thời gian lưu cùa pic berberin clorìd và palmatin clorid 
trẽn sắc ký đồ của dung dịch chuân.
p. chinensis: Trong phan Định lượng, trôn sac ký đồ cúa 
dung dịch thừ cỏ pic có thời gian lưu tương ứng veri thời 
gian lưu của pic berberin clorid và không có pic có thời 
gian lưu tương ứng với thời gian lưu cùa pic palmatin 
clorid trên sac ký đồ của dung dịch chuẩn.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V
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Định iưọng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Dung dịch acid triýiuoacetic 0, ỉ %. 
pha động B: Acetonỉtril (TT).
D u n g  dĩch chuẩn: Hòa tan một lượng berberin clorìd 
chuan và palmatin clorid chuân trong methanol (77) đẽ 
được dãy dung d;ch có nồng độ chính xác khoảng 1, 10. 
100 200 và 400 mg/L mồi chất chuẩn.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,2 g bột dược 
liêu (qua rây sổ 355) vào bình định mức 50 ml, thêm 
lò ml methánoỉ (77), đậy nấp và cân, lắc siêu ảm trong 
30 min, để nguội, cân lại và bổ sung methạnoỉ (77) đc 
được khối lượng ban đầu. Trộn đều, ly tâm, lấy dịch trong 
lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Điêu kiện sảc kỷ
Cột kích thước (30 cm X 3,9 mm) được nhôi pha tĩnh c  (4 pm). 
Detector quang phô từ ngoại đặt ờ bước sóng 346 nm.
Tốc độ dòng: 0,8 ml/min.
Thể tích tiêm: 5 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

Thời gian Pha động A ! Pha động B
(min) (% tt/tt) : (% tt/tt)
0-20 90 —>10 10 — 90

Tiêm 5 lần dung dịch chuẩn ờ nồng độ 200 mg/L, tiến 
hành săc ký theo điêu kiện đã mô tả. Thứ tự rừa giải: 
Palmatĩn clorid, berberin clorid. Sai sổ tương đối cùa diện 
tích pic bcrberin ciorid và palmatin clorid thu được trong 
5 lần tiêm không được lớn hơn 5,0 %; sai sổ tương đối cùa 
thời gian lưu của pic berberin clorid và palmatin clorid 
của 5 ỉân tiêm không được lớn hơn 2,0 %; sô đĩa lý thuyêt 
của cột tinh theo pic berberin clorid và pic palmatin clorid 
không được nhỏ hơn 30000.
Tiêm các dung dịch chuẩn, ghi sắc ký đồ, lập đường chuẩn biểu 
thị sự liên quan giữa nóng độ vả diện tích pic berberin clorid. 
Tiêm dung dịch thử, tiên hành sãc ký theo điêu kiện đã mô 
tà, ghi sắc ký đô. Căn cứ vào diện tích pic thu được từ dung 
dich thử và đường chuân đã lập, tính hàm lượng berberin 
clorid Ưong dược liệu.
Hàm lượng bẹrberin clorid (C-.oH18N 04CI) không được ít 
hơn 0,33 % đổi với loài p. amureme và không ít hơn 2,5 % 
đôi với loài p. chinemis, tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Vò thân và vò cành cạo sạch lớp bần, cắt thành từng miếng, 
phơi hoặc sấy khô ở 50 °c.

Bảo quản
Đê nơi thoáng gió, khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khô, hàn. Vào các kinh thận, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt tảo thấp, tư âm giáng hỏa, giải độc. Chủ trị: 
Am hư phát sôt, xương đau âm ỉ, ra mồ hồi trộm; viêm tiết 
niẹu;ta lỵ thâp nhiệt; hoàng đàn; mụn nhọt lờ ngứa.

HOÀNG CẢM (Rề)

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 

Kiêng ky
Tỳ hư, đại tiện lỏng, ãn uổng không tiêu không nên dùng.

HOÀNG CẦM (Rễ)
Radix Scutellariae

Rề đã phơi hay sấy khô và cạo vò của cây Hoàng cầm 
(Scutellaria baicalensis Georgi), họ Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Rễ hình chùy, vặn xoắn, dài 8 cm đến 25 cm, đường kính 
1 cm đến 3 cm. Mặt ngoài nâu vàng hay vàng thầm, rải 
rác có các vết của rễ con hơi lồi, phần trên hơi ráp, có các 
vết khia dọc vặn vẹo hoặc vân dạng mạng; phần dưới có 
các vết khía dọc và có các vết nhăn nhỏ. Rễ già gọi là Khô 
cầm, mặt ngoài vàng, trong rỗng hoặc chứa các vụn mục 
màu nâu đen hoặc nâu toi. Re con gọi là Điêu cầm, chât 
cứng chắc, mịn, ngoài vàng, trong màu xanh vàng, giòn, 
dễ bc. Hoàng cầm không mùi. Vị hơi đang.

Bột
Màu vàng hay vàng nâu. Sợi libe rãi rác hoặc tập hợp thành 
bó, hình thoi, dài 60 Ịim đên 250 pm, đường kính 9 |im đên 
33 pm, thành dày có nhiều ống trao đổi nhò. Te bào đá hơi 
tròn hoặc hình vuông hay chữ nhật, thành dày hay rất dày. 
Tc bào bần màu vàng nâu, nhiều cạnh. Mành mạch nhiều, 
thường là mạch mạng, đường kính 24 pm đen 27 pm. Sợi 
gỗ thường đứt gãy, đường kính 12 pm với các lỗ xiên rải 
rác. Nhiều hạt tinh bột, hạt đơn hình cầu đường kính 2 pm 
đến 10 pm, có ron nồi rõ, có khi hạt kép 2 đến 3.

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol (77), đun hồi 
lưu trên cách thủy 15 min, lọc. Lấy dịch lọc tiến hành các 
phàn ứng sau:
Lay 1 rnl dịch lọc nhỏ thêm 2 giọt đến 3 giọt dung dịch chì 
acetat 9,5 % (77), sẽ có tủa màu vàng.
Lấy 1 ml dịch lọc khác, cho thêm 1 ít bột magnesi (77) và 
3 giọt đến 4 giọt acid hydrocỉoric (77) sẽ có màu đõ.
B. Lây 0,5 g bột dược liệu, thêm 20 ml ether (77), đun hôi 
lưu trên cách thủy 5 min, để nguội, lọc. Bốc hơi dịch lọc 
dên khô, hòa tan cắn trong 10 ml ethanol (77). Lấy 3 ml 
dung dịch, nhò them 1 giọt đến 2 giọt dung dịch sắt (Hỉ) 
clorid 5 % (77), xuất hiện màu lục xám sau chuyển thảnh 
màu nâu tía.
c . Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel C ĩ.

Dung môi khai triền: Toluen - ethvl acetat - methanol - 
acid formic ( 1 0 :3 :1 :2 ) .
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thèm 30 ml hồn họp 
ethyl acetat - methanol (3 :1 ), đun sôi hồi lưu tronc cách 
thủy trong 30 min, đẻ nguội, lọc. Cô dịch lọc trên cách 
thủy đến cạn. Hòa tan cấn trong 5 ml ethanol (77) được 
dung dịch thử.
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Dung dịch đoi chiểu: Lấy ỉ g bột Hoàng cầm (mầu chuẩn). 
Tiến hành chiêt như mô tả ở phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mòng 5 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triên khai xong, lâv bản mòng ra 
để khô trong không khí rôi phun dung dịch săỉ (HI) cỉorid 
1 % trong ethanoì (77), sấy bản mòng ừ 105 cc  cho đến 
khi hiện rỗ vêt. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sãc 
ký đồ của dung dịch thử phải có các vết có cùng màu sắc 
và cùng giá trị Rf với các vết trên sắc kv đồ của dung dịch 
đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 cc , 5 lì).

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).

Đinh lương
Phưcmg pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanoỉ - dung dịch acid phosphoric 0,5 % 
(47 ; 53).
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác và hỏa tan baicalín chuẩn 
trong methanoỉ (TT) để được dung dịch chuẩn cỏ nồng độ 
khoảng 25 pg/ml.
Dung dịch thừ. Cần chính xác khoảng 0,3 g bột dược liệu 
(qua rây sô 710) vào bình nón nút mài, thêm 40 ml ethanoỉ 
70 % (77), đun hồi lưu trong cách thủv trong 3 h, để nguội, 
lọc. Chuyển dịch lọc vào bình định mức 100 ml, tráng rửa 
bình nón và cắn 3 lần bằng ethanoỉ 70 % (77), mỗi lần 
10 ml rồi gộp dịch rửa vào binh định mức trên, thcm 
ethanoì 70 % (77) vừa đủ đên vạch, trộn đêu, Lây chính 
xác 1 ml dung dịch trên vào binh định mức 10 ml, thêm 
methanoỉ (77) vừa đủ đến vạch, trộn đểu, ỉọc qua màng lọc 
0,45 pm được dung dịch thử.
Điểu kiện sac kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhôi pha tĩnh c  
dùng cho sắc ký (5 ị.im).
Detector quang phô tử ngoại đặt ở bước sóng 280 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml đên 2 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành
Tiêm dung dịch chuẩn. Tính sổ đìa lý thuyết, số đĩa lý 
thuyết không được dưới 2500 tính theo pic của baicalin. 
Tiêm riêng biệt dung dịch thừ và đung dịch chuân. Căn 
cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch 
chuẩn và hàm lượng C2iH)gOll cùa baicalin chuẩn, tính 
hàm lượng baicalin trong dược liệu 
Hàm lượng baicalin (C-nHịgOn) trong dược liệu không ít 
hơn 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân, mùa thu, đào lẩy rễ, loại bò thân, 
lá, rễ con, đẩt cát, phơi khô, đập bò ỉớp ráp ngoài (vỏ thô), 
đến khi vỏ màu nâu vàng thì đem phơi khô.

Bào chế
Hoàng cầm: Loại bỏ tạp chất, thân còn sót lại, ngâm vào 
nước lạnh hoặc ngâm vào nước sôi 10 min, hoặc đồ trong

HOÀNG ĐẰNG (Thân và Rẻ)

30 min, lấy ra ù cho mềm, thái phiển mỏng, phơi hoặc sẩy 
khô (tránh phơi năng to). Dược liệu là phiền mòng hình 
tròn hoặc hình không đều, vỏ ngoài màu vàng nâu đến màu 
nâu, mặt căt màu vàng nâu cìên vàng lục có vân xuyên tâm. 
Tửu Hoàng câm (chê rượu): Lây Hoàng câm đã thái phiên 
móng, phun rượu cho ướt, trộn đều. Dùng lửa nhỏ sao qua, 
đem phơi khô. Cử 10 kg Hoàng cam dùng 1,5 L rượu.

Bảo quản
Đổ nơi khô, mát, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào các kinh tâm, phế, can đởm, đại trường, 
tiểu trường.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt táo thấp, tà hòa giải độc, an thai. Chủ trị: Phế 
nhiệt ho đờm đặc, đau sưng họng, nôn ra máu, máu cam, 
viêm gan mật, kiết lỵ, tiêu chảy, mụn nhọt, lở ngứa, động 
thai chày máu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc. Thường phối 
hợp với một sổ vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Người tỳ vị hư hản, không cỏ thấp nhiệt, thực hỏa thì 
không nên dùng.

HOÀNG ĐẰNG (Thân và Rề)
Caulìs et Radix Fibraureae

Thân và rề đã phơi hay sấy khô của cây Hoàng đằng 
(Fibraurea recisa Pierre và Fibraurea tìnctoría Lour.), họ 
Tiết dê (Menispermaceae).

Mô tả
Những đoạn thân và rề hình trụ thẳng hoặc hơi cong, dải 
10 cm đến 30 cm, đường kinh 0,6 cm đen 3 cm. Mặt ngoài 
màu nâu có nhiều vân dọc và sẹo của cuống lá (đoạn thân) 
hay sẹo của rễ con (đoạn rễ). Mặt cắt ngang có màu vàng 
gồm 3 phần rõ rệt: Phần vò hẹp, phần gỗ cỏ những tia ruột 
xếp thành hình nan hoa bánh xe, phân ruột ỡ giữa tròn và 
hẹp; thê chât cứng, khó bè gẵy, vị đăng.

Vi phẫu
Cả 2 loài có cấu tạo thân và rễ giống nhau.
Thân: Lớp bẩn còn sót lại gom nhiều hàng tế bào hình chữ 
nhât xếp đều đặn. Mô mềm vỏ gồm những tế bào thảnh 
mòng có hình gân tròn, hình trứng hay hình chữ nhật, rải 
rác có Iihừng tê bào mô cứng, thành dày, khoang rộng có 
nhiều vân rõ. Tinh thể calci oxalat hình lập phương, hỉnh 
chữ nhật hay hình thoi năm trong các tê bào mô cứng hoặc 
gân các tê bào mô cứng. Vòng mô cứng liên tục, uôn lượn, 
lồi lồm theo các bó libe-gỗ, gồm những tế bào thành dày, 
khoang rộng, rải rác cũng có tinh thể calci oxalat. Bó libe 
nằm sát vòng mô cứng, phân cách nhau bởi các tia ruột 
hẹp, gôm 2 đên 3 hàng tê bào hình chữ nhật. Bó gô gôm
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nhiều mạch gỗ to, phân cách nhau bởi những tia ruột, rải 
rác cũng cỏ vài tế bào mô cứng. Mô mềm ruột gôm những 
tế bào tròn hay nhiều cạnh.
Re: Lớp bần còn sót lại gồm những tế bào hỉnh chừ nhật 
thành dày. Tầng phát sinh ngoài gom 1 lóp tế bào thành 
mòng xếp đều đặn. Mô mềm vỏ cấu tạo bời những tế bào 
thành mòng, vòng mô cứng liên tục gôm nhừng tê bào 
thành dày hóa gồ, có vân rõ, rãi rác nhiêu tinh thê calci 
oxalat hình lập phương hoặc hình thoi. Libe và gô câp 2 
chia thành 2 hoặc 3 nan quạt. Mỗi nan quạt bị các tia ruột 
rộng cắt thành nhiều nhánh.

Bột
Bọt màu vàng. Soi dưới kỉnh hiển vi thấy: Tế bào mó cứng 
hình chừ nhật, hình thoi hoặc gần như tròn màu vàng. 
Mảnh mạch điểm, mạch vạch. Mành mô mềm có te bào 
chứa tinh bột. Tinh thể calci oxalat hình lập phương hay 
hình khối chữ nhật. Các hạt tinh bột có dạng tròn, hình 
chuôns hay hình trái xoan, có nhiều hạt kép đôi, rốn rô, 
đường kính 10 pm đen 23 pm.

Định tính
A. Quan sát lát cất dược liệu dưới ánh sáng từ ngoại ờ 
bước sóng 366 nm sẽ thấy phát quang màu vàng tươi.
B. Lấy 0,1 g bột dược liệu, them 3 ml đến 4 ml dung dịch 
acid sulfuric ì % (TT), lắc kỹ. lọc, lấy 2 ml dịch lọc vào 
ống nehiệm, thêm 0,5 mỉ nước cỉor (77) từ từ dọc thành 
ống nghiệm, giữa 2 lớp dung dịch sẽ có một vòng màu đỏ. 
c. Lấy 0,2 g bột được liệu, thêm 2 ml ethanol 90 % (Tỉ"), 
ngâm trong 1 h. Lọc lấy dịch chiết, nhò lên phiến kính 1 
giọt dịch chiết, rồi nhò vảo đỏ 1 giọt dung dịch acid nitric 
32 % (77). Sau 5 min đến 10 min đem soi kính hiền vi, sẽ 
quan sát thấy những tinh thể hình kim màu vàng.
D. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trién: Toỉuen - ethvỉ acetat - isopropanoỉ - 
methanol - amoniac (6 : 3 : 1,5 : 1,5 : 0,5).
Dung dịch thứ: Lấy 0,1 g bột dược liệu, thêm 5 ml ethanol 
90 % ITT), đun sôi tren cách thủy 2 đến 3 min, lọc, lấy dịch 
lọc ỉàm dung dịch thử.
Dung dịch chất đoi chiểu: Hòa tan palmatin cloñd chuẩn 
trong ethanol 90 % (TT) để được dung dịch có nồng độ 
0,1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu dổi chiếu: Lấy 0,1 g bột Hoàng đàng 
(mâu chuân) chiết như mô tà ờ phẩn Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 20 Ị.1Ì 
môi dung dịch trên. Sau khi triển khai trong bình sắc 
kỷ bão hòa hơi amoniac, lấy bản mỏng ra để khô trong 
không khí. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ở bước sóng 
366 nm, trôn sác ký đồ của dung dịch thừ phải có ít nhất 2 
vêt màu vàng, trong đó có một vết có cùng màu và giá trị 
Rf với vềt palmatin clorid trên sắc ký đồ cùa dung dịch chất 
dôi chiêu. Khi phun lẻn bàn mòng thuốc thử Dragendorff 
(77), trên săc ký đô cùa dung dịch thừ phải có vêt cỏ cùng 
màu đò cam và giá trị Rị-với vết palmatin clorid trên sắc 
ký dô cùa dung dịch chất đổi chiếu và có các vết cùng màu
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sẳc và giá trị Rị- với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
dược liệu đối chiếu.

Độ am
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tro toàn phẩn
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không quá ỉ ,0 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hơn 17,0 % tinh theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiêt nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng dung dịch acid hydrocloric ỉ % trong methanoỉ (77) 
làm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sấc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitrìỉ -  dung dịch acidphosphoric 0,4 % 
(32 : 68)
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,6 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào binh nón có nút mài, thêm chính xác 
100 ml dung dịch acỉd hydrocỉonc ỉ % trong methanoỉ 
(77), đậy nút, cân và để yên qua đèm, sau đó đun trên 
cách thủy 1 h, để nguội, cân lại và bổ sung dung dịch 
acid hydroclorìc ỉ % trong methanoỉ (77) đe được khối 
lượng ban đầu. Trộn đều và lọc. Pha loãng 2,0 ml dịch lọc 
thành 10,0 ml băng dung dịch acid hỵdroclorỉc ì % trong 
methanol (77), trộn đều và lọc qua màng lọc 0,45 pm. 
Dung dịch chuản: Hòa tan palmatin cloriđ chuẩn trong 
dung dịch acỉd hydrocloric ỉ % trong methanoỉ (77) để 
được dung dịch có nồng độ chinh xác khoảng 30 pg/ml. 
Điêu kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4 mrn) nhồi pha tĩnh c  (5 |im). 
Dctcctor quang phổ từ ngoại đặt tại bước sóng 345 nm. 
Nhiệt độ cột: 40 °c.
Thể tích tiêm: 5 Ịil.
Tốc độ dòng; 1 mt/min.
Cách tiến hành:
Tiêm dung dịch chuẩn, số đĩa lý thuyết của cột không 
được nhò hơn 5000 tính theo pic palmatin clorid.
Tiên hành sac ký với dung dịch chuẩn, dung dịch thử. 
Tinh hàm lượng palmatin clorid trong dược liệu dựa vào 
diện tích pic palmatin clorid trên sắc ký đồ của dung dịch 
chuẩn, dung dịch thừ và hàm lượng C',1H2')N04C1 trong 
palmatin clorid chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 2,0 % palmatin clorid 
(C21H22NO4CI) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Lẩy rễ và thân cây Hoàng đàng, rửa sạch, cạo sạch lớp bần. 
cat thành tìmg đoạn phơi hoặc sấv khô.

Bảo quản
De nơi khô, tránh inốc, mọt.

HOÀNG ĐẰNG (Thân và Re)
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HOÀNG KỲ (Rề) DƯỢC ĐI ẺN VIỆT NAM V

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào các kinh tám, can, đởm, vị.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt tiêu viêm, lợi thấp, giải độc. Chữ trị; Chữa 
đau mát đỏ, viêm họng, mụn nhọt mẩn ngửa, kiết lỵ, viêm 
bàng quang.

Cách dùng, liều lượng
Ngày từ 6 g đên 12 g dưới dạng thuốc sác. Thường phối 
hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Bệnh thuộc hàn không nên dùng.

HOÀNG KỲ (Rễ)
Radix Astragali membranacei

Rễ phơi hay sấy khô cùa cây Hoảng Kỳ Mông cổ  
[Astragalus membrơnaceus (Fisch.) Bge. var. monghoỉỉcus 
(Bgc.) Hsiao, hoặc cây Hoàng Kỳ Mạc Giáp {Astragalus 
membranaceus (Fisch.) Bge.], họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Rễ hình trụ, đôi khi phàn nhánh, trên to, phần dưới nhỏ 
dần, dài 30 cm đến 90 cm, đường kính 1 cm đến 3,5 cm. 
Mặt ngoài màu vàng hơi nâu nhạt hoặc màu nâu nhạt, 
với nếp nhăn dọc và rãnh dọc không đều. Chất cứng, dai, 
không dễ bẻ gãy, mặt gãy nhiều sợi và nhiều tinh bột; phần 
vò màu trang hơi vàng, gỗ màu vàng nhạt với những vết 
nứt và tia hinh nan quạt. Phần giừa cùa rễ già, đôi khi có 
dạng gỗ mục nát, màu nâu hơi đen hoặc rỗng. Mùi thơm 
nhẹ, vị hơi ngọt và hơi tanh như mùi đậu khi nhai.

Vi phẫu
Mặt cắt ngang rễ: Lớp bẩn gồm nhiều hàng tể bào xếp 
thành vòng đồng tâm và dãy xuyên tâm. Dưới lớp bẩn là 
mò mềm vỏ gồm các tế bào thường bị ép bẹt. Lục bi có 
3 đến 5 hàng tế bào mô dày. Phần ngoài cùa libe thường 
cong và có khc nứt, Sợi xếp thảnh bó, thành tế bào dày 
lên và hóa gồ hoặc hơi hỏa gổ, sắp xáp xen kê với các bó 
mạch rây. Tế bào đá đôi khi thấy rõ ờ gần lục bì. Tâng phát 
sinh libe-gồ thành vòng liên tục. Mạch gỗ đơn hay tụ họp 
thành nhóm 2 đốn 3 rải rác; có sợi gồ ở giữa các mạch; tế 
bào cứng đơn chiếc hoặc họp thành những nhóm 2 đến 3 
cái, đôi khi nhìn thấy từng dãy. Te bào mô mềm có chứa 
các hạt tinh bột.

Bột
Màu trắng hơi vàng, các sợi hợp thành bó hoặc rải rác, 
đường kính 5 pm đến 36 pm, thành sợi dày có khe nứt dọc 
trcn bề mặt, 2 đầu sợi thưởng bị gãy thành dạng tua hoặc 
hình hơi cụt. Các mảnh mạch vạch; rải rác có các tế bào 
cứng hình tròn hoặc không đều, thành hơi dày. Nhiều hạt 
tinh bột đơn hoặc kép đôi kép ba hình gần tròn hoặc hình 
trứng, đường kính 2 pm đến 21 pm nằm rải rác hoặc tập 
trung thành đám. Mảnh mô mềm chứa hạt tinh bột.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml dicỉvrometỉum (77), 
lăc siêu âm 30 min, lọc. Lây 0,5 ml dịch lọc, cho vào ổng 
nghiệm, thêm cân thận dọc theo thành ồng nghiệm khoáng 
0,5 ml acid sulfuric (77). Đe yên khoảng 20 min. Ở giữa 
hai lớp chât lỏng sẽ xuât hiện một vòng màu nâu đỏ hoặc 
nâu vàng.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5-4).
Bàn mòng: Silica gel G.
Dung mỗi khai triển: Cỉorơ/orm - methanol - nước 
(13 : 7 : 2), lấy lớp dưới.
Dung dịch thừ: Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 20 ml methanol 
(77) đun sỏi hồi lưu 1 h trên cách thủy, để nguội, lọc. 
Cho dịch lọc chảy qua một cột sẳc ký (đường kính trong 
10 mm đến 15 mm) đâ được nhồi 5 g nhôm oxyd trung 
tinh (cở hạt từ 100 mesh đen 120 mesh). Rửa giải bàng 
100 ml methanol 40 % (77). Bốc hơi dịch rửa giải trẽn 
cách thủy đến khô. Hòa tan cắn trong 30 ml nước rồi lắc 
với n- butanol đã bão hỏa nước (77) 2 lần, mỗi lần 20 ml. 
Gộp các dịch chiết n-butanol, rửa bằng nước 2 lần, mồi lần 
20 ml, loại bò nước rừa, bốc hơi dịch chiết n-butanol trên 
cách thủy đến khô. Hòa cắn trong 0,5 ml methanol (77), 
được dung dịch thử.
Dung dịch chắt đối chiếu: Hòa tan chất đối chiếu 
astragalosid IV trong methanol (77) để được dung dịch 
chất đốt chiếu cỏ nồng độ 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Lấy 3 g bột Hoàng kỳ (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết giống nhu đung dịch thử.
Cách tiến hành: Châm riêns biệt lên bản mỏng 2 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng 
ra, đổ khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric 
ỉ 0 % trong ethanol (77). sấy bản mòng ờ 105 °c trong 
5 min. Quan sát dưới ánh sáng thường và ảnh sáng tử ngoại 
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải 
cho các vết cùng màu và cùng giá trị Rfvới các vêt trên 
sẳc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu hoặc phải có 
một vết cùng màu và cùng giá trị RfVỚi vết astragalosiđ IV 
(có màu nâu khi quan sát dưới ánh sáng thường; có huỳnh 
quang màu vảng cam khi quan sát dưới ánh sáng tir ngoại) 
trên sắc ký đồ cùa dung dịch chất đối chiếu, 
c . Plurơng pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai (rien: Ooroform - methanol (10 ; 1).
Dung dịch thừ: Lẩy 2 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethanol 
96 % (77), đun sôi hồi lưu trên cách thủy 20 min, lọc. Cô 
dịch lọc trên cách thủy đến cạn. Hòa cản trong 15 ml dung 
dịch natri hvdroxyd 0,3 % (77), lọc. Điều chinh dịch lọc 
đến pH 5 - 6 bang dung dịch acid hydrocỉoric Ỉ0 % (TT) 
ròi lắc với 15 ml ethyl acetat (77). Gạn lẩy dịch chiết ethvl 
acetat, lọc qua giấy lọc có natri suỉ/at khan (77). Cô dịch 
chiết ethyl acetat trên cách thủy đến cạn. Hòa can trong 
1 ml ethyl acetat (77) được dung dịch thừ.
Dung dịch doi chiếu: Lẩy 2 g bột Hoàng kỳ (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tà ở phàn Dung dịch thử.
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Cách tiến hành'. Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 |il mồi 
dung dịch trên. Sau khi tri en khai sắc ký, lây bàn mòng 
ra để khô ở nhiệt độ phòng, hơ trên hơi amoniac (TT). 
Quan sát bàn mỏng dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 
366 nm. Trên sắc ký đỏ cùa dung dịch thử phải có các vêt 
phát quang cùng màu săc, cùng giá trị Rf với các vct phát 
quang trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiêu.

Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quả 1,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Không quá 2,0 % (Phụ lục 12.11).

Kim loại nặng
Không quá 5 phần triệu Pb; 0,3 phần triệu Cd; 2 phần triệu 
As; 0,2 phần triệu Hg (Phụ lục 9.4.11).

Chất chiết được trong dirọ’c liệu (Phụ lục 12.10)
Chắt chiết được trong nước: Không it hơn 17,0 % tính 
theo dược liệu khò kiệt.
Sừ dụng phưong pháp chiết lạnh, dùng nước làm dung môi. 
Chất chiết được trong ethơnoỉ 96 %: Không ít hơn 20,0 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.
Sừ dụng phương pháp chiết lạnh, dùng ethanoỉ 96 % (77) 
làm dung môi.

Định lưọiig
Astragalosid IV
Phương pháp sắc kv lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Acetonitriì (TỊ).
Pha động B: Nước.
Dung dịch chuẩn: Cân chinh xác một lượng astragalosid IV 
chuân và hòa tan trong methcmol (77) đê được dung dịch có 
nông độ chinh xác khoáng 0,5 mg/ml và 0,25 mg/ml.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu 
(qua rây sô 710) vào một ông ly tâm thủy tinh kích thước 
15 cm X 2 cm cỏ nấp kín, thêm 30 ml methanoỉ (77), lấc 
siêu âm trong 30 min, ly tâm 2500 r/min trong 5 min. Hút 
lây dịch trong. Rửa cẳn 3 lần, mồi lần với 15 ml methanoỉ 
(77), ly tâm với tốc độ vả thời gian như trên. Tập trung các 
dịch chict methanol, cô trên cách thủy đến cạn. Thcm vào 
căn 10 ml dung dịch amoniac lồ  % (77), lẳc siêu ầm 5 min 
đê hòa tan căn. Chuyên dịch chiết sang bình gạn, chiết lần 
luợt với 20, 10, 10 và 10 m! n-hutanoĩ đã bão hòa nước 
(77). Tập trung các dịch chiết butanol, cô trên cách thùy 
đên cạn. Dùng methcmoỉ (77) để hòa tan và chuyển toàn bộ 
cãn vào bình định mức 10 mỊ thêm methơnoỉ (77) vừa đủ 
đên vạch, lẳc đêu, lục qua màng lọc 0,45 Ịim.
Điêu kiện sác ký:
Cột kích thước (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c 
(5 um).

Được ĐIỀN VIỆT NAM V

Detector tán xạ ánh sáng bay hơi.
Tổc độ dòng: 0,8 ml/min.
Thể tích tiêm: 20 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

HOÀNG KỲ (Rề)

Thời gian Pha động A Pha động B
(min) (% tt/tt) (% ti/tt)
0- 10 0 100

10-45 0 — 60 100 — 40

45 - 60 60 40

Ticm dung dịch chuẩn, tiến hành sắc ký với điều kiện sắc 
ký đã nêu trên và tính số đĩa lý thuyct cùa cột. Sô đĩa lý 
thuyết của cột tính trên pic astragalosid IV phải không 
dưới 4000. Xây dựng đường hôi quy tuyên tính biêu diên 
sự phụ thuộc giữa logarit của diện tích pic astragalosid 
IV và logarit của nông độ dung dịch chuân (pg/ml) theo 
phương trình y = ax + b.
Tiêm dung dịch thử. Sừ dụng phương trình đường chuản 
biến đổi logarit cùa phương pháp ngoại chuân cùa 2 diêm 
đã lập ở trẽn đê tính nồng độ của astragalosid IV trong 
dung dịch thử (pg/ml) theo công thức sau:

Q  = g(Ln(St)-b>'a

Trong đó:
c, là nồng độ astragalosid IV trong dung dịch thừ (pg/ml). 
St là diện tích pic astragalosid IV trong sắc ký đồ của dung 
dịch thử.
a là giá trị hộ sổ góc (giả trị intercept) của đường hồi quy 
tuyến tính đã lập ờ trên.
b là bậc tự do (giá trị slope) của đường hồi quy tuyến tính 
đã lập ờ trên.
Tính hàm lưọng phần trăm của astragalosíd IV trone 
dược diệu.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,04 % astragalosid IV 
(C4]H680 14), tính theo dược liệu khô kiệt.

Caỉycosin-7-O-Ịĩ-Đ-gỊucosỉd 
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng A: Acetonitri! (77).
Pha động B: Dung dịch acidformic 0,2 %.
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác một lượng chất chuẩn 
calycosin-7-O-p-D-glucosid và hòa tan trong methanol 
(77) đê được dung dịch có nồng độ klioàng 50 pg/ml. 
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 250) vào một bình nón nút mài, thêm chính 
xác 50 ml methanol (77) và cân. Đun sôi hồi lưu trong 4 h, 
lẩy ra, đề nguội, cân lại. Bổ sung khối lượng mất đi bằng 
methanol (77), lac đều, lọc. Hút chính xác 25 m! dịch lọc, 
cô trên cách thủy đen cạn. Dùng methanol (77) đổ hòa 
tan và chuyển toàn bộ cắn vào bình định mức 5 ml, thêm 
methanol (77) vừa đù đến vạch, lác đều, lọc qua màng lọc 
0,45 um.
Điêu kiện sãc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c 
(5 pm).
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Dược ĐIÉN VIỆT NAM VHOÀNG LIÊN (Thản rễ)

Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 260 nm.
Tốc độ đòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 |il.
Cách tiền hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

Thòi gian Pha động À Pha động B
(min) ....  (% tt/tt) (% tt/tt)
0 - 20 ' 20->40 ________ 80 —► 60

20 - 30 40 ~  60
Tiêm dung dịch chuẩn, liến hành sắc ký và tính số đĩa 
lý thuyết của cột. số đĩa lý thuyết của cột tính ưên pic 
calycosin-7-O-P-D-glucosiđ phải khồng dưới 3000.
Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thừ. Tỉnh hàm 
lượng calycosin-7-0-(ỉ-D'glucosid trong dược liệu dựa 
vào diện tích pic thu được trên sắc ký đồ của dune dịch 
thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng C-nkựXho cùa calycosin- 
7-O-P'D-glucosid chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,02 % calycosin-7-O- 
(ỉ-D-glucosid (C22H22O[0), tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch rễ vào mùa xuân, mùa thu, loại bỏ rễ con và 
thân rồi phơi khô.

Bào chế
Hoàng kỳ phiến: Loại bỏ tạp chất, phân loại to, nhò, rữa 
sạch, ủ mềm, thái phiến dày, phơi khô.
Hoảng kỳ mật chích (chế mật): Hoàng kỳ đà thái phiến, lấy 
mật ong, hòa với ít nước sôi, trộn đều, ủ cho ngấm, sao nhò 
lừa cho vàng, khi sờ không dính tay thì lay ra để nguội. Cử 
10 kg Hoàng kỳ dùng 2,5 kg đến 3,0 kg Mật ong.

Bảo quản
Đẻ nơi khô, thoáng, tránh mổc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, ôn. Vào các kinh phế, tỳ.

Công năng, chủ tri
Bổ khí cổ biếu, lợi tiểu, trừ mủ, sinh cơ. Chủ trị: Kill hư 
mệt mỏi, kcm ăn; trung khí hạ hãm, tiêu chày lâu ngày, sa 
tạng phủ, tiện huyết, rong huyết; ra mồ hôi; nhợt độc khó 
vờ; nội nhiệt tiêu khát; viêm thận mạn.
Hoàng kỳ chích mật: Kiện tỳ ích khí.
Hoàng kỳ phiến: cố  biểu, lợi tiểu, trừ mil sinh cơ.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 30 g, dạng thuốc sac hoặc hoàn tán.

HOẢNG LIÊN (Thân rễ)
Rhizoma Coptidis

Thân rễ phơi khô cùa nhiều loài Hoàng liên chân eà như 
Cơpíis chìnensis Franch., Coptis quinquesecta Wang, hoặc 
Coptìs teeta Wall., họ Hoàng liên (Ranunculaccae).

Mô tả
Thân rễ là những mẩu cong queo, dài 3 cm trở lên, đường 
kính 0,2 cm đến 0,8 cm, có nhiều đốt khúc khuỷu và phân 
nhiêu nhánh. Mặt ngoài màu vàng nâu hay vàng xám, 
mang vết tích của rễ con và cuống lá. Chất cứng rắn, vết 
bẻ ngang không phẳng, phàn gồ màu vàng tươi, tia ruột có 
chỗ rách, phần vỏ và ruột màu vàng đỏ, cũng có khi rỗng. 
Không mùi, vị rất đăng và tôn tại lâu.

Vi phẫu
Mặt cắt ngang thân rề gàn tròn, từ ngoài vào trong quan sát 
thấy: Lóp thụ bì bao gồm tầng hóa bần và lớp mô mềm vỏ 
neoài đã chèt. Lóp bân thứ câp câu tạo bời các tế bào thành 
mỏng, xếp đều đặn. Tầng phát sinh bần. Mô mềm vỏ trong 
cẩu tạo bời các tế bào hình đa giác thành mòng hơi nhàn 
nheo, xếp lộn xộn, rải rác có các tế bào mô cứng hình đa 
giác, thành rất dày họp thành từng đám. Sợi tập họp thành 
đám tạo thành vòng tròn rời nhau, tế bảo sợi nhỏ hơn tế 
bào mô cứng, có thành dày khoang hẹp. Libe xếp thành 
từng đám tương ứng với các sợi bên ngoài và đủng sát 
với mặt trong của đám sợi. Tầng phát sinh iibe-gồ. Phần 
gỗ dày, gỗ phía trong liền nhau tạo thành vòng liên tục, 
gồ phía ngoài bị phân cách bời các tia ruột rộng tạo thành 
các nhánh riêne biệt. Trong cùng là mồ mêm ruột, câu tạo 
bởi các tế bào hình đa giác, nhăn nheo xếp đều nhau và có 
khuyết tế bào rộng.

Bột
Màu vàng, vị rất đắng. Ọuan sát dưới đèn từ ngoại ò bước 
sóng 366 nm, có huỳnh quang màu vàng tươi.
Soi dưới kính hiển vi thấy: Te bào mô cứng màu vàng hình 
tròn hay nhiêu cạnh có thành dày, khoang rộng, có ông 
trao đổi. Mảnh mô mềm có tế bào chứa hạt tinh bột. Hạt 
tinh bột hình trứng hay bầu dục, dài 9 |im đến 12 pm, rộng 
khoảng 5 pm, mảnh bần màu vàng nâu gôm những tê bào 
hình nhiều cạnh. Mảnh mạch chẩm, mạch vạch. Sợi là các 
tế bào hình chữ nhật, dài, thành dày, đứng riêng lè hay tập 
họp thành bó.

Định tính
A. Lấy 0,2 g bột dược liệu, thêm 2 ml ethanol 96 % (TT), 
đun nóng nhẹ, lọc. Lấy 1 - 2 giọt dịch lọc đặt trên phiến 
kính, để bay hơi tự nhicn đến khô, thêm 1 giọt dung dịch 
acid nitric 25 % (TT), đê yên 5 min rồi đem quan sát dưới 
kính hiển vi, thấy xuất hiện những tính thể hình kim nhò 
màu vàng, đun nóng ticu bản, tinh thê mất đi và dung dịch 
có màu hổng.
B. Lấy 0,1 g bột dược liệu, ngâm 2 h với 10 ml nước, lẩy 
2 ml nước ngâm, thêm 1 giọt acid sulfuric (TT) rôi thêm 
dần dung dịch bào hỏa cỉor trong nước (Tỉ'). Giữa hai lớp 
chất lòng có màu đò thẫm.
c .  Phưcmg pháp sac ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GFĨỊ4,
Dung môi khai triền: n-Butanoỉ - acid acetic băng - nước 
(7 : 1 : 2).
Dung dịch thứ: Lấy 0,1 g bột dược liệu, thêm 5 ml methanol 
(TT), lắc mạnh trong 30 min, lọc, lấy dịch lọc làm dung 
dịch thừ.
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Dung dịch đồi chiếu-. Hòa tan riêng biệt berbcrin clorid 
vào methanoỉ (TT) và palmatin clorid vào methanoỉ (TT) 
để được mỗi dung dịch có nồng độ 0,5 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 |il môi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai săc ký, lây bản mỏng ra, 
để khô trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ở 
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải 
có các vết phát quang cùng giá trị Rt và màu sắc với các 
vết trên sắc ký đồ của dung dịch đoi chiểu.

Độ ẳm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Định lưọng
Phương pháp sác kỷ lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Hòa tan 3,4 g kali dihydrophosphat (77), 1,7 g 
natri ỉaurylsuỉfat (TT) trong 1000 ml hỗn hợp dung môi 
gồm nước - acetonitriỉ (1 : 1), lọc qua màng lọc 0,45 pm. 
Dung dịch chuẩn: Pha dung dịch chuẩn riêng biệt, có chứa 
0,015 mg palmatin clorid hoặc 0,060 mg berberin clorid 
trong 1 ml methanoỉ (77).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,07 g bột dược 
liệu (qua rây sổ 250) vảo bình nón nút mài có dung tích 
100 ml, thêm 25 ml hồn hợp dung môi gồm mcthanuỉ - 
acid hvdrocỉoric (100 : 1) và đun hồi lưu trên cách thủv 
30 min, để nguội, lọc lấy dịch chiết. Lấy bã dược liệu được 
chiết thêm 2 lẩn nữa. Gộp các dịch chiết, bốc hơi trên cách 
thủy tới cắn. Lắc cắn với nước nóng 5 lẩn, mỗi lần 15 ml, 
lọc và gộp các dịch lọc, làm bay hơi trên cách thủy tới khô. 
Hòa tan cấn trong methanoỉ (TT) và chuyển vào binh định 
mức 50 ml, thêm mcthcmoỉ (TT) đến vạch, lắc đều, lọc qua 
màng lọc 0,45 pm.
Điểu kiện sẳc ký':
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) được nhồi pha tTnh c  
(10 pm) (Lichrosorb RP 18 là thích hợp).
Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 345 nm.
Tóc độ dòng: 0,7 mỉ 'min.
Thể tích tiêm: 20 |il.
Cách tiên hành: Ticm riêng biệt dung dịch chuẩn, dung 
dịch thử. Tiến hành sắc ký theo điều kiện đà mô tả. Căn 
cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thừ, dung dịch 
chuân và hàm lượng C2oHu>N04Cl của berberin clond 
chuẩn, hàm lượng C:iH::N0 4C1 cùapaỉmatin chuẩn, tính 
hàm lượng của berberin clorid và palmatin clorid trong 
dược liệu.
Dược liệu phải chứa ít nhất 3,5 % berberin clorid 
(C:20Hlí5NO4CI) và 0,5 % palmatin clorid (CV.H;pN04Cl), 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Chế biến
Đào lấy thân rễ già, rữa thật nhanh cho sạch đất cát, cẳt bò 
rễ con và gốc thân, phơi hay sấy khô.

Bào chế
Chải rửa sạch (không ngâm), ủ vừa mềm, thái mòng, phưi 
trong râm cho khô.
Chế rượu: Lấy Hoàng liên đã thái phiến, tẩm rượu, ủ 30 min, 
sao khô. 1 kg dược liệu dùng 150 ml đến 200 ml rượu.
Chế gừng: Lấy Gừng tươi, rửa sạch, giã nát, thcm một 
lượng nước thích hợp, vắt lấy nước, trộn với dược liệu đã 
thái phiển, ủ 30 min đốn 60 min, sao khô. 1 kg dược liệu 
dùng 200 g Gừng tươi.
Chế muối: Dùng dung dịch muôi ăn 5 % trộn với dược liệu 
đã thái phicn, ủ 30 min đến 60 min, sao khô. 1 kg dược liệu 
dùng 150 ml dung dịch muối ăn 5 %.

Băo quản
Đe nơi khô ráo, thoáng mát.

Tính vị, quv kinh
VỊ đắng, tính hàn. Vào kinh tâm, tỳ, vị, can, đởm, đại tràng. 

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt táo thấp, thanh tâm, trừ phiền, thanh can sáng 
mắt, tả hỏa, giải độc. Chủ trị: Đau bụng, viêm ruột, ỉa lỵ, 
bồn chồn mất ngủ, đau mất đò.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 2 g đến 12 g, dưới dạng thuốc sác.

Kiêng ky
Âm hư phiền nhiệt, tỳ- hư tiết tả không ncn dùng.

HOÀNG NÀN (Vỏ thân, vỏ cành)
Cortex Strychnỉ naỉỉichìanae

Vỏ thân hoặc vò cành đã phơi hay sấy khô cùa cây Hoàng 
nàn (Stn'chnos waüichiana Steuđ.ex DC), họ Mã tiền 
( Logan iaceae).

Mô tả
Mảnh vò dày, thường có hình lòng máng hay cuộn tròn 
thành ống. Mặt ngoài có nhiêu nốt san màu nâu xám. Mặt 
trong màu nâu đen, cỏ nhiều đường vân nhò chạy dọc, vỏ 
giòn, dỗ bé gãy, vết bè không phẩng, vị rất đẳng.

Vi phẫu
Lớp bần gồm nhiều lớp tế bào hình chừ nhật xếp thành 
vòng đồng tâm và dày xuyên tâm, rãi rác có chỗ nứt rách 
và bong ra. Mô mềm vò gồm những tế bào thành mỏng, 
các tế bào phía ngoài thường bị ép bẹt, có nhiều tinh thổ 
calci oxalat hình khối, trong mô mềm có vòng mô cứng 
tạo thành vòng liên tục, gồm các tế bào thành dày hóa gỗ, 
khoang hẹp. Libe cấp 2 phát triển nhiều, bị tia ruột ngăn 
cách thành từng bó hình nón. Những tia ruột gồm 1 đến 3 
dây tế bào chạy xuyên qua phần libe và phát triển rộng ra 
có khi đến mô mềm vỏ.

HOÀNG NẢN (Võ thân, vỏ cành)
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HOÀNG TINH (Thân rễ) DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Bột màu nâu sẫm, vị rất đẳng. Soi dưới kinh hiển vi thấy: 
Những mảnh bần màu vàng nâu gồm các tế bào nhiều cạnh 
thành dày, mảnh mô mềm có tế bào thành mỏng hình đa 
giác hay gần tròn mang tinh thể calci oxalat hình khối. 
Nhiều té bào mô cứng thành rất dày, khoang hẹp nhìn thấy 
rõ các ổng trao đoi. Nhiều tinh thể calci oxalat hỉnh khối 
dài 25 ỊÌIĨ1 đến 35 jim, rộng 10 pm đến 24 ỊLim.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu thấm ẩm bằng 1 ml amoniac 
đậm đặc (TT), thêm 10 mỉ cloroform (77), lắc trong 
5 min. Lọc lóp cloroform qua giấy lọc có natri Sulfat khan 
(TT). Chia dịch lọc làm hai phần rồi bốc hơi trên cách thủy 
tới khô.
Hòa tan một phần can trong 2 giọt đến 3 giọt acid sulfuric 
(TT), thêm vài tinh thể kali dỉcromat (77), nghiêng chén sẽ 
xuất hiện những vột tím, mất màu nhanh (strychnin).
Thêm vào phần cắn còn lại 2 giọt đến 3 giọt acid nitric 
(77), sẽ xuàt hiện màu đò cam (brucin).
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai triển: Tollten - aceton - ethanol - amoniac 
đậm đặc ( 4 :5 :  0,6 : 0,4).
Dung dịch thử: Cho 0,5 g bột dược, liệu vào bình nón nút 
mài, thêm 5 ml hỗn họp cloroform - ethanol (10 : 1) và 
0,5 ml amoniac đậm đặc (77). Đậy nút và lắc trong 5 min, 
để yên trong 1 h, thinh thoảng lắc đều, ỉọc, lấy dịch lọc làm 
dung dịch thử.
Dung dịch đổi chiểu: Hòa tan strychnin và brucin chuẩn 
trong cloroform (77) để được dung dịch cỏ nồng độ từng 
chât là 2 mg/ml.
Cách tiến hành: Chẩm riêng rõ len bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản mòng 
ra, để khô ở nhiệt độ phòng. Phun thuốc thừ Dragendorff 
(77). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên săc ký đô của 
dung dịch thử phải có các vêt cùng giá trị Rf và màu săc 
với các vết strychnin và brucin trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tro toàn phẩn
Không qua 17,0 % (Phụ 9.8).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Định lưựng
Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây sô 355) 
vào bỉnh nón nút mài 250 mỉ. Thêm chính xác 2,0 ml 
amoniac (77) và 100 ml hồn hợp ether ethylic - cloroform 
(1 : I). Đậy kín bình, để yên trong 24 h, thinh thoảng 
lắc. Đổ lắng, lọc nhanh dịch chiết qua giấy lọc gấp nếp 
đặt trong phễu có nẳp đậy và tiến hành ở chỗ mát để lấv 
50 ml dịch lọc, lãc dịch lọc lân lượt với 20, 20 và 10 mỉ 
dung dịch acid hvdrocloric 4,0 % (7T) để chiết alcaloid.

Gộp các dịch chiết, kiềm hóa bằng ơmoniac (TT) đến pH 8 
đến 9 (khoảng 2 ml) và chiết aỉcaloid bẳng hỗn họp ether 
ethylic - cỉorofortn (1 : 1) lân lượt với 50 ml, 30 ml và 
20 mỉ. Gộp các dịch chiết và làm bay hơi hết dung môi, 
cắn còn lại được sấy khô ở 100 °c  đến khối lượng không 
đôi, cân căn. Hàm lượng aỉcaloid toàn phân (X) trong dược 
liệu được tính theo công thức sau:

X(%) =
m* 10 000*2
px(ioo-a)

Trong đó:
m ỉà khối lượng cắn (g); 
p là khối lượng dược liệu đem cân (g); 
a là độ âm dược liệu (%).
Hàm lượng alcaloid toàn phần trong dược liệu không ít 
hơn 2,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Khi trời khó ráo bóc lấy vỏ cây, vò cành to, phơi khô hay 
sấy nhẹ tới khô. Trước khi dùng cần phài chế biến như 
sau: Ngâm dược liệu trong nước, hoặc nước vo gạo từ 
12 h đen 24 h. Vớt ra, rửa sạch. Cạo bò lớp vỏ vàng bên 
ngoài và vỏ đen bên trong. Tiếp tục ngâm nước vo gạo 
3 ngày, 3 đêm. Môi ngày thay nước một lân. Rửa sạch, 
Phơi hoặc sấy khô. Thái phiên nhỏ. Tâm phiên với dâu 
vừng hoặc dầu lạc. Sao vàng.

Bảo quản
Trong bao bì kín, đê nơi khô ráo.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn, rất độc. Vào kinh can, tỳ.

Công năng, chủ trị
Trừ phong hàn thấp tý, chỉ thống, chỉ tà, sát trùng. Chù trị: 
Đau nhức xương cốt, mình may, đau bụng, nôn, tiêu chảy, 
dùng trị ghẻ, ngứa.

Cách dùng, liều lượng
Mỗi lần uổng tối đa 0,1 g. Ngày dùng 2 đến 4 lần. Không 
quá 0,4 g/nsày. Thường phổi hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú, trê em 
dưới 5 tuổi.

HOÀNG TĨNH (Thân rễ)
Rhỉioma Poỉygonati
Củ cây cơm nếp, Đại hoàng tinh, Hoàng tinh đầu gà, 
Hoàng tinh dạng gừng
Thân rễ đã phơi hay sấy khô của một sổ loài Hoàng tinh: 
Poỉygonatum kingianum Coll. Et Hemsl., Poỉygonatum 
sỉbiricum Red. hoặc Pơỉvgonatum cyrtonema Hua, họ 
Mạch môn đông (Convallariaceae).
Dựa vào hình thái khác nhau, người ta còn phân biệt 
Đại hoàng tinh, Kê đầu hoàng tinh (hoàng tinh đầu gà), 
Khương hình hoàng tinh (hoàng tinh dạng gừng).
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MÔ tả ,
Đại hoàng (inh: Thân rễ nạc, đài hơn 10 cm, rộng 3 cm đên 
6 cm dày 2 cm đến 3 cm. Mặt ngoài màu vàng nhạt đến 
nâu vàng, có các mấu vòng, nếp nhăn và vết SCO rễ dạng 
sơi trên các mấu có vết tích của thân dạng vòng tròn lõm 
vơi phần giữa lồi lên. Chất cứng, dai, khó bẻ, mặt bẻ trông 
nhu sùng màu vàng nhạt đến vàng nâu. Mùi thơm nhẹ, vị 
ngọt, dai dính.
Hoàng tinh đầu gà (Kè đầu hoàng tình) : Dược liệu có hình 
trụ cong queo, dài 3 cm đên 10 cm, đường kính 0,5 cm 
đen 1,5 cm. Đốt dài 2 cm đến 4 cm, hơi có dạng chùy, 
thường phân nhánh. Mặt ngoài màu trắng ngà đến vàng 
xám trong mờ, có những nêp nhăn dọc, vết sẹo của thân 
hình tròn, đường kính 5 mm đên 8 mm.
Hoàng tinh dạng gừng (Khương hình hoàng tinh): Độ dài, 
ngấn không đều nhau, thường nổi liền nhau thành nhóm 
vài cu. Mặt ngoài màu vàng xám hoặc nâu vàng, xù xì, 
phía trôn có vết sẹo của thân hình tròn lồi, đường kính 
0,8 cm đến 1,5 cm.
Không dùng làm thuốc nếu dược liệu có vị đang.
Hoàng tinh phiến: Các phiến dày không đều. Bên ngoài 
có màu vàng nhạt đến màu nâu vàng. Mặt phiến hơi mịn 
bóng, màu vàng nhạt đến nâu vàng, cỏ nhiều vết đốm của 
bó mạch. Chất hơi cứng và dai. Mùi nhẹ, vị neọt và nhớt 
khi nhai.

Vi phẫu
Đại hoàng tinh: Te bào biểu bì có thành tương đổi dày. 
Nhiều tể bào nhày lớn chửa bó tinh thể calci oxalat hình 
kim, rải rác trong mô mềm. Các bó mạch nẳm rải rác, 
thường ở dạng bó mạch đồng tâm.
Hoàng tinh đầu gà (Kè đầu hoàng tinh) và Hoàng tinh 
dạng gừng: Có dạng bó mạch chồng chất.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ether dầu hòa (60 °c đến 90 °C) - 
ethyl acetat - acid formic (5 : 2 : 0,1).
Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 
70 % (77), đun hồi lưu trong cách thủy 1 h, lọc dưới áp 
suât giảm. Bốc hơi dịch lọc đến khô. Hòa tan cắn trong 
10 ml nước. Lăc dung dịch thu được hai làn, mỗi lần với 
20 ml n-butanoỉ (77), gộp dịch chiết n-butanol và bốc hơi 
đên khô. Hòa tan cấn thu được trong 1 ml methanol (TT) 
được dung dịch chấm sắc kv.
Dụng dịch đô ị chiểu: Lấy 1 g bột Hoàng tinh (mẫu chuẩn), 
tiên hành chiết như mô tả ờ phẩn Dung dịch thừ.
Cách liên hành: Chàm riêng biệt lèn bản mòng 10 |il mỗi 
dụng dịch trên. Sau khi triền khai sắc ký, lấy bàn mỏng ra, 
đê khô trong không kill, phun dung dịch vaniỉin 5 % trong 
acid sulfuric (Tỉ), sấy bàn mòng ờ 105 °c  đến khi các vết 
hiẹn rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc kv đồ 
cua dung dịch thử phải có các vết củng màu sắc và giá trị 
R['Vơi các vct trên sác ký đồ của đung dịch đối chiếu.

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

Độ ẩm
Không quả 18,0% (Phụ lục 12.13).

Tro toàn phần
Không được quá 4,0 % (Phụ lục 9,8).
Nghiền nhỏ dược liệu, sấy khô vài giờ ờ 80 °c trước khi 
tiến hành.

Tro không tan trong acid
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Phàn gốc rễ còn sót và cù già đâ xơ cứng: Không quá 2,0 %. 
Tạp chát khác: Không quá 1,0 %.

Chất chiết được trong được liệu
Không được dưới 45,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 50 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân, mùa thu, đào lấy thân rễ, cắt bò 
thân cây vả rề con, rửa sạch, luộc hoặc đồ đến hết lõi trang, 
lẩy ra, phơi hoặc sẩy khô.

Bào chế
Hoàng tinh phiến: Lấy hoàng tinh sạch, ủ mềm, thái phiến 
dày, phơi hoặc sấy khô.
Tửu Hoàng tinh (chế rượu): Lấy Hoàng tinh sạch, trộn với 
rượu, cho vào thùng đậy nấp, đun trong cách thủy để dược 
liệu hút hết rượu, lấy ra cất lát đày, phơi khô. Cứ 100 kg 
Hoàng tinh dùng 20 L rượu.

Bảo quản
Đê nơi khô mát, tránh mổc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, bình. Vào các kinh tỳ. phế, thận.

Công năng, chủ trị
Kiện tỳ, nhuận phe, ích thận. Chù trị: Tỳ vị hư nhược, cơ 
thê mệt mòi, sức yếu, miệng khô, ăn kém, phế hư ho khan, 
tinh huyết bất túc, nội nhiệt tiêu khát.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 16 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phổi hợp với các loại thuốc khác.

Kiêng kỵ
Người phế vị có đờm thấp nặng, không ncn dùng.

HOẠT THẠCH
Taỉcum
Khoáng thạch thiên nhiên có thành phần chủ yếu là 
magnesi silicat ngậm nước [Mg-ỊÍSi^O]0)(OH)2].

HOẠT THẠCH
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HOẮC HƯƠNG 

MÔ tả
Cục to nhò không đêu. màu trắng, vàng, hoặc xám, lam 
nhạt sáng óng ánh như sáp. Chất mềm, trơn mịn, không hút 
ẩm, không tan trong nước. Không mùi, không vị.

Định tính
Đáp ứng các yêu cáu trong chuyên luận bột tale.

Chế biến
Loại bỏ tạp chất, đât cát.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rừa sạch, đập vờ thành miếng, nghiền khô 
thành bột mịn hoặc thủy phi bàng cách thêm đồng lượng 
nước, nghiền ướt. Thêm nước, khuấy, để lắng, gạn bò phần 
huyền phù vả chất nôi, làm vài lẩn như vậy, gạn lấy lắng 
cận, phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Cam, đạm, hàn. Quy vào kinh vị, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Lợi tiểu thẩm thấp, thanh nhiệt giải thừ. Chủ trị: Lâm lậu, 
thạch lâm kèm tiểu khó và đau nóng, bứt rứt háo khát đo 
thừ thấp, tiết tả do thấp nhiệt.
Dùng ngoài trị thấp chẩn (eczema), thấp sang (lờ loét), 
rôm sảy, chàm.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 10 g đến 20 g, dạng thuốc bột, sác hoặc hòa 
với nuớc uống. Phối hợp trong các bài thuốc.
Dùng ngoài: Lượng thích hựp.

Kicng kỵ
Không dùng cho phụ nữ có thai và người có chứng dương hư.

HOẮC HƯƠNG 
ỉĩerba Pogostemonis
Bộ phận trên mặt đất, đã phơi khô cùa cây Hoac hương 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.], họ Bạc hà 
(Lamiaceae).

Mô tả
Thân hình trụ vuông, phân nhiều cành, cành hơi cong, dài 
30 cm đến 60 cm, đường kính 2 ram đến 7 nim, có lông 
tơ. Chất giòn, dễ gãy, ở mặt gãy thấy tùy rõ. Thân già gân 
hình trụ, đường kính 10 mm đến 12 mm, màu nâu xám. 
Lá mọc đối, thường là một khối nhàu nát; lá nguycn hình 
trứng hoặc hình elip, dài 4 cm đến 9 cm, rộng 3 cm đến 
7 cm, cà hai mặt lá màu lục xám có lông mượt như nhung, 
chóp lá hơi nhọn hoặc tròn, gốc lá vát nhọn hoặc tròn, mép 
lả có răng cưa không đều, cuống lá thon nhò dải 2 cm đến 
5 cm, có lông. Mùi thơm đặc trưng, vị hơi đẳng.

Vi phẫu
Lá: Biểu bì lá cỏ nhiều lông che chờ đa bào, gồm 2 đến 5 tế 
bào dài, đâu thuôn nhọn. Lông tiết tròn hay tròn dẹt. Biểu 
bi dưới cỏ nhiều lồ khí, lông che chở và lông tiết nhiều hơn 
biêu bi trên. Đám mô dày góc xếp sát biêu bì trên và biểu 
bì dưới cùa gân lá. Mô mềm phiến lá có các tế bào thành 
mòng. Bỏ libe-gỗ ờ giữa gân lá có libe phía dưới, gỗ phía 
trên. Phiên lá có mô dậu ờ trên, mô khuvêt ờ dưới.

Bột
Bột lá có màu nâu xám, mùi thơm đặc trưng, vị tê nhẹ. Soi 
kính hiển vi thấy: Những mảnh biểu bì mang lồ khí. Nhiều 
lông tiết lớn (đa bào), đường kính 30 pm đến 70 pm và các 
lông tiết nhỏ với đầu có 1 đen 3 tế bào chân rất ngắn. Rải 
rác có các mành mạch xoan, mạch điểm, mảnh cảnh hoa. 
Hạt phấn hoa có đường kính 20 pm đến 30 pm.

Định tính
A. Dưới ánh sáng tử ngoại (366 nm), bột Hoắc hương có 
màu nâu gụ,
B. Phương pháp săc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ether đau hỏa (30 ° c  đến 60 °C) 
- ethyl acetat - acid acetic hăng (95 : 5 : 0,2).
Dung dịch thử: Pha loãng 0,5 ml tinh dâu thu được ở phân 
Định lượng tinh dâu trong dược liệu với 5 ml ethyl acetal 
(TT) được dung dịch thừ.
Dung dịch đoi chiều: Lẩy 0,5 ml tinh dầu cât được từ Hoăc 
hương (mẫu chuân) pha trong 5 ml ethyl acetat (TT) được 
dung dịch đối chiếu.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 1 pl đến 
2 pl mồi dung dịch trên. Sau khi triển khai xong, lấy bàn 
mỏng ra đê khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch săt (ỈU) 
clorìd 5 % trong ethanol (TT), sây bản mỏng ở 105 °c cho 
tới khi các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vêt cùng màu 
sẳc và giá trị Rf với các vét trên sắc ký đô cùa dung dịch 
đối chiêu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu đã căt nhò.

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây cỏ kích thước mãt rây 3,150 mm: Không quá 
10 % (Phụ lục 12.12).

Tạp chẩt (Phụ lục 12.11).
Không quá 2,0 %.
Lá: Không dưới 20,0 %.

Tro toàn phần
Khủng quá 11,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 2,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.

DƯỢC Đ1ÉN VIỆT NAM V
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Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Đinh lưọng
Tien hành theo phương pháp "Định lượng tinh dầu trong 
dược lỉẹu“ (Phụ lục 12/7).
Cân chính xác khoảng 25 g dược liệu đă tán thành bột thồ 
vào bình cầu có dung tích 500 ml cùa bộ dụng cụ định 
lượng tinh dầu trong dược liệu, thêm 200 ml nước, ticn 
hành cất trong 3 h.
Hàm lượng tinh dầu trong dược liệu không được ít hơn 
3 0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Khi cây có cành lá xum xuê, cắt lấy phần cây trên mặt đất, 
ngày phơi, đêm đậy kín, làm nhiều lần như vậy cho đến 
khi dược liệu khô.

Bào chế
Loại bò rề còn sót lại và các tạp chất, lay lá sạch đê riêng. 
Rừa sạch thân, ủ mềm, cắt đoạn, phơi khô, rồi trộn đều 
thân ven lá.

Bảo quản
Để nơi mát, khô.

Tính vị, quy kinh
Tân, vi ôn. Vào các kinh tỳ, vị, phế.

Công năng, chủ trị
Giải thừ, hóa thấp, chi nôn. Chủ trị: Chữa cảm nấng, hoẳc 
loạn, bụng đày trướng, nỏn mửa, ia chảy.

Cách dùng, liều lưọmg
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc, hãm hay bột. 

Kỉêng ky
Không dùng cho người âm hư, khí hư.

HÒE (Nụ hoa)
Flos StyphnoỊobii japonici imaturi

Nụ hoa đã phơi hay sấy nhẹ đến khô cúa cây Hòe 
[Styphnolobium japonicum (L.) Schott, Syn. Sophora 
japónica L.J, họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Nụ hoa hình trứng có cuốne nhỏ, ngắn, một đầu hơi 
nhọn, dài 3 mm đến 6 mm, rộng 1 mm đến 2 mm, 
màu vàng xám. Dài hoa hình chuông, mảu vàng xám, 
dài băng 1/2 đến 2/3 chiều dài của nụ hoa, phía trên 
xè thành 5 răng nông. Hoa chưa nờ dài từ 4 mrn đến 
10 mm, đưcmg kính 2 mm đển 4 mm. Cánh hoa chưa nờ 
màu vàng. Mùi thơm, vị hơi đấng.

Bột
Có nhiêu hạt phấn hình cầu, đường kính 16 pm, cỏ 3 lỗ 
rãnh, bê mặt có nêp nhăn dạng mát lưới. Lông che chờ đa

Dược ĐIÉN VIỆT NAM V

bào gồm 2 tế bào đến 4 tê bào, tê bào ở phía đầu đài vả 
thuôn nhọn, tế bào ờ chân ngắn. Mảnh bicu bì cánh hoa 
gồm những tế bào hình nhiều cạnh có nhiều vân nhỏ, sít 
nhau. Mảnh biểu bì đài hoa gồm những tế bào hình nhiều 
cạnh có mang lỗ khí (kiểu thập tự) và lông che chờ. Mãnh 
mạch xoăn.

Định tính
A. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol (77). Đun 
sỏi trong 3 min, để nguội, lọc. Dịch lọc (dung dịch A) dùng 
làm các phàn ứng sau và dịch chấm sãc ký lớp mỏng.
Lấy 2 ml dung dịch A pha loãng với 10 ml ethanol 
90 % (TT) rồi chia vào 3 ông nghiệm:
Ống 1: Thêm 5 giọt acidhydrocloric (TT) và ít bột magnesi 
(77), dung dịch chuyển dần từ màu vàng nhạt sang màu 
hồng rồi tím đò.
Ỏng 2: Thêm 2 giọt dung dịch na tri hydroxvd 20 % (77), 
xuất hiện tủa vàng cam, tủa sẽ tan trong lượng dư thuốc thử. 
Ống 3: Thêm 2 giọt dung dịch sắt (Hỉ) clorid 5 % (77), 
dung dịch có màu xanh rêu.
B. Nhỏ 2 giọt đến 3 giọt dung dịch A lên tờ giấy lọc, để 
khô, soi dưới đèn tử ngoại (ờ bước sóng 366 nni) sè quan 
sát thấy huỳnh quang màu vàng nâu.
c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: n-Butanol - acid acetic - nước (4 :1 : 5). 
Dung dịch thử: Dung dịch A.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan rutin chuẩn trong ethanol 90 % 
(77) để được dung dịch có chứa 1 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 Ịil mồi 
dung dịch ưên. Sau khi triên khai sắc ký, lấy bản mòng ra, 
đê khô bản mỏng ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng 
từ ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch 
thừ phài có vết cùn£ phát quang màu nâu và cùng giá trị Rf 
với vet rutin trôn sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu. Hiện 
màu bang hơi amoniac đậm đặc (77), trên sac kv đồ của 
dung dịch thử phải có vết cùng màu vàng có cùng giá trị Rf 
với vết rutin (Rf từ 0,5 đến 0,54) trên sắc ký đồ của dung dịch 
đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 11,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ hoa đã nở: Không quá 10,0 %.
Tý lệ hoa sẫm màu: Không quá 1,0 %.
Các bộ phận khác cùa cây: Không quá 2,0 %.

Định lượng
Dung dịch chitan: Cân chính xác khoảng 0,2 g rutin chuẩn 
đã sấy khô (trong chân không) tới khối lượng không đổi, 
cho vào một bình dinh mức 100 ml. Hòa tan trong 70 ml 
methanol (77) bằng cách làm ấm trên cách thủy. Đe nguội, 
thêm methanol (77) dù 100 ml, lắc kỳ. Lấy ch í nil xác 10 ml

HÒI• (Nụ hoa)



dung địch này cho vào một bình định mức 100 ml. Thêm 
nước tới vạch, lắc kỷ (mỗi ml chứa 0,2 mg rutin khan). 
Lập đường cong chuẩn: Lấy chính xác 1,0 ml; 2,0 ml; 
3,0 ml; 4,0 ml; 5,0 ml; và 6,0 ml dung dịch chuẩn cho vào 
binh định mức 25 ml riêng biệt, thêm nước cho tới 6 ml ờ mồi 
bình rồi thêm 1 ml dung dịch natrìnitrit 5 % (77), trộn kỳ. Để 
yên 6 min, thêm 1 ml dung dịch nhôm nitrat Ỉ0%  (77), trộn 
kỹ, lại để yên 6 min. Thêm 10 mi dung dịch natrỉ hydroxyd 
10 % (77), thêm nước tới vạch, trộn kỳ và để yên tronc 
15 min. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) ờ bước sóng 500 nm. 
Vẽ đường cong chuẩn lẩy độ hấp thụ là trục tung, nồng độ 
là trục hoành.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoáng 1 g bột dược liệu 
thô đã sấy khô ờ 60 °c trong 6 h cho vào binh Soxhlet. 
Thêm 120 ml ether (77), chiết tới khi dịch chiết không 
màu. Đe nguội và gạn bỏ ether. Thêm 90 ml mcthanoỉ 
(77) và chiết tới khi dịch chiết không còn màu. Chuyển 
dịch chiết vào một bình định mức 100 ml, rửa bình chiết 
bàng những lượng nhò meihanoỉ (77) rồi cho tiếp vào 
bỉnh định mức. Thêm methanoỉ (TT) cho tới vạch và lắc 
kỳ. Lấy chính xác 10 m! dung dịch trên cho vào bình 
định mức 100 ml, thêm nước tới vạch và trộn kỹ. Lây 
chính xác 3 ml duns dịch thu được vào bình định mức 
25 ml, thêm 3 ml nước rồi thêm 1 ml dung dịch natri nitrit 
5 % (77), trộn kỳ. Đe yên 6 min, thêm 1 ml dung dịch 
nhôm nitrat 10 % (77), trộn kỹ, để yên 6 min. Thêm 10 ml 
dung dịch natri hydroxyd 10 % (77), thêm nước tới vạch, 
trộn kỹ vả để yên trong 15 min. Đo độ hấp thụ ờ bước sóng 
500 nm (Phụ lục 4.1). Tính khối lượng rutin (pg) của dung 
dịch thử dựa vào đường cong chuẩn đã lập và độ hấp thụ 
đo được. Tỉnh hàm lượng phần trăm rutin trong dược liệu. 
Hàm lượng rutin trong dược liệu không ít hơn 20,0 % tính 
theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Khi trời khô ráo (thường vào buổi sáng), ngắt các chùm 
hoa chưa nở, tuốt lẩy nụ, loại bỏ các bộ phận khác cùa cây, 
phơi nắng hoặc sấy nhẹ cho đẻn khô.

Bảo quản
Đổ nơi khô, tránh mốc, mọt.

Tính vi, quy kinh
Khổ, hơi hàn. Vào các kinh can, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Lương huyết chi huyết, thanh can tá hòa. Chủ trị: Các 
chứng chảy máu, chảy máu cam, ho ra máu, báng huyêt, 
đại tiểu tiện ra máu, đau đầu, chóng mặt, mắt đỏ.

C ách  dùng , liều lư ọng
Ngày dùng từ 6 g đển 12 g, dạng thuốc sắc hoặc hãm uổng 
như chè.
Cần sao đen khi dùng cẩm máu.

Kiêng ky
Không có thực hỏa không được dùng.

HỒ TIÊU (Quà)

HÒ TIÊU (Quả)
Fructus Pìperis nigrỉ

Qưâ đâ phơi hay sấy khô của cây IIỒ tiêu {Piper nigrum 
L.) họ Hồ tiêu (Piperaceae). Gồm hai loại: Toàn bộ quả 
gần chín (Hồ tiêu đen), hoặc quả đã bò thịt quà rồi phơi 
khô (Hồ tiêu trắng hay hồ ticu sọ).

Mô tả
Hồ tiêu đen: Quả hình cầu, đường kính 3,5 mm đến 
5 mm. Mặt ngoài màu nâu đen, có nhiều vết nhãn hình 
mạng lưới nồi lcn. Đầu quả có vết của vòi nhuỵ nhỏ hơi 
nổi lên, gốc quà có vết sẹo cùa cuống quả. Chat cứng. Phần 
thịt quả có thê bóc ra được. Vò quà trong màu trắng tro 
hoặc màu vảng nhạt; mặt cắt ngang màu vàng nhạt. Quả 
có chất bột, trong có lổ hổng nhỏ là vị trí cùa nội nhũ. Mùi 
thơm, vị cay.
Hồ tiêu sọ: Mặt ngoài màu trắng tro hoặc màu trang vàng 
nhạt, nhẫn.

Vi phẫu
Vỏ quả ngoài cấu tạo bởi một lớp te bào xếp không đều và 
hơi uổn lượn. Vòng mô cứng xếp sát vò quả ngoài. Te bào 
mô cứng hình nhiều cạnh, thành dày, khoang hẹp, có ống 
trao đổi rõ, xếp thành đảm sát nhau thành nhiều vòng liên 
tục. Vò quả giữa: Vùng ngoài cấu tạo bời tể bào nhò, thành 
mỏng, nhăn nheo, bị bẹp, kéo dài theo hướng tiếp tuyển, 
cỏ nhiều tế bào chứa tinh dầu. vỏ  quả trong gồm tế bào 
mỏ cứng thành dày phía trong và hai bên thành hình chữ 
u. Một lóp tế bào vỏ hạt xếp đều đặn, thành mỏng. Vùng 
ngoại nhũ rất rộng, phía ngoài gom 2 đến 3 lớp tế bào nhỏ 
thành mòng, ờ sát vỏ hạt; phía trong gồm tể bào lớn hơn, 
thành mòng chứa nhiều tinh bột và tế bào tiết tinh dầu. Đổi 
diện với cuống quả có một vùng nội nhũ rất nhò, cây mầm 
nằm trong nội nhù.

Bột
Hồ tiêu đen: Bột màu tro thâm, tê bào đá ở vỏ ngoài hình 
gần vuônư. chừ nhật hoặc không đều, đường kính 19 pm 
đến 66 pm, thành tương đối dày. Tế bào đá vò quà trong 
hình đa giác, đường kính 20 pm đến 30 pm, nhìn mặt bên 
có hình vuông, thành tế bào có một mặt mỏng. Tê bào vò 
hạt hình đa giác, màu nâu, thành dày mòng không đêu và 
có hình chuỗi hạt. Giọt dẩu tương đổi ít, hình tròn, đường 
kính 51 pm đến 75 pm. Hạt tinh bột rất nhỏ, thường tụ tập 
lại thành khối.

Định tính
A. Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 3 ml amoniac đậm đặc 
(TT), trộn cho thấm đều, thêm 15 mi cỉoro/orm (77), lăc, 
đun hồi lưu trên cách thủy trong 15 min, lọc. Cho dịch 
lọc vào bình gạn, thêm 10 ml dung dịch acid sui/uric 
2 % (77), lắc mạnh trong 1 min, để yên cho dung dịch tách 
thành 2 lớp, gạn lấy phần acid, lọc, lấy dịch lọc làm cảc 
phản ứng sau:
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 2 giọt thuốc thử Bouchơrdat (77), 
để yên 5 min dung dịch sẽ đục.
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HỎNG HOA (Hoa)

Lấy 1 ml dịch chiết acid, thêm 6 giọt thuốc thứ Mayer 
(TT) để yên 5 min dung dịch SC đục.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: Cvcỉohexan - ethyl acetat - aceton
(7:3:1) .  4
Dung dịch thử: Lấy khoảng 0,5 g bột dược liệu thô, thêm 
20 ml ethanol (TY), đun trên cách thủy 15 min, lọc, lây 
dịch lọc làm dung dịch thừ.
Dung dịch đối chiểu: Dung dịch piperin trong ethanol (TT) 
có nồng độ 4 mg/ml. Nếu không có ptperin, lẩy khoảng 
0 5 g bột Hồ tiêu (mẫu chuẩn), chiết như mô tả ử phàn 
Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 5 pl môi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai xong, lay bản mỏng ra 
để khô ờ nhiệt độ phòng. Phun dung dịch acid suỉ/uric 
10 % trong ethanol (77). sấy bản mỏng ở 100 °c cho tới 
khi xuất hiện rò các vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải có các vết có cùng màu 
sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
đối chiếu.
Hoặc
Phương pháp sắc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: Toỉuen - ether dầu hỏa (30 ° c  đến 
60 °C) (8 : 2).
Dung dịch thử: Pha loãng 0,2 ml tinh dầu thu được ở phần 
Định lượng với 0,5 ml cloroform (77) được dung dịch thử. 
Dung dịch đoi chiểu: Lấy 0,2 ml tinh dầu cất dược từ Hồ 
tiêu (mầu chuẩn) pha trong 0,5 ml doroform (77).
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 5 fil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra 
đê khô bản mỏng trong không khí, phun dung dịch vanilin 
ỉ % trong acid sulfuric (77). sấy bản mỏng ở 100 cc  trong 
10 min. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thừ phái cỏ các vết có cùng giá trị Rf và cùng 
màu săc với các vêt trên sắc ký đô của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 11,0 % ( Phụ lục 12.13).

Tỷ Jệ vụn nát
Hạt lcp: Khối lượng của không ít hơn 100 hạt hồ tiêu 4 g.

Chất chiết được trong dưọc liệu
Không ít hơn 8,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Định lượng
Tiên hành theo phương pháp "Định lượng tinh dầu trong 
dược liệu" (Phụ lục 12.7).
Cân chinh xác khoảng 50 g dược liệu, cho vào binh cầu 
của  bộ dụng cụ cát tinh dầu, cẩt trong 5 h.
Hàm lượng tinh dầu trong dược liệu không ít hơn 2,5% 
tính theo dược liệu khô kiệt.

DƯỢC DIÊN VIỆT NAM V

Chc biến
Thu hoạch vào cuối mùa thu năm trước đến mùa xuân năm 
sau, hái lấy quà xanh thầm khi chùm quả xuất hiện 1 đên 
2 quà chín dỏ hay vàng, phơi hay sẩy khô ờ 40 °c đến 
50 °c, quả ngả sang màu đen thơm gọi là Hỏ tiêu đen (hắc 
Hồ tiêu). Còn hái quà lúc thật chín đo, ngâm dưới nước 
chày 3 đến 4 ngày, sát bò thịt quả và vò đen, phơi hay sấy 
khô. Dược liệu cỏ màu trang ngà, vị cay gọi là Hồ tiêu 
trang (Hồ tiêu sọ).

Bào chế
Loại bò tạp chất, vụn nát, khi dùng tán thành bột mịn.

Bảo quản
Nơi khô, mát, trong bao bì kín.

Tính vị, quy kinh
Tân, nhiệt. Quy vào kinh vị, đại tràng.

Công năng, chủ trị
On trung tán hàn, kiện vị chỉ đau. Chủ trị: Vị hàn gày nôn 
mửa, tiêu chày đau bụng và khó tiêu, chán ăn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 0,6 g đến 1,5 g, dạng thuốc bột, dùng ngoài 
với lượng thích hợp.

Kiêng ky
Am hư, hòa vượng, tri, táo bón không nên dùng.

HÒNG HOA (Hoa)
Flos Carthami tỉnctorỉi

Hoa đâ phơi khó của cây Hồng hoa (Carthamus íinctorius 
L.), họ Cúc (Asteraceae).

Mô tả
Hoa dài 1 cm đen 2 cm, mặt ngoài mảu vàng đỏ hay đỏ. 
Tràng hoa hình ổng thon, phía trên xẻ làm 5 cảnh hẹp, dài 
0,5 cm đển 0,8 cm, hoa có 5 nhị. Bao phấn dính liền thành 
ống, màu vàng, núm nhụy dài hình trụ, hơi phân đôi, nhô 
ra khỏi cánh hoa. Chất mèm, mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng.

Bột
Màu vàng cam, thường thấy mảnh cánh hoa, chi nhị, núm 
nhụy, những tế bào tiết hình ổng dài, kèm theo các mạch, 
đường kính tới 66 pm, chửa chất tiết, màu tử vàng nâu 
đến đò nâu. Thành ngoài tế bào biểu bì của đầu cánh hoa 
nhô lcn như những lông tơ. Te bào bicu bì trên của núm 
nhụy và vòi nhụy biệt hóa thành những lông đơn bào hình 
nón nhò hay hơi tù ờ đỉnh. Hạt phấn hình cầu, đường kính 
60 pm đến 70 pm, có 3 lỗ này mầm, vỏ ngoải hạt phấn 
có gai. Tinh the calci oxalat hình lăng trụ, Mảnh mô mềm 
gom những tế bào hình chữ nhật. Mành đầu cánh hoa gồm 
nhiều tế bào kết hợp lẽn nhau như lợp ngói. Tể bảo chi nhị 
thành mỏng, hinh chừ nhật. Mánh mạch vạch, mạch mạng.
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Định tính
A. Ngâm 1 g dược liệu trong 10 ml ethanol 50 % (77) 
khoảng 10 min. Gạn dịch ngâm (phẩn trên) vào một cốc 
có mỏ, treo một băng giấy lọc và ngâm một phần vảo dịch 
nàỵ. Sau 5 min, lây băng giãy lọc ra, neâm vào nước rồi 
nhạc ra ngay. Phân trên băng giây lục có màu vàng nhạt, 
phần dưới băng giấy lọc có màu đỏ nhạt.
B. Phương pháp săc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng'. Silica gel H.
Dung môi khai triên: Ethyl acetai - acid formic - nước - 
methanol ( 7 :2 : 3 :  0,4).
Dung dịch: Lấy 0,5 g bột dược liệu cho vào bình nón nút 
mài, thêm 5 ml dung dịch aceton 80 % (TT), đậy kín, lắc đều 
trong 15 min, lọc. Dịch lọc được dùng làm dung dịch thử. 
Dung dịch đoi chiếu: Lẩy 0,5 g bột Hồng hoa (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tà ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bàn mỏng 5 Ịil mỗi 
dung dịch thử và dung dịch đối chiếu. Sau khi triển khai 
sắc ký, lây bản mòng ra, đê khỏ ở nhiệt độ phòne. Quan sát 
dưới ảnh sáng thường. Trcn sắc kỷ đồ của dung dịch thử 
phải có các vet cùng màu sắc và cùng giá trị RfVỚi các vết 
trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu, 
c . Đô hấp thụ
Sắc tố màu vàng: Làm khô dược liệu trong 24 h với silica gel 
trong bình hút ẩm, sau đỏ nghiền thành bột mịn. Cân chính xác 
0,1 g bột dược liệu, ngâm và lăc ưong 150 ml nườc khoảng 
1 h, lọc dung dịch vào bình định mức dung tích 500 ml băng 
phễu lọc xốp thủy tinh sổ 3. Rửa phễu lọc và cắn bàng nước 
tới khi nước rửa không còn màu, thêm nước tới vạch và lảc 
kỹ. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch ở bước sóng 
401 nm. Độ hấp thụ không được dưới 0,40.
Sắc tố màu hống: Cân chính xác khoảng 0,25 g bột mịn 
dược liệu (thu được ờ mục Săc tô màu vàng), thêm 50 ml 
dung dịch aceton 80 % (77), ngâm ở 50 °c trên cách thùỵ 
trong 90 min, để nguội, lọc qua phều lọc xốp thủy tinh sô 
3 vào bình định mức dung tích 100 ml. Rửa căn với 25 ml 
dung dịch aceton 80 % (ĨT) bằng cách chia thành nhiều 
lần và gộp nước rửa vào binh định mức, thêm dung dịch 
aceton 80 % (77) tới vạch, lắc kỹ. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 
4.1) của dung dịch ờ bước sóng 518 nm. Độ hấp thụ không 
dưới 0,20.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ hoa biến màu nâu đen: Không quá 0,5 %.
Tạp chất khác: Không quá 2,0 %.

Tro toàn phần
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết được trong dưực liệu
Không được ít hơn 30,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

HÒNG HOA (Hoa)

Định lượng
Hydroxysafflor yellow A
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng: Methanol - acetonithỉ - dung dịch acid 
phosphoric 0,7 % (2 6 :2 : 72).
Dung, dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0,4 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào một bình nón nút mài, thêm chính 
xác 50 ml methanol 25 % (TT). cân và lẳc siêu âm trong 
40 min, đc nguội, cản lại. Bổ sung khối lượng mất đi bằng 
methanol 25 % (77), lắc đều, lọc. Dùng dịch lọc lảm dung 
dịch thừ.
Dung dịch chuân: Cân chính xác hydroxysafiflor yellow A 
chuẩn và hòa tan trong methanol 25 % (77) để được dung 
dịch chuẩn có nồng độ khoảng 0,13 mg/ml.
Điều kiện sắc ký':
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detector quang phô tử ngoại đặt ở bước sóng 403 nm.
Tổc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiêm dung dịch chuẩn. Tiến hành sắc ký và tính số đĩa 
lý thuyết cùa cột. Sổ đĩa lý thuyết cùa cột tính trên pic 
hydroxysafflor yellow A phải không dưới 3000.
Tiêm lần lượt dung dịch chuân và dung dịch thừ. Tiên hành 
sắc ký. Tính hàm lượng của hydroxy Safflor yellow A tronệ 
dược liệu dựa vào diện tích pic thu được trên sắc kỷ đồ 
của dung dịch thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng C27H320 16 
trong hydroxysafflor yellow A chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 1,0 % hydroxysafflor 
yellow A (C27H?2Oi6) tính theo dược liệu khô kiệt.

Kaempferol
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - dung dịch acid phosphoric 0,4 % 
(52:48).
Dung dịch thứ: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua râv số 355) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 
25 ml methanol (TT), cân. Đun hồi lưu trong 40 min, để 
nguội, cân lại. Bồ sung khối lượng mất đi bang methanol 
(77), lắc đều, lọc. Hút chính xác 15 ml dịch lọc vào một 
bình cầu đáy bằng, thêm 5 ml acid hydrocỉoric ỉ  7 % (77), 
lắc đều rồi đun trên cách thủy trong 30 min đê thùy phân, 
làm nguội ngay. Chuyển dịch đã thủy phân vào bình định 
mức 25 ml, thèm methanol (77) vừa đù đên vạch, làc đêu. 
Dung dịch chuẩn: Càn chính xác kaempferol chuẩn và hòa 
tan trong methanol (77) để được dung dịch chuẩn cỏ nồng 
độ khoảng 9 pg/ml.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  (5 pm). 
Detector quang phổ từ ngoại đặt ờ bước sóng 367 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hc'mh:
Tiêm dung dịch chuẩn. Tiến hành sắc ký và tính số đĩa 
lý thuyết của cột. sổ đĩa lý thuyết của cột tính trên pic 
kaempferol phải không dưới 3000.
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HUYỀN SẢM (Rề)

Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Tiến 
hanh sac ky. Tính hàm lượng của kaempferol trong dược 
liêu dựa vào diện tích pic thu được trên săc ký đô cùa dung 
dịch thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng CịsHịqOộ trong 
kaempferol chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,05 % kaempferol 
(CịỊHìoOế)- Tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, hái lấy hoa đang nở và cánh hoa 
chuyển từ vàng sang đỏ, đê nơi râm mát, thoáng gió hoặc 
phơi nắng nhẹ chữ khô dần.

Bảo quản
Đẻ nơi khô, mát, tránh âm và môc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào các kinh tâm, can.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết thông kinh, tán ứ huyết, giảm đau. Chủ trị: Phụ 
nữ vô kinh, bế kinh, đau bụng khi hành kinh, hành kinh ra 
huyết cục, chấn thương gây tụ huyết, sưng đau, mụn nhọt.

Cách dùng, liều lưọmg
Ngày dùng từ 4 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, thường phổi 
hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Phụ nữ có thai không nên dùng.

HÚNG CHANH (Lá)
Folium Pỉectranthỉ antboỉnỉcỉ

Lá tươi hoặc phơi âm can cùa cây Húng chanh [Plectranthus 
amboỉnicus (Lour.) spreng.], họ Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Lá hình bầu dục hay hình trứng rộng, đầu hơi nhọn hoặc 
lù, gôc hình nêm. Phiên lả dày, mọng nước, dài 6 cm đến 
10 cm, rộng 4 cm đến 8 cm, mép khía tai bèo. Cả 2 mặt 
lá đêu có lông tiêt, mặt dưới nhiều hơn, cuống lá dài 2 cm 
đẻn 4 cm. Gân chính to, gân bên nhỏ, nổi rõ ở mặt dưới lá. 
Mùi thơm đễ chịu như mùi chanh, vị chua.

Vi phẫu
Biêu bì trên và biểu bì dưới có lông che chờ đa bào gồm 
3 tê bào đên 6 tế bào. Lông tiết có 2 loại: loại đầu có 2 tế 
bào, chân đơn bào rất ngắn và loại đầu đơn bào, chân đơn 
bao. Phân gân lá có mô đày sát biểu bì trên và biểu bì dưới. 
Tê bào mô mềm thành mỏng, to. Nhiều bó libe-gỗ hình trái 
xoan xêp thành vòng tròn ở phần gân chính. Những bó phía 
tren nhò, những bó phía dưới to. Tất cả các bó đều quay gỗ 
vao phía trong. Phiến lá chỉ có một loại mô khuyết.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏne (Phụ lục 5.4).

D Ư ỢC ĐIÊN  V IỆT NAM  V

Bán mòng: Silica gel G.
Dung mủi khai triên: Tollten - ether đau hỏa (30 °c  đên 
60 °C) (8 : 2).
Dung dịch thù: cất tinh dầu từ 100 g dược liệu bằng 
phương pháp cất kéo bằng hơi nước. Pha một giọt tinh dầu 
trong 1 ml ether dầu hỏa (30 ữC đến 60 °C) (TT).
Dung dịch đới chiếu: cất tinh dầu từ 100 g lá Húng chanh 
(mẫu chuẩn) bang phương pháp cât kéo bằng hơi nước. 
Pha một giọt tinh dầu trong 1 ml ether dầu hỏa (30 0c  đến 
60 °C) (TT).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 JJ.1 mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy ra bản mỏng 
ra, dể khô ngoài không khí hay sấy nhẹ cho bay hết dung 
môi. Phun thuốc thừ vaniỉin - acid sulfuric (TT), sấy bản 
mỏng ở 110 °c khoảng 10 min đến khi hiện rõ vết. Quan 
sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung địch 
thừ phải có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết 
trên sắc ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

Chế biến
Thu hái quanh năm, lúc trời khô rảo hái những lá bánh tẽ, 
loại bỏ lá sâu và lá già. Có thể phơi âm can.

Bảo quản
Nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào kinh phế, tỳ.

Công năng, chủ trị
Ôn phế trừ đàm, tân ôn giãi biểu, tiêu độc. Chù trị: Cảm 
cúm, ho sốt do phong hàn, nục huyết, ho gà, khản tiếng, 
trùng thú cắn.

Cách đùng, liều Iưọmg
Ngày dùng từ 10 g đen 16 g, dạng thuốc sắc, thuốc xông, 
vắt lá tươi lẩy dịch uổng, thường dùng lá nrơi.

HUYỀN SÂM (Rễ)
Radix Scrophuỉariae

Rễ đẫ phơi hay sấy khô của cây Huyền sâm (Scrophuỉaria 
buergeriana Miq. hoặc Scrophuỉaria ningpoensis Hemsl.), 
họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae).

Mô tả
Rễ cù nguyên, phần trên hơi phình to, phần dưới thuôn nhò 
dần, một số rễ hơi cong, dải 3 cm đến 15 cm. Mặt ngoài 
màu nâu xám hoặc nâu đen, có nếp nhăn và rãnh lộn xộn, 
nhiều lỗ vỏ nằm ngang và nhiều vết tích cùa rễ con hay 
đoạn rễ nhỏ còn sót lại. Mặt cắt ngang màu đen, phía ngoài 
cùng có lớp bân mỏng, phía trong có nhiêu vân tỏa ra (bỏ 
ỉibe-gỗ). Thể chất mềm, hơi dẻo, mùi đặc biệt giống như 
mùi đường cháy, vị hơi ngọt và hơi đắng.
Dược liệu thái lát: Những lát mỏng hình gần tròn hoặc hình 
bầu dục. Bên ngoài màu vàng xám hoặc nâu xám, Bc mặt
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HUYÊN SÂM (Rễ) DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

lát màu đen, hơi bóng, đôi khi có khe nứt, Mùi đặc biệt 
giống như mùi đường cháy, vị hơi ngọt và hơi đẳng.

Vi phẫu
Lớp bần có từ 3 đên 4 hàng tê bào nhăn nheo, có chỗ bị 
rách nứt. Mô mồm võ gôm những tế bào có thành mong. 
Trong mô mềm có những đám mô cứng gồm 1 tế bào hoặc 
từ 2 đến 5 tế bào có thành dày xếp rải rác. Libe cấp 2 hình 
chùy cấu tạo bởi những tế bào nhỏ xếp đều đặn, bị những 
tia tủy rộng phân cách. Gồ cấp 2 có những mạch gỗ xốp 
thẳng hàng từ trong ra ngoài, tia tủy rộng, thành không hóa 
gồ, ờ miên tùy có đám mạch gồ cấp 1.

Bột
Màu nâu đen, vị hơi mặn. Soi kinh hiển vi thấy: Nhiều tế 
bào mô cứng riêng lè hay tụ thành đám, hình chừ nhật, hơi 
vuông, hơi tròn hoặc hình thoi, dài 47 Ị im  đến 250 Ị4111, 

đường kính 23 pm đến 132 ịim, thành dày, ống trao đổi 
nhò, phân nhánh. Mạch gồ hau hết là mạch vạch. Mảnh 
bần gồm những tể bào nhiều cạnh đều đặn có thành dày. 
Mảnh mô mềm. Tinh bột nhỏ, hình tròn nằm rải rác.

Định tính
A. Lấy 1 g dược liệu, thêm 10 ml ethanol 96 % (TT), đun 
trong cách thủy 15 mìn, để nguội và lọc. Lấy dịch lọc làm 
các phản ứng sau:
Lấy 5 ml địch lọc cho vào một chén sứ, cô trôn cách thủy 
đến cắn, Thêm vào cắn ỉ ml anhvdridacetic (TT) và 1 ml 
cloroform (TT), khuấy đều, lọc. Cho dịch lọc vào một ống 
nghiệm khô, thêm từ từ theo thành ốne khoảng 1 ml acid 
sulfuric (77). Giừa hai lóp chất lỏng cỏ vòng màu nâu dỏ, 
lớp dung dịch phía trên có màu vàng náu.
Nhỏ vài giọt dịch lọc lẽn một miếng giấy lọc, quan sát 
dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm thấy bẽn trong 
cùa vết cỏ màu vàng nhạt, rìa bên ngoài có màu xanh nhạt. 
Nhỏ tiếp lên phấn bẽn trong của vết một giọt dung dịch 
natri hydroxvd 10 % (77), để khô, quan sát dưới ánh sáng 
tử ngoại 366 nm thấy cỏ màu vàng lục sáng.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Chrofonn - methanol - nước (12:4: 1), 
lấy lớp dưới.
Dung dịch thứ: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 25 ml methanol 
(77), lắc đều vả để ngâm 1 h, lẳc siêu ám 30 min, lọc. cỏ 
dịch lọc trên cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 25 ml nước, 
lẳc với n-butanoỉ đã bão hòa nước (TT) 2 lần, mỗi lân 
30 ml. Gộp dịch chiết n-butanol, cô trên cách thủy đến cạn. 
Hòa cắn trong 5 ml methanol (77) được dung dịch thử. 
Dung dịch chắt đối chiểu: Hòa tan harpagosid chuẩn trong 
methanol (77) để được dung dịch có nồng độ khoáng 
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đồi chiểu: Lẩy 2 g bột Huyền sâm 
(mẫu chuẩn) tiến hành chiết tương tự như đối với dung 
dịch thử,
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 4 ịi\ mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng

ra. để khó trong không khí, phun dung dịch vaniỉin 5 % 
trong acid suựitric (77), sấy bản mỏng cho đến khí các 
vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thưòng. Trên sắc ký 
đồ cùa dung dịch thừ phải có các vết cùng giá trị Rf và 
màu sãc với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược 
liệu đổi chiêu và có vết cùng giá trị Rf và màu sắc với vết 
harpagosid trẽn sấc ký đồ của dung dịch chất đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 5 h).

Tro toản phần
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 1,5 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Không quả 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Chất chỉểt được trong dược liệu
Không ít hơn 60 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiển hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng nước làm dung môi.

Địnhlưọng
Phương pháp sác ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Acetonitril 677).
Pha động B: Dung dịch acidphosphorỉc 0,03 % (77). 
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào bình nón nút mài, thêm chính xác 
50 ml methano! 50 % 677), đậy nút và cân. Ngâm 1 h rôi 
lắc sicu âm trong 45 min, để nguội, cân lại. Bổ sung khối 
lượng mất đi bằng methanoỉ 50 % 677), lắc đều, lọc, dùng 
dịch lọc làm dung dịch thừ.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan harpagid, harpagosid trong 
methanoỉ 30 % (Tỉ) để được dung dịch chuân hỗn hợp có 
nồng độ tương ứng chính xác khoáng 60 pg/ml và 20 pg/ml. 
Điêu kiện săc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 ram) được nhồi pha tĩnh c  
(5 um).
Detector quang phô từ ngoại đặt ờ bước sóng 210 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiềm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

Thời gian Pha động A Pha động 1
(min) (% tt/tt) (% tt/tt)
0- 10 3 —► 10 97 — 90
10-20 10 - > 33 90 -> 67
20 - 25 33 -> 50 67 —> 50
25-30 50 -► 80 50 -» 20
30-35 80 20
35 - 37 80->3 20 —»97
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Tiêm dung dịch chuẩn, tiến hành sắc ký và tính số đĩa lý 
thuyết của cột. sổ đĩa lý thuyết của cột tính trên cà 2 pic 
harpagosid và harpagid phải không dưới 5000.
Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thử, tiến hành 
sẳc ký và tính hàm lượng của harpagid và harpagosid trong 
dươc liệu dựa vào diện tích pic thu được trên sac ký đồ của 
dung dịch thừ, dung dịch chuẩn, hàm lượng C15H24Oi0Cua 
harpagid chuẩn và hàm lượng C24H30O11 của harpagosid 
chuẩn.
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,45 % tổng hàm lượng của 
harpagid (C15H2.A0) và harpagosid (C24H30O11), tính theo 
dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái vào mùa đòng khi thân và lá tàn lụi. Đào lấy rễ, 
rửa sạch, cắt bò rễ con, cắt đầu chồi thừa 3 mm, tách riêng 
từng rễ, phân loại to nhò. Phơi hoặc sấy ờ 50 °c đến 60 °c 
đến gần khô. Đem ủ 5 ngày đến 10 ngày đên khi trong ruột 
có màu đen hoặc nâu đen, rồi tiếp tục phơi đến khô.
Cách ù: Dược liệu sau khi phơi gần khô đem tãi ra trong 
nong nia thành một lớp dày chừng 15 cm, đề chồ mát, hàng 
ngày đảo vài lẩn, có thê đậy lên trẽn bàng một lớp rơm 
mỏng hay bang một cái nong hoặc nia khác. Trong khi ủ 
phải đảo luôn, không để dày quá, không đậy kín quá dễ bị 
hấp hơi, thổi hòng.
Khi dùng rữa sạch, ủ mềm, thái lát phơi khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàm, hàn. Vào hai kinh phế, thận.

Công năng, chủ trị
Tư âm giáng hỏa,' lương huyết giải độc. Chủ trị: sốt cao, 
sôt nóng về chiều, viêm họne, phát ban, mụn nhọt, mẩn 
ngứa, táo bón.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 15 g, dạng thuốc sắc.

Kiêng kỵ
Tỳ vị hư hàn, tiêu hóa rối loạn khônu dùng.
Không dùng chung với Lê lô.

HUYÉT GIÁC (Lõi gỗ)
Lignum Dracaenae

Là lõi go phàn gốc thân có chứa nhựa đã phơi hay sẩy 
khô cùa cây Huyết giác {Dracaena cambodiana Pierre ex 
Gagnep. và Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen}, 
họ Huyết giác (Dracaenaceae).

Mô tả
Loi gô hình trụ rỗng ờ giữa hoặc đôi khi là nhừng mảnh gỗ 
co hình dạng và kích thước khác nhau, màu đỏ nâu. Chất 
cứng chẳe không mùi, vị hơi chát.

DƯỢC ĐỈẺN VIỆT NAM V

Định tính
A. Cho 1 g dược liệu vào binh nón, thêm 10 ml ethanol 
96 % (77), lắc siêu âm trong 10 min, lọc, được dịch chiết A. 
Lấy 1 ml dịch chiết A, pha loãng thành 5 mỉ bàng ethanol 
96 % (77) và chia vào 2 ổng nghiệm:
Ống 1: Kiềm hóa với dung dịch kali hydroxyd 10% (TT), 
màu đò đậm lên.
Óng 2: Acid hóa với dung dịch acid hydrocỉoric 10 % 
(77), màu đỏ chuyển sang màu cam.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng'. Silica gel 60F254-
Dung môi khai triển: Toluen -  ethyl ưcetat (9 : 1).
Dung dịch thử: Dịch chiết A.
Dung dịch đối chiếu: Lấy khoảng 1 g bột Huyết giác (mẫu 
chuẩn) vào bình nón, thêm 10 ml ethanol 96 % (Tỉ'), lac 
siêu âm trong 10 min, lọc.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pỉ mồi 
dung dịch trên, Sau khi triển khai đcn khi dung môi đì 
được khoảng 3/4 bàn mỏng, lấy bản mỏng ra để khô ở 
nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric 10 % trong 
ethanol (77). sấy bàn mỏng ở 105 °c đển khi xuất hiện 
vết. Ọuan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm. 
Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải có các vết có cùng 
màu săc và giả trị Rf với các vểt trên săc ký đô của dung 
dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

T ạp chất (Phụ lục 12.11)
Vụn đen: Không quả 2,0 %.
Các tạp chất khác: Không quá 5,0 %.

Tro toàn phần
Không được quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 20,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol (77) làm đung môi.

Định lượng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng: Dung dịch acid acetic ỉ % - acetonitrỉl 
(61 : 39) (có thể điều chinh tỷ lệ nếu cần).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoáng 2,5 g dược liệu đã 
nghiên thành bột thô vào bình nón nút mài 100 ml, thêm 
chính xác 50,0 ml methanol (77), đậy nắp, cân xác định 
khôi lượng. Đun sôi hồi lưu trong cách thủy 30 min, để 
nguội, cân xác định lại khối lượng, bồ sune lượng mất đi 
băng methanol (77), lục qua màng iọc 0,45 pm được dung 
dịch tiêm sắc ký.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan loureirin B trong methanol (77) 
để được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 0, ] 5 mg/ml. 
Diều kiện sắc ký:
Cột kích thước (250 mm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c 
(5 |im) (cột Inertsi! ODS-3 là thích hợp).
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Tốc độ dòng: 1,0 ml/min.
Detector quang phố tử ngoại đặt ờ bước sóng 276 nm.
Thể tích tiêm: 20 fil.
Cách tiến hành: Tiêm riêng biệt dung dịch chuẩn, dung 
dịch thữ vào hệ thốne sắc ký. Dựa vào diện tích pic thu 
được từ dung dịch chuẩn, dung dịch thừ và nồng độ 
loureỉrỉn B (C|8H20O5) của dung dịch chuẩn, tính hàm 
lượng loureirin B trong dược liệu.
Hàm lượng lourcirin B (C,S;H20O5) không được dưới 0,20 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thư hái quanh năm, lấy gỗ của những cây huyết giác già, 
lâu năm đà chết, lõi Rỗ đã chuvên màu đỏ nâu, bỏ phần vò 
ngoài, gồ mục và giác trang, thái lát và phơi hay sấy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, sáp, bình. Quy vào các kinh tâm và can.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết chi thống, tán ử sinh tản, chi huyết sinh cơ. 
Chù trị: Dùng uổng chừa chấn thương máu tụ sưng đau, 
sau đẻ huyết hôi ứ trệ, bế kinh.
Dùng ngoài: vết thương chây máu, vết thương mụn nhọt 
lâu lành không liền miệng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g, phối hợp trong các bài thuốc 
hoặc ngâm rượu xoa bóp hoặc uống.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai không nên dùng.

HƯƠNG GIA BÌ (Vỏ rể)
Cortex Perìplocae

Vỏ rễ đã phơi hay sấy khô của câv Hương gia bì (Periploca 
sep iu m Bge.), họ Thiên lý (Asclepiadaceae).

Mô tả
Mành vỏ dày từ 0,5 mm đến 3 mm có hình ống hoặc hinh 
máng, dài 3 cm đến 17 cm hoặc có thổ dài hơn, thường 
cuộn tròn thành ổng. Mặt ngoài màu vảng nâu, xù xi, có 
các đường vân nứt dọc, không đều, dễ bong. Nhẹ, giòn, dễ 
gãy, mùi thơm hắc đặc biệt.

Vi phẫu
Lớp bần gồm nhiều hàng tế bào hình chữ nhật xếp đều 
đặn thành hàng đồng tâm và dãy xuyên tâm. Mô mềm vò 
gồm những tế bào thành mỏng, hình đa giác xếp lộn xộn, 
rải rác mang tinh thể calci oxalat hình khối. Bó libe cấp 
2 chiếm khoảng 2/3 vi phẫu. Những tia ruột gồm 2 đến 3 
dãy tế bào. Rải rác trong mô mềm, libe có những túi chứa 
chẩt thơm.

Bột
Bột màu nâu, mùi thơm, vị đắng. Soi dưới kính hiển vi 
thấy: Nhiều mảnh bần màu nâu sẫm, các mảnh mô mềm 
mang tinh bột, tinh the calci oxalat hỉnh khối chữ nhật, 
kích thước 30 pin đến 40 pin. Hạt tinh bột chù yếu là hạt 
đơn nhò, hình gân tròn hoặc nhiều cạnh. Thể cứng hình đa 
giác có thành dày đứng riêng lẻ hay tập trung thành đám. 
Manh mạch thường là mạch điểm.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mủng: Silica geỉ G.
Dung môi khơi triền: Tollten - ethyl acetat - methanol 
(9 : 2 : 0,5).
Dung dịch thừ: Lắc 1,0 g bột dược liệu với 5 ml methanol 
(TT) trong 3 min, lọc. Dùng dịch lọc làm dung dịch thừ. 
Dung dịch đối chiếu: Lấy 1 g bột Hương gia bì (mẫu 
chuẩn), chiết như dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, ỉấy bản mỏng ra, 
dể khô ở nhiệt độ phòng, phun thuốc thử vaniỉin ỉ % trong 
acid sulfuric (IT), sấy bàn mòng ờ 105 °c trong 3 min đến 
5 min. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thử phải có các vết cùng màu và giá trị Rf với 
các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Chế biển
Thu lấy vỏ rễ, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô mát. trong bao bì kín.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn, có độc. Vào kinh can, thận.

Công năng, chu trị
Khừ phong chì thổng, kiện tỳ cổ thận, lợi niệu, chi thống 
giải độc. Chủ trị: Đau lưng gối, đau gân khớp, tiểu tiện khó 
khăn, mụn nhọt, sang lờ, sang chấn gãy xương.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng sắc hoặc ngâm rượu.

HƯƠNG NHU TÍA 
Herba Ocimi tenuiflori 
É tía
Đoạn đàu cành có hoặc không có hoa được phơi trong 
bóng râm hoặc sấy nhẹ cho đến khô cùa cây Hương nhu 
tía (Ocimum tenuiflorum L. hay o. sanctum L-), họ Bạc hà 
(Lamiaceae).
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Mô tả
Đoan đầu thân và cành có thiết diện vuông, mặt ngoài màu 
nâu tím cỏ nhiều lông. Lả mọc đôi chéo chừ thập, cuống 
dài 1 cm đến 2 cm. Phiến lá hình trứng, đầu thuôn nhọn, 
dài 2 cm đến 4 cm, rộng 1,5 cm đển 3,5 cm, mép có rãng 
cưa màu xanh lục ở mặt trên, tím đậm hoặc phớt tím ở 
măt dưới, có lông. Hoa là xim co ử đâu cành, xếp thảnh 
từng vòng 6 đên 8 hoa. Dược liệu khô thường có một số lá 
và hoa đã rụng, để lại cuống ở trên cành. Quà bế, với bổn 
phân quá đựng trong đài tồn tại. Quả khô, ngâm vào nước 
sè trương nở một lớp chất nhầy màu trắng bao bọc chuñe 
quanh. Toàn câv cỏ mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay, tê.

Vi phẫu
Lá: Biểu bi trên và biêu bì dưới có mang lông che chờ đa 
bào gồm 2 tế bào đên 10 tế bào xếp thảnh dãy dài. Te bào 
của lông cớ thành khá dày, chồ chân lông dính vào biểu bì 
các tế bào nhô cao tạo thành u lồi. Lông tiết cỏ chân gồm 
I tế bào đến 2 té bào ngắn, đầu thường có 2 tế bào đén 4 tế 
bào chứa tinh dầu màu vàng, ờ  vùng gân chính có mô dày 
nằm sát bicu bì trên và biểu bì dưới. Cung libe-gỗ thường 
chia làm hai, phần trên có hai bó libe-gồ nhỏ quay xuống 
đối diện với hai cung libe-gỗ to. Cung mô dày dính kèm 
theo phía dưới cùa cung libe. Phần phiến lá có một lớp mô 
dậu ờ sát biêu bì trên, ké đến là mô khuyet.

Bột
Bột màu xanh nâu, mùi thơm, vị hơi cay. Dưới kính hiển 
vi thấy: Lông che chở đa bào có nhiều đoạn thắt, bề mặt 
lấm tấm. Lông tiết chân 1 đến 2 tế bào ngắn, đầu có 2 đển 
4 tê bào chửa tinh dẩu màu vàng. Mảnh biổu bi lá có lỗ khí 
(kiêu trực bào). Mảnh mạch vạch, mạch xoan, mạch mạng, 
mạch chấm. Hạt phấn hoa hình cầu đường kính 35 đến 
39 pm, có 6 rãnh, bề mặt có dạng mạng lưới. Mành cánh 
hoa có tè bào màng ngoằn ngoèo, mang nhiều lông tiết. 
Sợi dime riêng lẻ hay chụm thành từng đám. Te bào mô 
cứng thành dày và có ống trao đổi rõ.

Định tính
A. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai triển: Cyclohexan - ethyl acetal (9 : 1). 
Dung dịch thử: Lấy tinh dầu đã thu được ờ phần Định 
lượng, pha loẫng trong xylen (TT) theo tỳ' lệ 1 : 1.
Dung dịch đoi chiểu: Hòa tan 5 giọt eugenơl chuẩn trong 
ỉ ml X V len (77).
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng khoảng 
20 Ịil các dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung 
môi đi được khoảng 12 cm, lầy bàn mòng ra, để khó trong 
không khí, phun dung dịch vanilin 1 % trong acid sulfuric 
(77), sấy bản mỏng ở 110 °c  trong 5 min. Quan sát dưới 
ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải cỏ 
vêt cùng màu và giạ trị Rf- với vết của eugenol trên sắc ký 
đô của dung dịch đối chiểu {trên sắc ký đồ cùa dung dịch 
thử, theo thử tự từ vạch chấm sắc ký, các vết có màu sắc 
như sau: vết màu tím, vết màu vàng cam (eugenol), vết 
màu xanh tím}.

Có thể phun dung diclĩ sắt (IH) clorid ỉ % trong ethanul 
(77) lên bản mòng khác sau khi khai triển ờ hệ dung môi 
trên đê phát hiện riêng vết eugenol có màu vàng nâu.
B. Phương pháp sãc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Siỉica geỉ G.
Dung môi khai triền: CloroỊorm - methanol (9 : 1).
Dung dịch thử: Lâv khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 30 ml 
methcmoỉ (77). siêu àm 10 min, lọc. Lấy dịch lọc cất thu 
hổi dung môi tới còn khoáng 1 ml dùng làm dung dịch 
châm săc ký.
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan acid ursolic chuẩn trong 
methanol (77) đê được dung dịch có nông độ khoảng 
0,2 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẽn bản mỏng khoảng 
10 pl dung dịch thử và dưng dịch đối chiếu. Triển khai sắc 
ký đên khi dung môi đi được 12 cm đến 13 cm, lấy bản 
mỏng ra, để khô trong không khí, phun lên bản mỏng dung 
dịch acìd suỊ/uric 10 % trong ethanol (77), sẩy bàn mỏng 
ờ 105 °c đến khi các vết hiện rỗ. Quan sát dưới sánh sảng 
thường, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải cỏ vết cùng 
màu tím đỏ và cùng giá trị Rf với vêt của acid ursolic trên 
sắc ký đô cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 13,0% (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu đâ cắt nhò.

Tro toàn phần
Không được quá 16,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không được quá 3,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Không được quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Định Iưọìig
Định lượng tinh dầu trong dược liệu (Phụ lục ỉ 2.7).
Cho 40 g dược liệu khô đâ cất nhỏ vào bình càu dung tích 
500 ml của bộ dụng cụ định lượng tinh dầu trong dược 
liệu, thêm 300 ml nước, 0,5 ml xyìen (TT) vào ống hứng 
tinh dầu có khắc vạch, tiến hành cất tronp 4 h.
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,5 % tinh dầu tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái khi cây ra hoa, rửa sạch, đê nguyên hoặc cắt thành 
từng đoạn 2 -3  cm, phơi âm can đen khồ.

Bảo quản
Dược liệu để nơi khô mảt, tránh làm mất tinh dầu.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào hai kinh phế, vị.

Công năng, chủ trị
Phát hăn, thanh thử, tán thấp hành thủy. Chù trị: Cám nãng, 
cảm hàn, sốt nóng sợ rét, nhức đầu, đau bụng đi ngoài, tức 
ngực, nôn mừa, chuột rút, cước khí, thủy thùng.
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Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 6 g đán 12 g dược liệu khô. dạng thuốc sắc hay 
thuốc hãm.

HƯƠNG NHU TRẮNG 
Herba Ocìmỉ gratìssìmì 
É trắng

Đoạn đầu cành có hoặc không có hoa được phoi trong 
bóng râm hoặc sây nhç cho đèn khô của câv 1 lương nhu 
trăng (Ocimum gratmimum L-), họ Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Đoạn đầu thân và cành có thiết diện vuông, mặt ngoài màu 
xanh nhạt haỵ hơi trắng, có nhiêu lông. Lá mọc đôi chéo 
chừ thập, cuống dài 3 cm đcn 7 cm. Phiến lá hình trứng 
nhọn, mép có răng cưa, mặt trên màu xanh lục, mặt dưới 
màu nhạt hơn, phủ lông mịn, dài 8 cm đến 14 cm, rộng
3 cm đến 6 cm. Hoa là xim co ờ đầu cành, mồi mau có 6 
hoa. Quả bế, với bổn phân quả đựng trong đài tồn tại. Toàn 
cây có mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay, tê.

Vi phẫu
Lá: Tiết diện gân chính của lả thường to hơn so với Hương 
nhu tía. Bicu bì trên và biêu bì dưới có mang lônạ chc chở 
đa bào gồm 2 đến 10 tế bào xếp thành dãy dài. Te bào của 
lông có thành khả dày, chỗ chân lông dính vào biếu bì không 
có các u lôi do các tê bào nhô cao (khác với hương nhu tỉa). 
Lông tiết có chân gồm 1 đến 2 tế bào ngắn, đầu thường có 
2 đến 4 tế bào chứa tinh dầu màu vàng. Ở vùng gân chính có 
mô dày nam sát biểu bì trên và biểu bì dưới. Cung libe-gồ 
thường chia làm hai, phần trên có nhiều bó libc-gỗ nhò xcp 
thành hàng đối diện với hai cung libe-gồ to. Cung mô dày 
dính kèm theo phía dưới của cung libe. Phàn phién lá có một 
lớp mô giậu ờ sát biểu bì trên, kế đến là mô khuyết.

Bột
Bột màu xanh nâu, mùi thơm, vị hơi cay. Dưới kính hiển 
vi thấy: Lông che chở đa bào có nhiều đoạn thắt, bề mặt 
lấm tấm. Lông tiết chân I đến 2 té bào ngắn, đầu có 2 đến
4 tế bào chứa tinh dầu màu vàng. Mảnh biểu bì lá có ỉỗ khí 
(kiểu trực bào). Mảnh mạch vạch, mạch xoắn, mạch mạng, 
mạch chẩm. Hạt phấn hoa hình cầu đường kính 35 đen 
39 pm, có 6 rãnh, bê mặt có dạng mạng lưới. Mảnh cảnh 
hoa cỏ tế bào màng ngoằn ngoèo, mang nhiều lông tiết. 
Sợi đứng riêng lẻ hay chụm thành từng đám. Tc bào mô 
cứng thành dày và có ống trao đổi rõ.

Định tính
Tiên hành các phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4) 
như mô tả trong chuyên luận Hương nhu tía.

Độ ẩm
Không được quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g được liệu đã cắt nhỏ.

Tro toàn phần
Không được quá 15,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không được quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Không được quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Định lưọng
Định lượng tinh dầu trong dược liệu (Phụ lục 12.7).
Cho 40 g được liệu khô đã cắt nhỏ vào bình cầu dung tích 
500 ml của bộ dụng cụ định lượng tinh dàu trong dược 
liệu, thêm 300 ml nước, 0,5 ml xyỉen (TT) vào ống hứng 
tinh dầu có khẳc vạch, tien hành cất trong 4 h.
Dược liệu phải chửa ít nhất 1,0 % tinh dầu tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái khi cây ra hoa, rứa sạch, để nguyên hoặc cất thành 
từng đoạn 2 - 3  cm, phơi âm can đến khô. Có thể cất lẩy 
tinh dầu để dùng. Neu cất tinh dầu, thu hái vào lúc cây 
Hương nhu đã phát triển đầy đủ, cỏ nhiều lả và hoa.

Bảo quản
Dược liệu để nơi khô mát, tránh làm mất tinh dầu.
Tinh dầu: Tránh ánh sáng, đựng đầy lọ, nút kín, để nơi mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào hai kinh phế, vị.

Công năng, chủ trị
Phát hãn, thanh thừ, tán thấp hành thủy, hành khí chỉ 
thống, kiện tỳ ngừng nôn. Chù trị: Càm nắng, sốt nóng sợ 
rét, nhức đầu, đau bụng đi ngoài, tức ngực, nôn mửa, chuột 
rút, cước khi thủy thũng, tỳ hư ia chày, thấp chẩn, viêm da, 
rấn độc cắn.
Tinh dầu Hương nhu trắng: Tinh đầu lỏng, màu vàng nhạt, 
mùi thơm, vị cay, tê, để ngoài không khí biển màu nâu đen. 
Có tác dụng giảm đau tại chỗ, sát trùng, dùng làm thuốc 
phòng chừa thối rữa, thuốc chữa đau răng.

Cách dùng, liều Iưẹrng
Ngày dùng 6 g đến 12 g dược liệu khô, dạng thuổc sắc hay 
thuốc hãm.

HƯƠNG PHỤ (Thân rễ)
Rhìtoma Cyperì
Cii gấu, Củ gấu biển, Củ gầu vườn

Thân rề đà loại bỏ rễ con và lỏng, phơi hay sấy khô của 
cây Hươne phụ vườn (Cvpents rotundus LỌ, hoặc cây 
Hưcmg phụ biển (Cvperu.s stoỉonỉýems Retz.), họ Cói 
(Cyperaceae).

Mô tả
Hương phụ vườn: Thân rễ (thường gọi là củ) hình thoi, 
thề chất chắc, dài 1 cm đến 3 cm, đường kính 0,4 cm đển 
1 cm. Mặt ngoài màu xám đen, có nhiều nếp nhăn dọc và 
đôt ngang (mồi dốt cách nhau 0,1 cm đến 0,6 cm); trên
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mồi đốt có lông cứng mọc thẳng góc với củ, màu xám đen 
và cỏ nhiều vết tích của rề con. vết cẳt ngang có sợi, mặt 
nhẵn bóng, phần vỏ có màu xám nhạt, trụ giữa màu nâu 
sẫm. Mùi thơm, vị hơi đăng ngọt, sau đó có vị cay.
Hương phụ biển: Thân rễ hình thoi, thể chất chác, kích 
thước cù không đêu nhau, kích thước trung bình 1 cm đên 
5 cm đường kính 0,5 cm đến 1,5 cm, mặt ngoài có màu 
nâu hay nâu sẫm; có nhiều nểp nhăn dọc và đốt ngang củ 
(mồi đốt cách nhau 0,1 cm đốn 0,6 cm); trên mỗi đôt có 
lông cứng mọc nghiêng theo chiều dọc, về phía đẩu củ, 
màu nâu hay nảu sẫm và có nhiều vet tích cùa rễ con. vết 
cắt ngang có sợi, mặt nhẵn bóng, phần vỏ màu hồng nhạt, 
trụ giữa màu nâu sẫm. Mùi thơm, vị hơi đắng ngọt, sau đó 
có vị cay.

Vi phẫu
Vi phẫu Hương phụ vườn và Hương phụ biển giống nhau. 
Biếu bì gồm một hàng tế bào hình trái xoan, to nhò không 
đều. Hạ bì gồm 2 đến 3 hàng tế bảo thành dày hình vuông 
hay chừ nhật, rải rác có các đám sợi hóa gỗ. Mô mềm vỏ 
khoảng hai mươi đến ba mươi hàng tế bào thành mòng, 
hĩnh hơi tròn haỵ trái xoan, xếp lộn xộn, trong đó có nhiều 
hạt tinh bột và tế bào tiết hình tròn hoặc teo lại thành nhiều 
cạnh. Trong mô mềm vò còn có các đám libe-gỗ, mỗi đám 
gồm mạch gồ bao quanh libe. Nội bì gồm một vòng te bào 
hình vuông nhỏ, thành hơi dày. Trụ bì gồm một hàng tế 
bào hình chữ nhật, thành mỏng, xếp sát nội bì. Mô mềm 
ruột gồm những tế bào hình tròn to, thành mỏng, trong đó 
có chứa tinh bột và các đám libe-gỗ.

Bột
Bột của Hương phụ vườn màu hồng nhạt và của Hương 
phụ biên màu trăng xám. Soi dưới kính hiển vi thấy: Te 
bào mô cứng hình chữ nhật hay nhiều cạnh, màu vàng 
nhạt, thành dày, có ống trao đổi rõ. Tế bào tiết hình tròn 
hay bầu dục, trong đó có chất tiết màu vàng, xung quanh 
có 5 tê bào đên 8 tẻ bào xêp tòa ra rât đặc biệt. Hạt tinh bột 
hình tròn hay bẩu dục, rộne 4 pm đến 25 pm, rốn và vân 
không rô. Tê bào nội bì màu vàng, hình chữ nhật, thành 
dày. Mảnh mạch vạch, mạch mạng.

Định tính
A. Lây 10 g bột dược liệu, làm ấm bằnc 20 ml amoniac. 
677), lắc kỹ với 60 ml cìorư/orm 677). Gạn lấy lớp 
cloroíbrm, bôc hơi trên cách thùy tới cắn. Hòa cấn bảng 
15 ml dung dịch acid hydrocỉoric ỉ % 677). Lọc, lấy dịch 
lpc chia đêu vào 3 ông nghiệm đê làm các phản ứng sau: 
Ong 1: Thêm 1 giọt đến 2 giọt thuốc thứ Mayer 677), xuất 
hiện tủa tráng đục.
Ong 2: Thêm 1 giọt đến 2 giọt thuốc thứBouchardat (77), 
xuât hiện tủa nâu.
Ong 3: Thêm 1 giọt đến 2 giọt thuốc thừ Dragendorff677), 
xuât hiện tủa vàng cam.
B. Phưcmg pháp sẩc ký láp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica ge! CiF2ỉ4.
Hung môi khai triển: Dicỉoromethan - ethvỉ acetat - add  
acetic bỗng (80 : 1 : 1).
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Dung dịch thử: Lấy 1,0 g bột dược liệu, thêm 5 ml ether 
677), ngâm trong 1 h, thinh thoảng lăc, lọc và đô dịch lọc 
bay hơi tự nhiên đên cạn. Hòa tan căn trong 0,5 ml ethyl 
acetaỉ 677) được dung dịch chấm sắc kỷ.
Dung dịch chất đối chiếu: Hoả tan a-cyperon chuẩn trong 
ethyl acetat 677) để được dung dịch có nông độ khoảng 
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu dối chiếu: Nếu không có a-cyperon 
chuẩn, lấy 1,0 g bột Hưcmg phụ (mẫu chuẩn) tương ứng, 
chiết như dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 5 pl mỗi 
dung dịch thử và dung dịch dược liệu đối chiếu, 2 pl dung 
dịch a-cyperon đối chiếu. Sau khi triền khai sắc ký, lấy 
bản mòng ra, đê khô trong không khí. Quan sát dưới ánh 
sáng tử ngoại bước sóng 254 nm. Các vết thu được trên sắc 
ký dô của dung dịch thừ phải có cùng màu săc và giá trị 
Rf với các vết thu được trên sác ký đồ của dung dịch dược 
liệu đối chiểu hoặc có vết cùng màu lam thẫm vả cùng giá 
trị Rf với với vết a-cyperon thu được trên sắc kỷ đồ của 
dung dịch chất đối chiểu.
Tiếp tục phun lên bản mòng dung dịch 2,4-dinitrophenyl 
hydrazin, các vết trên sắc ký đồ phải dần dần chuyên sang 
màu đò cam.
Cách pha dung dịch 2,4-dỉnitrophenvl hvdrazin: Lấy 1,5 g 
2,4-dinitrophenyỉ kydraiỉn 677), hòa tan trong 20 ml dung 
dịch acid sulfuric 50%  (77). chuyên dung dịch thu được vào 
bình định mức 100 ml, thêm nước đến vạch, trộn đều, lọc.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu đã tán nhỏ.

Tro toàn phần
Không quá 3,5 % (Phụ [ục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ dược liệu còn lông và phần cốc thân còn cắn vào cù 
(đài quá 0,5 cm đôn 1 cm): Không quá 8,0 %.
Tỷ lộ dưực liệu cháy đen: Không quá 1,0 %.
Tạp chât khác: Không quá 0,5 %.

Kim loại nặng
Không được quá 20 phần triệu.
Dửng 1 g dược liệu, tiến hành thừ theo phương pháp 3, Phụ 
lục 9.4.8. Sử dụng 2 ml dung dịch chì mầu Ỉ0 phần triệu 
Pb (77) để chuẩn bị dung dịch đối chiếu.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 15,0 % đôi với Hương phụ (nguyên cũ hoặc 
đã nghiên vụn, thái lát) tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 50 % 677) làm dung môi.

Định lượng
Tiên hành theo phương pháp "Định lượng tình dầu trong 
dược liệu" (Phụ lục 12.7). Dùng 50 g dược liệu thô, thèm
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300 ml nước, 50 ml giyceñn (TT), cất tinh dầu trong 5 h. 
Hàm lượng tính dầu không được ít hơn 0,5 % đổi với 
Hương phụ (nguyên củ hoặc dã đập vụn. thái lát) tính theo 
dược liệu khô kiệt.

Chế biển
Thu hoạch vào mùa thu, lấy dược liệu về, phơi khô, đốt 
cháy hết thân lá, lông và rề con, sau đỏ rửa sạch phơi khô.

Bào chế
Hương phụ: Lấy Hương phụ đã được chế bien ờ trên, đập 
vụn hoặc làm ẩm và ủ một đêm cho mềm rồi thái lát mòng, 
sấy khô. Dược liệu là những mảnh vụn, hoặc lát có mặt vỡ 
hoặc mặt cắt màu nâu vàng hay trang, mùi thơm, vị đăng. 
Hương phụ chế: Lấy Hương phụ chia đều làm 4 phàn: 
Tẩm 1 phần bằng nước muối 5 %, 1 phần bang nước gừng 
5 %, 1 phần bằng giấm và 1 phần bằng rượu. Tẩm đù ưórt 
hoặc theo tỷ lệ cứ ỉ 0 kg hương phụ dùng 2 L nước muối 
5 % hoặc 2 L nước gừng 5 % hoặc 2 L giấm hoặc 2 L rượu, 
ủ  riêng mồi phần trong 12 h rồi sao vàng đến khi cỏ mùi 
thơm. RiênẸ phần tẩm rượu nên sao xong mới tẩm. Khi 
dùng trộn đều 4 phần với nhau.

Bảo quản
Để nơi khô, mát, tránh mốc, mọt, tránh làm bay tinh dầu. 

Tính vị, quy kinh
Vị hơi cay, hơi đẳng, tính bình. Quy kinh can, tỳ', tam tiêu. 

Công năng, chủ trị
Hành khí chỉ thống, giải uất điều kinh, kiện vị tiêu thực. 
Chù trị: Đau dạ dày, tiêu hóa kém, đau cơ, đau ngực sườn, 
đau dây thân kinh ngoại biên, đau đâu, đau bụng kinh, rôi 
loạn kinh nguyệt.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, dạng thuốc sắc.

Kiêng ky;
Âm hư huyết nhiệt không nên dùng.

HY THĨÊM 
Herba Siegesbeckỉae 
Cỏ đĩ
Bộ phận trên mặt đất đà phơi hay sấy khỏ cua cây Hy 
thiêm (Sỉegesbeckia orienta!is L.), họ Cúc (Asteraccae).

Mô tả
Thân rỗng ở giữa, đường kính 0,2 cm đến 0,5 cm. Mặt 
ngoài thân màu nâu sầm đến nâu nhạt, có nhiều rành dọc 
song song và nhiều lông ngắn sít nhau. Lá mọc đoi, phiến 
lá nhăn nheo và thường cuộn lại; lá nguyên có phiến hình 
mác rộng, mcp khía rãng cưa tù, có ba gân chính. Mặt 
trên lá màu lục sẫm, mặt dưới màu lục nhạt, hai mặt đều 
có lông. Cụm hoa hình đầu nhỏ, gồm hoa màu vàng hình 
Ống ờ giữa, 5 hoa hình lười nhỏ ờ phía ngoài. Lá bấc có 
lông dinh.

HY TH1ÊM

Dược liệu sau khi chế biến là những đoạn không đều nhau. 
Thân gần vuông, rông ờ giữa, bên ngoài màu nâu sẫm hoặc 
nâu nhạt, có rãnh dọc song song và nốt sần nhò. Mặt cắt cỏ 
một phần ruột màu tráng. Lá thường vụn nát, màu lục xám, 
mép khía răng cưa tù, hai mặt phủ lông tơ màu trắng. Đôi 
khi gặp các đoạn thán mang cụm hoa hình đầu màu vàng. 
Mùi nhẹ, vị hơi đang.

Vi phẫu
Gân ỉứ: Gân phía trên và dưới đều ỉồi, mặt dưới lồi nhiều 
hơn. Biổu bì trên vả dưới gồm một hàng tế bào hình trứng 
nhò, xếp liên tục đều đặn, mang lông che chờ đa bào, dài, 
thường có 6 đến 8 tế bào xếp thẳng hàng, vách ngăn giữa 
các tế bào phình to đặc biệt, các tể bào càng gần đầu lông 
càng dài và nhỏ dan. Dưới biểu bì là mô dày, cấu tạo bởi 
các tế bào hình tròn nhỏ, có thành dày ở góc, xếp đều đặn 
thành 2 đến 3 hàng. Mô mềm gồm những tể bào hình tròn, 
thành mỏng, kích thước không đều nhau. Trong mô mềm 
rải rác có những ổng tiết gồm 4 tế bào đến 5 tế bào nhò 
xếp thành vòng, ở  giừa gân lá có một bó libe-gỗ to, hình 
trứng, có lớp libe hình cung bao phía dưới bó gỗ, bó gỗ 
cấu tạo bời các mạch gồ tương đối nhò xếp thảnh hàng, 
tập trung thành đảm. Trong gân lá có thể thấy 3 đến 5 bó 
libe-gồ nhỏ hơn, xếp thành hình cung, có cấu tạo tương tự 
bó lìbe-gồ to.
Phiến lá: Biểu bì trên và dưới cẩu tạo bời 1 hàng tế bào 
hình chừ nhật nhỏ, tế bảo biêu bì fren có kích thước lớn 
hơn, có thể mang lông che chờ đa bào cấu tạo tương tự như 
phần gân lá. Mô dậu là 2 hàng tế bào hình chừ nhật to, xếp 
sít nhau và thẳng góc với biểu bi trên. Mô khuyết là những 
tá bào thành mỏng, có kích thước không đều nhau. Giữa 
phiến lá cỏ một số bó libc-gỗ hình trứng nhỏ của gân phụ. 
Thân: Biểu bì gồm một hàng tê bào nhỏ, hình trứng, xếp 
đều đặn liên tục, có thể mang lông che chở đa bào cấu tạo 
tương tự như ở gân lá. Mô dày gồm 2 đến 3 hảng tế bào, 
có thành dày phát triển ờ góc. Mô mềm vỏ gồm các te bảo 
hinb tròn, thành mòng kích thước không đều nhau. Trong 
mô mềm vò. sát với bó libc-gồ hơn có nhừng bó sợi lớn, 
xếp thành vòng liên tục hoặc gián đoạn, bao lấy bó libe-gồ. 
ứng với mỗi bó sợi là một bó libe-gỗ hình trứng, tương đối 
to cũng xếp thành vòng liên tục. Trong bó iibe-gỗ có libe 
hình bán nguyệt được bó sợi bao gần hết. Gỗ cấu tạo bởi 
các mạch gồ to, xếp thành hàng, tập trung tạo thành bó. 
Trong cùng là mô mổm ruột gôm các tế bào to, hình tròn, 
thành mỏng, rải rác thấy một số ống tiet cấu tạo tương tự 
phần gân lá.

Bột
Màu lục xám. Soi kinh hiển vi thấy: Lông che chở đa bào, 
dài, thường có 6 tế bào đến 8 te bào xếp thành hàng, vách 
ngàn giữa các tế bào phình to đặc biệt, các tể bào càng gần 
đầu lông càng dài và nhò dần. Hai loại lông tiết: Loại đầu 
hình cầu đa bào, chân đơn bào và loại đầu hình cẩu đơn bào, 
chân đa bào. Mảnh biểu bì mang lồ khí. Mảnh mô mềm cấu 
tạo bời các tế bào hình tròn, thành mỏng. Sợi đứng riêng 
lè hoặc tập trung thành bó, tế bào sợi ngắn và nhò, khoang
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ÍCH MÂU
rộng. Hạt phấn hoa hình cầu gai tương đối to, gai thưa và 
nhọn, bề mặt có 3 íỗ rãnh, đường kính khoảng 33 pm đến 
35 pm, màu vàng nhạt. Mảnh cảnh hoa gồm tế bào màu 
vàng nhạt, thành mòng. Mành mạch vạch, mạch mạng.

Định tính
A. Lấy 3 g dược liệu đã tán nhò. Thêm 2 ml dung dịch 
amoniac ỈO % (77), trộn cho thấm đêu. Thêm 20 ml 
cloroform (TT). Lắc, đề yên 4 h. Lọc vào bình gạn. Thêm 
10 ml dung dịch acid sulfuric ỉ ồ % (77). Lẳc kỹ rồi để yên 
cho dung dịch tách thành 2 lớp. Gạn lấy lớp dung dịch acid 
ờ phía trên cho vào 3 ống nghiệm để làm các phàn ứng sau: 
Ống nghiệm 1: Them l giọt thuốc thứ Mover (’IT), xuất 
hiện tủa trắng.
Ống nghiệm 2: Thêm 1 giọt thuốc thừ Bouchardat (77), 
xuất hiện tủa nâu.
Ống nghiệm 3: Thêm 1 giọt dung dịch acid picric ỉ % 

(77), xuất hiện tùa vàng.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4),
Bản mỏng: Silica geỉ GF2Ỉ4.
Dung môi triển khai: Toỉuen - ethỵỉ acetat - aceton - acid 
formic ( 1 5 : 2 : 2 :  1).
Dung dịch thử-. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethyl 
acetat (77), lắc siêu âm 30 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách 
thủy đến cạn. Hòa can trong 1 ml ethanol 96 % (TT) được 
dung dịch thừ.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 2 g Hy thiêm (mầu chuẩn) đã 
nghiền nhò, tiến hành chiết như mô tả trong phần Dung 
dịch thừ.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 20 Ịil mồi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi đi 
đựợc khoảng 12 cm, lấy bàn mỏng ra, để khô ờ nhiệt độ 
phòng, phun dung dịch vaniỉin - acid sulfuric (77), sấy bản 
mòng ở 120 °c đến khi hiện rõ các vết. Quan sát dưới ánh 
sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các 
vct cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của 
dung dịch đổi chiểu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 100 °c, 4 h).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp ehât khác: Không quá 1,0 %.
Tỷ lệ lá trong dược liệu: Không ít hơn 40,0 %.

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mất rây 4 mm: Không quá 5,0 %
(Phụ lục 12.12).

Tro toàn phần
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.8).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 10,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dừng ethanol 96 % (71) làm dung môi.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Chế biến
Khi trời khô ráo, cắt lấy cây có nhiều lá hoặc mới ra hoa, 
cắt bò gốc và rề, phơi hoặc sấy đến khô ờ 50 °c đến 60 °c. 
Khi đùng rửa sạch, ủ mềm, cắt đoạn, phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Trừ phong thấp, thanh nhiệt, giải độc. Chù trị: Đau lưng, 
gối, xương khớp; chân tay tê buốt, mụn nhọt.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 12 g, dạng thuốc sắc.

ÍCH MẢU
Herba Leonuri japoniei

Phần trên mặt đất đã được cắt thành từng đoạn phơi hay 
sây khô cùa cây Ich mâu (Leonurus japonicus Houtt.), họ 
Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Dược liệu là những đoạn thân, có hoặc không có lá, dài từ 
5 cm đến 7 cm, đường kính 0,2 cm đến ĩ cm, thiết diện 
vuông, bốn mặt lốm, thẳng, mặt ngoài có nhiều rãnh dọc, 
lông bao phủ ngắn. Thân có màu xanh xảm hoặc màu xanh 
hơi vàng, chỗ rânh màu nhạt hơn. Chất nhẹ, dai, vét bè có 
ruột ở giữa. Trên các đoạn thân, phần lớn mang ỉá mọc đổi; 
lá có cuống, ờ phẩn phía trên cuống ngắn hơn. Lá phía gốc 
và trên ngọn có hình dáng thay đổi. Lá mọc đối, phiến lả 
xẻ sâu thành 3 thùy, mỗi thùy lại chia 3 phần không đều, 
thùy mcp nguyên hoặc hơi xẻ răng cưa. Lá màu xanh xám, 
thường nhàu nát và găy vụn, dễ bị rụng. Cụm hoa mọc ở kẽ 
lá thành vòng dày đặc, càng lên phía ngọn cụm hoa cảng 
dày đặc. Tràng hoa màu hồng tím khi tươi. Khi khô chun 
sít lại. Quả nhỏ có 3 cạnh, nhằn, màu xám nâu. Mùi nhẹ, 
vị hơi đắng.

Vi phẫu
Thân: Mặt cắt ngang hình gần vuông, lồi ỡ 4 góc. Từ ngoài 
vào trong có: Biểu bi, gồm 1 lóp tế bào hình chữ nhật, xếp 
đều đặn, được bao phủ bởi một lóp cutin ở phía ngoài, 
mang lông che chờ đa bảo và lông tiết, lông che chở nhiều 
ờ 4 góc lồi. Lông tiết có đầu gồm 4 đen 8 tế bào, chân đơn 
bào. Mô dày gồm 6 đến 10 hàng tế bào thành dày rất phát 
triển ở 4 góc lồi. Mô mềm vò có từ 3 đen 4 hàng tế bào 
nhỏ, thành mòng. Trong mõ mềm vỏ sát libe có sợi xếp 
thành từng đám nhò. Gỗ gồm các mạch gồ to xếp thành 
hàng rải rác trong mô gỗ. Libe khá hẹp gồm những tế bào 
nhố, xếp liên tục thành vòng bao quanh gồ, Tầng phát sinh 
nam giữa libe và gồ, gồm nhữns tể bào hình chữ nhật, hoặc 
vuông, thành mỏng, xếp thành vòng. Mô mềm ruột khá
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