
ic i ỉ  MẢU

rông. Hạt phấn hoa hình cầu gai tương đổi to, gai thưa vả 
nhon, bề mặt có 3 lồ rãnh, đường kính khoảng 33 pm đến 
35 pm, màu vàng nhạt. Mảnh cánh hoa gôm tê bào màu 
vàng nhạt, thành mỏng. Mảnh mạch vạch, mạch mạng.

Định tính
A. Lấy 3 g dược iiệu đã tán nhỏ. Thêm 2 ml dung dịch 
amoniac 10 % (77), trộn cho thẩm đều. Thêm 20 ml 
cloroform (77). Lac, để yên 4 h. Lọc vào bình gạn. Thêm 
10 ml dung dịch acid sulfuric ¡0 % (77). Lăc kỳ rôi đê yên 
cho dung dịch tách thành 2 lớp. Gạn lấy lóp dung dịch acid 
ờ phía trên cho vào 3 ông nghiệm đê làm các phản ứng sau: 
Ông nghiệm 1: Them 1 giọt thuốc íhừ Mayer (77), xuất 
hiện tủa trắng.
Ống nghiệm 2: Thêm 1 giọt thuốc thừ Bouchardat (77/, 
xuất hiện tủa nâu.
Ống nghiệm 3: Them 1 giọt dung dịch acid picric ỉ % 
(77), xuất hiện tủa vàng.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn mỏng: Silica gel GF2 U-
Dung môi triển khai: Toỉuen - ethvỉ acetat - aceton - acid 
formic ( 1 5 :2 :2 :1 ) .
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 30 ml e.lhvỉ 
acetaỉ (77). lẳc siêu âm 30 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách 
thủy đền cạn. Hòa cắn trong 1 ml ethanol 96 % (77) được 
dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 2 g Hy thĩêm (mẫu chuẩn) đã 
nghiền nhò, tiến hành chiết như mô tả trong phần Dung 
dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lỗn bản mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi đi 
đựợc khoảng 12 cm, lấv bản mòng ra, để khô ờ nhiệt độ 
phòng, phun dung dịch vaniỉin - acid sulfuric (77), sấy bản 
mòng ờ 120 °c đến khi hiện rõ các vết. Quan sát dưới ánh 
sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải cỏ các 
vêt cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc kỷ đồ của 
dung dịch đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 100 °c, 4 h).

Tạp chất (Phụ lục 12. n )
Tạp chât khác: Không quá 1,0 %.
Tỳ lệ lá trong dược liệu: Không ít hơn 40,0 %.

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

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

Chất chiết đưực trong dược liệu
Không ít hơn 10,0 % tính theo được liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.
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Chế biến
Khi trời khô ráo, cắt lấy cây có nhiều lá hoặc mới ra hoa, 
cất bỏ gốc và rề, phơi hoặc sấy đến khô ờ 50 °c  đến 60 °c. 
Khi dùng rừa 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. Chủ 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 MÀU
Herba Leonuri japonici

Phần trên mặt đất đâ được cắt thành từng đoạn phơi hay 
sấy khô của cây ích mẫu (Leonurus japónicas 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 đển 1 cm, thiết diện 
vuông, bổn mặt lõm, thẳng, mặt ngoài có nhiều rãnh đọc, 
lông bao phủ ngắn. Thần có màu xanh xám hoặc màu xanh 
hơi vàng, chỗ rãnh màu nhạt hơn. Chất nhẹ, dai, vết bẻ có 
ruột ờ giữa. Trên các đoạn thân, phần lớn mang lá mọc đối; 
lả có cuống, ờ phần phía trên cuống ngắn hơn. Lá phía gốc 
và trên ngọn có hình dáng thay đổi. Lá mọc đối, phiến lá 
xẻ sâu thành 3 thùy, mỗi thùy lại chia 3 phẩn không đều, 
thùy mép nguyên hoặc hơi xẻ răng cưa. Lá màu xanh xám, 
thường nhàu nát và gãy vụn, dễ bị rụng. Cụm hoa mọc ờ kẽ 
lá thành vòng dảy đặc, càng lên phía ngọn cụm hoa càng 
dày đặc. Tràng hoa màu hồng tím khi tươi. Khi khô chun 
sít lại. Quả nhò có 3 cạnh, nhằn, màu xám nâu. Mùi nhẹ, 
vị hơi đắng.

Ví phẫu
Thân: Mặt cất ngang hình gần vuông, lồi ờ 4 góc. Từ ngoài 
vào trong có: Biểu bỉ, gồm ỉ lớp tế bào hình chữ nhật, xếp 
đều đặn, được bao phù bời một lớp cutin ở phía ngoài, 
mang lông che chở đa bào và lông tiết, lông che chờ nhiều 
ở 4 góc lồi. Lông tiết có đầu gồm 4 đến 8 tế bào, chân đơn 
bào. Mô dày gồm 6 đến 10 hàng te bào thành đày rất phát 
triền ờ 4 góc lồi. Mô mềm vó có từ 3 đến 4 hàng tế bào 
nhỏ, thành mông. Trong mô mềm vò sát libe cổ sợi xếp 
thành từng đám nhỏ. Gỗ gồm các mạch gỗ to xếp thành 
hàng rải rác trong mô gỗ. Libe khá hẹp gồm những tế bào 
nhỏ, xếp liên tục thành vòng bao quanh gỗ. Tầng phát sinh 
nằm giữa libe và gồ, gồm những tể bào hình chữ nhật, hoặc 
vuông, thành mỏng, xếp thành vòng. Mô mềm ruột khá
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rộng gồm những tế bào kích thước lớn, thành mỏng, càng 
vào giữa tế bào càng lớn hon. Một số tế bào có chứa tinh 
thể calci oxalat hình kim và hình lăng trụ nhò.
Gân giữa lá: Biểu bì trên hoặc dưới gồm một hàng tế bào 
hình chữ nhật, xếp đều đặn, mang lông che chở đa bào và 
lông tiết. Mô dày xếp sát biểu bì trên và biểu bì dưới, gồm 
những tế bào thành dày. Mô dày trên gồm 2 đển 3 hàng tế 
bảo. Mô dày dưới tạo thành hình vòng cung, chỗ dày nhất 
gồm 2 đen 3 hàng tế bào. Mô mềm gồm những tể bào tròn, 
thảnh mỏng. Libe-gỗ xếp thành hình vòng cung ở giừa, gỗ 
xếp ở trên và libe ở dưới; đôi khi cung Iibe-gỗ chia thành 
các cụm. Thỉnh thoảng trên cung chính có thêm một cung 
nhỏ với libe ở trên và gỗ ở dưới.
Phiến lả: Biểu bì trên và biểu bì dưới gồm 1 hàng tế bào 
hình chữ nhật. Te bào biểu bì trên có kích thước tương đối 
lớn, tế bào biểu bì dưới nhỏ và dẹt hơn. Cả 2 mặt phiến lá 
đều mang lông che chở, lổng tiết; biểu bỉ dưới có lỗ khí. 
Mô dậu và mô khuyết gồm các tế bào hình giậu không đều 
hoặc các tế bào hình gần tròn.

Bột
Bột có màu lục xám. Soi dưới kính hiển vi thấy: Lông che 
chở đa bào, hơi cong, thành dày, bề mặt có nhiều u lồi nhỏ. 
Lông tiết có đầu gồm 4 đến 8 tế bào, nhìn từ đỉnh có hình 
gần tròn hoặc ellip, chân rất ngan. Mảnh mạch có lỗ trao 
đổi hình thang hoặc hình xoắn. Hạt phấn hoa hình cầu, 
đường kính 20 pm đến 22 pm, 3 rãnh, bề mặt có chẩm mờ. 
Sợi có thành dày, tụ thành đảm. Mảnh biểu bì mang lông 
che chở, lông tiết, lỗ khí. Mảnh lá cỏ mạch gỗ xoắn.

Định tính
A. Lấy khoảng 3 g bột dược liệu, loại tạp bằng ether dầu 
hòa (30 ° c  đến 6ữữC)ỢT) trong dụng cụ Soxhlet 2 h. Lấy 
bã dược liệu cho bay hết ether dầu hòa, thấm ẩm bằng 5 ml 
đển 7 ml amoniac đậm đặc (77). Thêm 20 ml ether (TT), 
lắc đều và để ngâm trong 2 h. Lọc, cất thu hồi đung môi 
ether đến cắn, thêm vào cán 5 ml đến 7 ml dung dịch acid 
sulfuric ỉồ %  (77), lắc kỹ, ly tâm. Gạn và chia dịch ly tâm 
vào 3 ồng nghiệm để làm các phản ứng sau:
Ống 1 : Nhỏ 1 giọt thuốc thử Mayer ( 77), xuất hiện tủa trắng. 
Ống 2: Nhỏ 2 giọt thuốc thử Dragendorff (TT), xuất hiện 
tủa vàng cam.
Ống 3: Nhỏ 1 giọt thuốc thử Bouchơrdat (77), xuất hiện 
tủa nâu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel 60F254-
Dung môi khai triển: n-Butanoỉ - acid hydrocíoric - ethvỉ 
acetat (8 : 2 : 0,5).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1 g bột thô dược 
liệu, chuyên vào túi giấy lọc rồi cho vào bình chiết 
Soxhlet. Thêm 300 ml ethanol (TT) vào bình cầu đáy 
tròn dung tích 500 ml. Tiến hành chiết trong khoảng 
15 h. Lây dịch chiêt ethanol, cô dưới áp suất giảm đến còn 
khoảng 5 ml, chuyên dịch chiết đậm đặc vào cột nhôm 
oxyd trung tính đã được chuẩn bị trước {10 g nhôm oxyd 
trung tính dùng cho săc kỷ cột, cỡ hạt 0,063 - 0,200 mm,
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được nhồi ướt bằng ethanol 95 % (77) vào cột thủy tinh 
cỏ khóa, đường kính trong tử 1,5 cm đến 1,8 cm để có 
chiều cao khoảng 4 cm}. Rửa giải bàng 200 ml ethanoỉ 
(77), gộp dịch rửa giải vào bình cầu 250 ml, cô cạn dưới 
áp suất giảm trong mảy cẩt quay chân không. Hòa tan và 
chuyển toàn bộ can bẳng hỗn hợp acetonitril - dung dịch 
acid acetic 0,1 % (2 : 8) vào bình định mức 10 ml, thêm 
cùng dung môi đến vạch, lắc đều (được dung dịch A). Lấy 
3 ml dung dịch A, cô trên cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 
0,5 ml ethanoỉ (TT) được dung dịch thử.
Dung dịch chất đối chiểu: Hoả tan stachydrin hydroclorid 
chuẩn trong ethanol (77) để được dung dịch có nồng độ 
khoảng 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Nếu không cỏ stachydrin 
hydroclorid chuẩn thì dùng 0,5 g bột thô ích mẫu (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả trong phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
đề khô trong không khí rồi phun thuốc thử Dragendorjf 
(77) đến khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Sắc ký đồ của đung dịch thử phải có vết cùng màu sắc và 
giá trị Rf với vết stachydrin hydroclorid của dung dịch đối 
chất chiếu hoặc trên sắc kỷ đo của dung dịch thử phải có 
các vết có 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 13,5 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 10,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.
Tỷ lệ lá trên toàn bộ dược liệu: Không ít hơn 55,0 %.

Tro toàn phẩn
Không quá 13,5 % (Phụ lục 9.8).

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

Chất chiết được trong dược Hệu
Không ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng nước lảm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động'. Aceíonitriỉ - nước (80 : 20).
Dung dịch chuẩn (ỉ): Hòa tan stachydrin hydroclorid 
chuân trong ethanoỉ (TT) để được dung dịch có nồng độ 
chính xác khoảng 2 mg/ml.
Dung dịch chuan (2): Pha loâng 1 ml dung dung dịch 
chuẩn (1) bằng ethanol (TT) đề được dung dịch cỏ nồng 
độ stachydrin hydroclorid vào khoảng 0,4 mg/ml.
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ÍCH TRÍ (Quà)

Dung dịch thừ: Lấy phần dung dịch A thu được trong phcp 
thử định tính B, lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Diều kiện săc ký
cỏt kích thước (15 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh 
aininopropyl liên kết silica gcl dùng cho săc ký (5 um). 
Detector quang phô tử ngoại đặt ở bước sóng 203 nin,
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thề tích tiêm: 20 pl.
Cách tiến hành:
Kiổm tra tỉnh phù hợp cùa hệ thống: Tiêm 6 lần dung 
dich chuẩn (1). Độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic 
stachydrin hydroclorid của 6 lân tiêm không được lớn 
hơn 2,0 %.
Tiêm riêng biệt dung dịch chuẩn (2), dung dịch thừ. Căn 
cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch 
chuẩn (2) và hàm lượng C7HuNO2.n o  của stachydrin 
hvdroclorid chuẩn, tính hàm lượng của stachydrin 
hydroclorid trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa ít nhát 0,5 % stachydrin hyđroclorid 
(C7H)3N0 2.HCI), tỉnh theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Vào mùa hè (khoảne tháng 5 đến 6), khi có tới một nửa 
số hoa trên cây dã nờ, có thể tiến hành thu hái. Chặt lấy 
phần trên mặt đất dài không quá 40 cm kể từ ngọn xuống, 
phơi hay say khô. Bó lại thành từng bó. Cùng có thể, sau 
khi phơi khô, chặt từng đoạn 5 cm đến 7 cm, rồi đóng gỏi 
vào các bao tải, để nơi thoáng mát. Trước khi dùng cần 
sao vàng.

Bảo quản
Đc nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Khô, tân, hơi hàn. Vào các kinh can, tâm bào.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết khử ứ, lợi thủy tiêu phù. Chủ trị: Rối loạn kinh 
nguyệt, kinh đau, kinh bế, khí hư bạch đới, rong kinh, rong 
huyêt. huyêt hôi ra không hết, phù thũng, tiêu tiện không lợi.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tử 6 g đến ] 2 g, dạng thuốc sắc.

Kiêng ky
Không dùng cho người huyết hư không cỏ huyết ử.

ÍCH TRÍ (Quả)
Fructus Aỉpiniae oxyphylỉae 
Riềng lá nhọn

Ọuả chín đã phơi hay sấy khô của cây ích trí (Aìpinia 
oxyphyUa Míq.), họ Gìrníỉ (Zingiberaceae).

Mô tả
Quà hinh bâu dục, hai đầu hơi nhọn, dài 1,2 cm đến 
2 cm, đường kính 1 cm đến 1,3 cm. Vò quà mỏng màu nâu
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hoặc nâu xám, có 13 đến 20 đường gờ nhò, trên bề mặt lôi 
lõm không đều, ờ đỉnh có vết bao hoa, gốc có vết cuống 
quả. Hạt dính thành khối 3 múi có màng mỏng ngăn cách, 
mỗi múi cỏ 6 đen 11 hạt.
Hạt hình cầu dẹt hoặc nhiều cạnh, không đều, đường kính 
khoảng 3 mm, màu nâu sáng hoặc vảng sảng, áo hạt mỏng, 
màu nâu nhạt, chất cứng, nội nhũ màu trang. Mùi thơm, vị 
cay, hơi đẳng.

Vi phẫu
Mặt cắt ngang hạt: Te bào mô mềm của áo hạt đôi khi còn 
sót lại. Te bào vo hạt có hình gần tròn, gần vuông hoặc 
hình chữ nhật, hơi xếp theo hướng xuyên tâm, thành tương 
đối dày. Hạ bì gồm một hàng tế bào mô mềm, có chứa chất 
màu vàng nâu. Một hàng các tế bào chứa dầu hình gần 
vuông hoặc hình chữ nhật có chửa các giọt dầu màu vảng. 
Lớp sắc tổ gồm những hàng tế bào chứa chất màu vàng 
nâu, rải rác có 1 đến 3 hàng các tế bào chứa dẩu, tương 
đối lớn, hình gần tròn có chứa các giọt dầu màu vàng, vỏ 
lụa gồm một hàng tế bào mô cứng xếp đều đặn (giống mô 
dậu) có chửa chất màu vàng hoặc màu đỏ nâu, thành bên 
và thành phía trong rất dày, khoang nhỏ có chứa hạt silíc. 
Te bào ngoại nhũ chứa đầy các hạt tinh bột. Te bào nội nhũ 
chứa hạt aleuron và các giọt dầu.

Bột
Màu vàng nâu. Te bào vỏ hạt dài khi nhìn trên bề mặt, 
đường kính tới 29 pm, thành hơi dày, thường xếp thẳng 
dửng với hạ bì. Các tế bào của lớp sắc tố nhăn nheo và giới 
hạn không rõ, chứa chất màu nâu đỏ hay nâu sẫm. thường 
bị vỡ vụn tạo thành các màng sắc tố không đều. Te bào 
chứa dầu hình gàn vuông hay hình chữ nhật phân tán ờ 
giữa các tế bào cùa lớp sắc tố. Tế bào mô cứng cùa vỏ lụa 
màu nâu hoặc vàng nâu, hình đa giác khi nhìn trên bề mặt, 
thành dày, không hóa gỗ, trong có chửa hạt silic khi nhìn 
trên bề mặt, khi nil in ờ phía trên, thấy một hàng tế bào xếp 
đêu đặn (giống mô dậu), thành phía trong và thành bên dày 
hơn, khoang lệch tâm có chứa hạt silic. Các tể bào ngoại 
nhũ chứa đẩy các hạt tinh bột tụ lại thành khối tinh bột. 
Các té bào nội nhũ chứa các hạt aleuron và giọt dầu.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban mỏng: Silica gel GF254.
Dung môi khai triền: n-Hexan - ethyl acetal (9 : 1).
Dung dịch thử: Hòa tan một lượng tinh dầu của dược liệu 
(thu được ờ phần định lượng) trong ethanol (TT) để thu 
được dung địch có chứa 10 pl tinh dầu trong 1 ml.
Dung dịch đôi chiêu: Hòa tan một lượng tinh dầu ích trí 
(mẫu chuẩn) trong ethanol (TT) để thu được dung dịch cỏ 
chứa 10 pl tinh dầu trong 1 ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẽn bàn mông 5 pl đến 
10 pl mồi dung dịch trên. Sau khi triển khai sác ký, lấy bản 
mòng ra, để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng 
từ ngoại ờ bước sóng 254 nm. Trên sắc ký đồ của dung 
dịch thừ phải có các vết có cùng màu sắc và cùng giá trị Rf
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với các vet tren sẳc ký đồ của dung dịch đoi chiếu. Phun 
lên bản mỏng dung dịch dinitrophenyihydrozin (77), các 
vết trên sắc ký đồ chuyển dần sang màu đò da cam.

Độ ẩm
Không quá 11,0 % (Phụ lục 12.13).

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

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

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

Định lưựng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong dược 
liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 30 g dược liệu. Thèm 300 ml nước. 
Cất trong 5 h.
Hàm lượng tinh đầu không dưới 1,0 % tính theo dược liệu 
khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, mùa thu, hái lẩy quả đã chuyền từ 
màu xanh lục sang màu đỏ, phơi hay sẩy khô ở nhiệt độ thấp.

Bào chế
Dùng sống: Loại bỏ tạp chất và vỏ ngoài, khi dùng già nát. 
Diêm ích trí (chế muối): Lấy cát, sao to lửa cho tơi, sau 
đó cho ích trí vào, sao cho phồng vò, có màu vàng. Lấy ra 
rây sạch cát, giâ bỏ vò, sẩy sạch. Lấy nhân trộn với nước 
muôi, ủ cho thâm đêu, cho vào chảo đun nhỏ lừa, sao đêu 
đến khô. Lẩy ra để nguội, khi dùng giã nát (cứ 100 kg ích 
trí nhấn dùng 2 kg muối, cho nước sôi vào pha vừa đủ, lọc 
trong để dùng).

Bảo quản
Để nơi khô, mát, trong bao bì kín, tránh ẩm, nóng làm bay 
mất tinh dầu.

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

Công năng, chủ trị
Ôn thận cố tinh, ôn tỳ chỉ tả. Chủ trị: Tỳ hàn gây tiêt tả, 
đau bụng hàn, tiết nhiều nước bọt, thận hàn gây đái dầm, đi 
tiểu vặt, dí tinh, cặn hưi trắng nước tiểu do thận dương hư.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc.

KÉ ĐÀU NGỰA (Quả)
Fructus Xaníhỉỉ strumarii 
Thương nhĩ tử
Quả già đã phơi hoặc sấy khô của cây Ké đầu ngựa 
(Xanthium strumarium L.), họ Cúc (Asteraceae).

KẾ ĐÀU NGỰA (Quả)

Mô tả
Quả hình trứng hay hình thoi, dài 1,2 cm đến 1,7 cm, 
đường kính 0,5 cm đên 0,8 cm. Mặt ngoài màu xám vàng 
hay xám nâu, cỏ nhiêu gai hình móc câu dài 0,2 cm đến 
0,3 em, đâu dưới có sẹo của cuông quả. vỏ quả giả rất 
cứng và dai. Căt ngang thây có hai ngăn, môi ngăn chứa 
một quả thật (quen gọi là hạt). Quả thật hình thoi có lớp vò 
rất mỏng, màu xám xanh rất dễ bong khi bóc phần vò quả 
giả. Hạt hỉnh thoi, nhọn hai đâu, vỏ hạt màu xám nhạt có 
nhiều nếp nhăn dọc. Hai lá mầm đày, bao bọc cây mầm, rễ 
và chồi mầm nhỏ nằm ở phía đầu nhọn của hạt.

Vỉ phẫu
Vỏ quả giả (thực chất là lá bắc biến đổi): Biểu bì gồm 
một lóp tê bào hình chữ nhật đêu đặn, phía ngoài phủ lớp 
cutin, có nhiêu lông che chờ đa bào, gai móc và lông tiết 
kiêu chần đa bào, đâu đa bào. Mô mêm gôm vài lóp tê 
bào hình nhiều cạnh thành mỏng. Mô cứng gồm 8 đến 10 
hàng tê bào hình nhiêu cạnh. Trong phân mô mêm có các 
bó libe-gỗ nhó.
Quả thật: Vò quả gồm 4 đển 5 lớp tế bào hình chữ nhật 
nhỏ xếp sít nhau. Vò hạt gồm hai hàng tế bào nhò tương 
đổi đều nhau. Bên trong chứa hai lả mẩm hỉnh thuôn nhọn.

Bột
Màu nâu nhạt hay xám lục, có mùi thơm, vị hơi béo. Soi 
kính hiển vi thấy: Mảnh biểu bì có lông che chở đa bào, 
lông tiết, mảnh mạch, tế bào mô cứng, mảnh sợi của gai 
móc và hạt tinh bột tròn nhố.

Đỉnh tính
Phương pháp sẳc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica geỉ G.
Dung môi khai triển: n-Butyỉ acetaỉ - acid formic - nước 
(7 : 2,5 : 2,5).
Dung dịch thừ: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 25 ml methanol 
(11), đun hồi lưu trôn cách thủy 20 min, lọc. Bay hơi dịch 
lọc đến còn khoảng 2 ml.
Dung dịch chắt doi chiểu: Hoà tan acid clorogenic chuẩn 
trong methanol (TT) đê được dung dịch có nông độ 
0,5 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đổi chiếu: Neu không có acid 
clorogenic chuẩn, lấy 2 g bột quả Ké đầu ngựa (mẫu 
chuẩn), chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách liến hcmh: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sẳc ký, lẩy bản mòng ra, 
để khỏ trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ở bước sóng 366 nm hoặc đề tiểp xúc với hơi amoniac cho 
đến khi các vết hiện rõ. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ 
phải có vết cỏ cùng màu sắc và giá trị Rf với vết của acid 
clorocenic trên sắc ký đồ của dung dịch chất đổi chiếu, 
hoặc trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vêt có 
cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết tren sắc ký đồ của 
dung dịch được liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 5 h).

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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KẺ HUYẾT DÁNG (Thân)DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V 

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Bọ phận khác cùa cây: Không được quá 3,0 %.
Tỷ lệ quả non lép: Không được quá 10,0 %.

Chất chiết được trong dưọc liệu
Khón° được ít hon 7,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp ngâm lạnh (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanoỉ 70 % (77) làm dung môi,

Chế biến
Thu hoach vào mùa thu, khi quà già chín, lúc trời khô ráo, 
hải lấy quả, loại bỏ tạp chất và cuống lá, phơi hoặc sấy nhẹ 
ờ 40 °c đến 45 °c cho đến khô.

Bảo quản
Đẻ nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, khô, ôn. Vào kinh phê.

Công năng, chủ trị
Trừ phong thấp, tiêu độc, tán phong thông khiếu. Chù trị: 
Đau khớp, chân tay tê dại co rút; viêm mũi, viêm xoang; 
mụn nhọt, mẩn ngứa.

Cách đủng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến ỉ 2 g, dạng thuốc sắc, hoặc hoàn. 
Thường phổi hợp với một sổ vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Đau đầu do huyết hư không nên dùng.

KẺ HUYẾT ĐẲNG (Thân)
Cauỉis Spathoỉobi suberectỉ 
Huyết đằng

Thân đã thái thành phiến phơi hay sấy khô cùa cây Kè huyết 
đăng (Spaíhoỉobus sube rectus Dunn), họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Dược liệu hình trụ to, dài, hoặc phiến thái vát hình bàu dục 
không đêu, dày 0,3 cm đến 0,8 cm. Bần màu nâu hơi xám, 
có khí thây vết đốm màu trắng hơi xám; chồ mất lớp bần 
sẽ hiện ra màu nâu hơi đò. Mặt cắt ngang: Gỗ màu nâu hơi 
đò hoặc màu nâu, lộ ra nhiều lỗ mạch. Libe có chất nhựa 
cây tiêt ra, màu nâu hơi đỏ đến màu nâu hơi đen, xếp xen 
kẽ với gô thành 3 đển 8 vòng, hình bán nguyệt, lệch tâm. 
Phân tùy lệch về một bên. Chất khô cứng. Vị chát.

Vi phẫu
Mặt căt ngang: Bần gồm một số lớp tế bào chứa chất đỏ 
hơi nâu. Vỏ tương đối hẹp, có những nhóm tế bào đá trong 
khoang chứạ đày các chất đỏ hơi nâu. Tể bào mô mềm 
chứa tinh thể calci oxalat hình lăng trụ. Các bó mạch khác 
thường do libe xen kẽ với gồ, xép thành một số vòng. Phía

ngoài cùng libe là một lớp tế bào mô cứng gồm những tế 
bào đá và những bó sợi; đa số tia bị nén lại; nhiều tế bào 
tiết chứa đầv chất đò hơi nâu, thường có từ vài tế bào đến 
10 tể bào hoặc nhiều hơn, xếp lớp theo chiều tièp tuyến. 
Bó sợi tương đổi nhiều, không hóa gỗ hoặc hơi hóa gỗ, 
vây tròn xung quanh có các tế bào chứa các tinh thê calci 
oxalat hình lăng trụ tạo thành những sợi tinh the; thành của 
tế bào chứa tinh thể hóa gỗ và dày lên; có các nhóm tế bào 
đá rải rác. Đôi khi tia gỗ chứa chất đỏ hơi nâu, các mạch gồ 
đa số là mạch đơn, gần tròn, đường kinh tới 400 pm, xếp 
rải rác, các bỏ sợi gồ cũng thành hỉnh các sợi tinh thê. Một 
so tế bào mô mềm 20 cỏ chứa chất màu nâu đỏ.

Định tính
Phương pháp sẳc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bùn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cloroform - methanol (30 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột thô dược liệu, thêm 100 ml ethanol 
96 % (TT), đun hoi lưu 1 h, lọc. cỏ dịch lọc tới cắn khô, hòa tan 
cắn trong 2 ml methanol (TT), thêm 1 g Silicagel(TT), khuấy 
kỹ, đuổi hết dung môi, chuyổn lên trên một cột có đường kính 
ưonglà 1,0 cm (chứa 2gsíỉicageỉ, kích thước hạt từ75 pmđển 
150 pm). Rửa giài bàng 30 ml ether dầu hỏa (60 °c  đến 
90 °C) (77), sau đó rửa giải tiếp bằng 40 ml cloroform (TT), 
lẩy dịch rửa giải cloroform bav hơi đến cắn khô, hòa tan cắn 
trong 0,5 ml cloroform (TT) dùng làm dung dịch thừ.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 1 g bột Kê huyết đàng (mầu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thừ. 
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lên cùng bản mỏng 
5 pl đên 10 pl mỗi đung dịch thử và dung dịch đối chiếu. 
Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra để khô ngoài 
không khí ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ảnh sáng từ 
ngoại ừ bước sóng 254 nm. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch 
thừ phải có các vết có huỳnh quang cùng màu và giá trị Rf 
với các vết trên sắc ký dồ của dung dịch đối chiếu.

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

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

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

Chất chiết được trong dưực liệu
Không ít hơn 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ ịục 12.10), 
đùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Vào mùa thu, đông, chặt lấy thân leo, loại bỏ cành và lá, 
thái phiến, phơi khô.

Bào chế
Dược liệu dạng trụ dài, loại bó tạp chat, rửa sạch, ngâm ủ 
đến khi mềm, thái phiến, phơi khô.



KÉ NỘI KIM 

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

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

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết thông lạc, bổ huyết. Chù trị: Chứng huyết 
hư gây huyết ử trệ, bế thống kinh, chấn thương tụ huyết, 
phong thấp đau lưng, đau xương khớp.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 10 g đến 16 g, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: Lượng thích hợp.

KÊ NỘI KIM
Endothelium Corneum Gigerỉae Gain 
Màng mề gả

Lóp màng trong đã phơi hoặc sấy khô của roc con Gà (Gaỉỉus 
gaỉỉus domesticus Brisson), họ Chim trĩ (Phasianidae).

Mô tả
Màng gần nguyên vẹn hoặc time mảnh khô cong, cuộn lại, 
dày khoảng 0,2 cm. Mặt ngoài màu vàng, lục vàng hoặc 
nâu vàng, màng mỏng trong mờ, có nếp nhăn dọc nhô lên. 
Chất giòn dễ gãy vỡ, vết gày bóng như sừng. Mùi hơi tanh, 
vị hơi đắng.

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

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

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

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

Chất chiết được trong được liệu
Không ít hơn 7,5 % tính theo được liệu khô kiệt.
Tien hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanoỉ 50 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Mò gà, bóc lấy màng mề gà khi còn nóng, rửa sạch, phơi 
hoặc sấy khô.

Bào chế
Kê nội kim sao: Lấy Kê nội kim sạch, rang với cát đến khi 
phông lèn, lav ra, để nguội. Dược liệu sau khi sao có màu 
nâu vàng sậm tới màu vàng sém đen, trên bồ mặt có những 
not phồng nhỏ, bị vỡ khi bóp nhẹ, mảnh vỡ bóng láng.
Kê nội kim chế dấm: Lấy Kê nội kim sạch, sao đển khi 
phồng lên, phun dấm, lấỵ ra phơi hoặc sấy khô. Cứ 100 kg 
Kê nội kim dùng 15 L dấm.

Bảo quàn
Đê nơi khô, trong bao bì kín, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, bỉnh. Vào các kinh tỳ, vị, tiểu trường, bàng quang. 

Công năng, chủ trị
Kiện vị, tiêu thực, sáp tinh. Chủ trị: Thực tích không tiêu, 
bụng đầy trướng, nôn mửa, kiết lỵ, di tinh. Trẻ em cam 
tích, đái dầm.

Cách dùng, liều lượng
Ngáy dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc tán.

Kiêng ky
Không bị tích trệ không nên dùng.

KHA TỬ (Quả)
Fructus Termìnaỉiae chebulae 
Chicu liêu

Quả chín phơi hay sấy khô của cây Chiêu liêu (Terminaỉìa 
chebuỉa Retz.), họ Bàng (Combretaceae).

Mô tả
Dược liệu hình quả trám hoặc hỉnh trứng thuôn, dài
2 cm đển 4 cm, đường kính 2 cm đến 2,5 cm. Mặt ngoài 
màu nâu hơi vàng hoặc màu nâu thầm, hơi sáng bóng; có 
5 đến 6 cạnh dọc và vân nhăn không đều; phần đáy có vết 
sẹo cuống quả, hình tròn, Chất chắc, thịt quả dày 0,2 cm 
đến 0,4 cm, màu nâu hơi vàng, hoặc vàng nâu thẫm; hạch 
quà dài 1,5 cm đến 2,5 cm, đường kính 1 cm đến 1,5 cm, 
màu vàng nhạt, thô và cứng. Hạt hình thoi hẹp, dài khoảng 
1 cm, đưtùng kính 0,2 cm đến 0,4 cm, vỏ cứng màu vàng 
nâu. đôi lá mầm màu trang, chồng lên nhau và cuộn xoan 
lại. Không mùi, vị chua, chát, sau ngọt.

Định tính
A. Ngâm 3 g bột dược liệu trong 30 ml nước, sau
3 h, lọc, được dung dịch A.
Lẩy 2 ml dung dịch A, thêm 1 giọt dung dịch sắt (Iỉì) 
cỉorid 5 % (Tỉ'), sẽ có tủa màu xanh da trời sẫm.
Lấy 2 ml dung dịch A, thêm 1 giọt thuốc thử gelatin - natri 
c ỉ or id (IT) sc có tùa màu trắng.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4)
Bàn móns;: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cỉoro/orm - ethyl acetat - acidformic 
(6 :4 :1 ) .
Dung dịch thừ: 3 g bột dược liệu (loại bỏ hạt) thêm 10 ml 
ethanol 96 % (TT), siêu âm trong 20 min, sử dụng lớp dịch 
chiết ờ trên làm dung dịch thử.
D ung dịch chàt đôi chiêu: Hòa tan  acid galic chuân trong
ethanol (77) để được dung dịch có nồng độ 0,5 mg trong 
1 ml.
Duny dịch dược liệu đoi chiếu: Hoặc nểu không có acid 
galic thì dùng 3 g bột Kha tử (mẫu chuẩn), tiến hành chiết 
như mô tả Ư phàn Dung dịch thử.

DƯỢC ĐIẺN VIỆT NAM V
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Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 3 |il mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sác ký, lấy bàn mỏng ra, 
để khô ngoài không khí. Phun dung dịch sât (ỈU) cỉurid 
2 % trong ethanol (Tỉ). Quan sát dưới ảnh sáng thường. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải cho các vét có cùng 
vi trí và màu sẳc với vết cùa acid galic trên sắc kỷ đô của 
dung dịch chất đối chiếu, hoặc có các vết cùng màu sac 
và Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu 
đối chiêu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (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 quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không dưới 30,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương chiết lạnh (Phụ lục 12.10), dùng 
nước làm dung môi.

Chế biến
Thu hái lấy quả chín vào mùa thu, đông, loại bỏ tạp chất, 
phơi khô.

Bào chế
Kha từ đã loại bò tạp chất, rửa sạch, phơi khô, khi dùng 
đập nát.
Thịt quà Kha từ: Lấy Kha từ sạch, ngâm qua nước, ủ mềm, 
bỏ hạch, phơi thịt quả đến khô.

Bảo quản
Trong bao bì kín, đề nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Khô, toan, sáp, bình. Vào các kinh phế, đại trường.

Công năng, chủ trị
Sáp trường chi tả, liềm phế, giáng hòa lợi hầu họng. Chù 
trị: Tả lỵ lâu ngày, đại tiện ra máu, lòi dom; hen suyễn khó 
thờ, ho lâu ngày không khỏi; đau bụng.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc sắc hay thuốc viên.

KHIÉM THựC (Hạt)
Semen Euryaỉes

Hạt của quá chỉn đã phơi hay sấy khỏ cùa cây Khiếm thực 
{Einyaỉes ferox Salisb.), họ Sủng (Nymphaeaceae).

Mô tả
Hạt hình cầu, đường kính 5 mm đến 8 mm, phần lớn là hạt 
vờ. Vò hạt màu đỏ nâu, một đầu màu tráng vàng, chiếm 
khoang 1/3 hạt, có vẻt lỏm là rốn hạt dạng điểm. Khi bỏ vỏ

D ư ợc ĐĨẺN VIỆT NAM V

lụa hạt sẽ có màu trắng, chất tương đối cứng. Mặt gãy màu 
trắng, chất bột. Không mùi, vị nhạt.

Bột
Màu trắng ngà, vị nhạt. Soi dưới kính hiển vi thấy: Nhiều 
hạt tinh bột hình cẩu, đường kính 1 pm đến 3 pm, rốn hạt 
không rõ, bề mặt hạt không nhằn. Nhiêu hạt tinh bột tập 
trung thành khối lớn. Các mảnh vò hạt màu nâu đỏ.

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ nhân hạt biến màu: Không quá 1,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 0,5 %.

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 ram: Không quá 30 % 
(Phụ lục 12.12).

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

Chế biến
Thu hoạch vào cuối thu đầu đông. Thu hái quả chín, loại 
bò vò quà, lấy hạch cứng, rửa sạch, loại bò vo cứng, lấy 
hạt, phơi khô.

Bào chế
Dùng hạt khô sống hoặc sao.
Khiếm thực sao: Lấy cảm rang nóng đợi lúc khói bay lẻn, 
cho Khiếm thực sạch vào, sao cho tới màu hơi vàng, lấy ra 
sàng bỏ cám, để nguội ( 10 kg Khiếm thực cần 1 kg cám).

Bảo quăn
Đe nơi thoáng khô, tránh mọt.

Tính vị, quy kinh
Vị ngợt chát, tính bình. Vào các kinh tỳ, thận.

Công năng, chủ trị
Ich thận, cố tinh, kiện tỳ, trừ thấp nhiệt, chỉ tả, ngừng đới 
hạ. Chủ trị: Mộng tinh, di tinh, hoạt tinh, bạch trọc, đới hạ, 
tỳ hư, tiêu chảy lâu ngày, di niệu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phối hợp với các loại thuốc khác.

Kiêng kỵ
Đại tiện táo bón, tiêu tiện bí khỏng nên dùng.

KHOẢN ĐÔNG HOA 
Flos Tussilaginis farfarae
Cụm hoa chưa nở đã phơi hay sấv khò của cày Khoản 
đông (Tussiỉago farfara L.), họ Cúc (Asteraceac).

KHOÁN ĐỎNG HOA
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MÔ tả
Cụm hoa là một đầu hỉnh chùy dài, thường ỉà 2 đến 3 cụm 
hoa cùng mọc trên 1 cành hoặc mọc đơn độc, dải 2 cm đen 
2,5 cm, phần trên rộng hơn và phân dưới thon dần. Đỉnh 
cuổng cụm hoa có nhiều lá bãc dạng vây. Mặt ngoài cua lả 
bắc đò tía hoặc đỏ nhạt, mặt trong được phù kín bời những 
đám lông trắng như bông. Mùi thơm, vị hơi đắng và cay.

Bột
Màu vàng hơi nâu nhạt, thô, không mịn, bết vào nhau 
thành từng màng do có nhiều lòng quyện vào. Soi kinh 
hiên vi thấy: Nhiều mảnh biêu bì cánh hoa có tế bào hình 
đa giác to, trong tế bào lác đác cỏ sắc tố màu vàng nâu 
nhạt. Nhiều mảnh biểu bì lá bẳc có các te bào hình đa giác 
và các lỗ khí; trong một số tế bào có sắc lổ màu đò hơi nâu. 
Nhiêu lông đơn bào xoan, trăng bông. Hạt phấn hình cầu 
màu vàng, màng ngoài có gai. Bó mạch gỗ màu đỏ cam. 
Mảnh đầu nhụy.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu thêm 10 ml ethanol 96 % (TT), 
đun sôi, lắc kỹ, lọc. Lấy 1 ml dịch lọc thêm 1 giọt dung 
dịch sắt (ỈU) clorid 5 % (TT), có màu xám đen và có tủa.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G
Dung môi khai triền: Cycỉohexan - ethyl acetal (9,5 : 0,5). 
Dung dịch thừ: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 2 ml ether 
dầu hỏa (40 ° c  đến 60 °C) (TT), ngâm và thinh thoảng lắc 
trong í h. Lọc, bốc hơi tự nhiên đến cắn. Hòa cắn trong 
1 ml cloroform (TT).
Dung dịch đổi chiếu: Lẩy 2 g bột Khoản đông hoa (mẫu 
chuân), chiết như mô tả ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn bàn mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
đê khó ngoài không khí hay sấy nhẹ cho bav hết dung môi. 
Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm sau 
đó phun dung dịch vaniỉin - acid sulfuric (TT), sấy 105 °c 
cho đển khi xuất hiện vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cỏ cùng 
màu sắc và giá trị Rf với các vêt trên săc ký đô của dung 
dịch đổi chiêu.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 12.13).

Tạp chất
Nụ hoa biên thành màu đen: Không quá 0,5 % (Phụ lục 
12. 11).

Chất chiết đưọx trong duọrc liệu
Chat chiết được băng ethanol: Không dưới 20,0 %, tính 
theo dược liệu khô kiệt.
Tien hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ ỉục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (TT) làm đung môi.

Chế biến
Thu hqạch vào tháng 12 hoặc khi trời lạnh, hoa vẫn còn 
dưới đất, thu lay nụ, loại bỏ cuống hoa, đất cát, phơi âm can 
hoặc sấy nhẹ đến khô.

Bào chế
Khoăn đông hoa: Loại bò tạp chất và cuống hoa còn sót lại. 
Khoản đông hoa chế mật: Lấy Mật ong, có thể hòa loãng 
băng một lượng nước sôi, trộn đêu mật với Khoản đông 
hoa, ủ cho thấm đều, cho vào chảo sao nhỏ lửa cho đén khi 
sờ không đính tay, lẩy ra để nguội. Dùng 2,5 kg Mật ong 
cho 10 kg Khoản đông hoa.

Bảo quản
Nơi khô, mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, cam, ôn. Quy vào kinh phế.

Công năng, chủ trị
Nhuận phế hỏa đờm, chỉ khái, giáng nghịch. Chủ trị: Ho 
và suyễn mới và làu ngày, hư lao.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng tử 5 g đen 9 g. Dạng thuốc sác. Thường phổi 
hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Không dùng cho neười âm hư phế nhiệt, phế ráo.

KHỐ HẠNH NHÂN 
Semen Armeniacae amarum 
Hạnh đắng, Hạnh nhân đắng

Hạt lấy ở quả chín được bỏ hạch cứng đẵ phơi hay sẩy khô 
của cây Mơ (Primus armeniaca L.), họ Hoa hồng (Rosaceae).

Mô tả
Hạt hình tim dẹt, dài 1 cm đến 1,9 cm, rộng 0,8 cm đến 
1,5 cm, dàv 0,5 cm đến 0,8 cm. Mặt ngoài màu nâu vàng 
đến màu nâu thẫm. một đầu hơi nhọn, một đầu tròn, 2 mặt 
bên không đổi xứng. 0  đầu nhọn có rốn vạch ngẳn nổi lên. 
Ỏ phía đầu tròn có một hợp diêm với nhiều vân màu nâu 
sẫm tòa lẽn. vỏ  hạt mòng, hạt có 2 lá mầm màu trắng kem, 
nhiều dầu béo. Không mùi, vị đắng.

Vi phẫu
Vò hạt có những tế bào đá hỉnh gần tròn tập hợp thành 
khối, thành tế bảo dày, rõ rệt và đồng nhất, đường kính 
60 pm đến 90 Ị.U11. Nhìn phía trên, tế bào đá có hình tam 
giác tù, thành tê bào rất dày ở đinh.

Định tính
A. Nghiền vài hạt dược liệu với nước, ngửi thấy mùi đặc 
biệt của benzaldehyd.
B. Lấy 0,1 g bột dược liệu cho vào một ống nghiệm, nhỏ 
vào mấy giọt nước, treo một bâng giấy nhỏ có tẩm acid 
picric bão hòa vào phía trên mặt dược liệu, nút kín ỏng 
nghiệm, ngâm ông trong cách thủy khoáng 10 min, băng 
giấy thuốc thử sẽ chuyên sang màu đò gạch.
Giấy tẩm acid picric bâo hòa: Thấm ướt giấy bằng dung dịch 
acid picric bão hòa (TT), để khô ngoài không khí. Trước khi 
dùng thấm ướt bang dung dịch natri carbonat Ỉ 0  %.
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KHỎ SẢM (Lá và Cành)

c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển'. Cloroform - ethyl ace tat - methanol - 
acid form ic  (15 : 40 : 22 : 10), dùng sau khi pha và được 
đe ơ 5 °c đến 10 °c trong 12 h.
Dung dịch thừ: Lấy 2 g bột dược liệu vào bình Soxhlet, 
thêm một lượng dỉcỉoromethan (TT) thích hợp. Đun hồi 
lưu 2 h bỏ dịch chiết dicloromethan. Lấy bã bay hơi hết 
dung môi đến khô, thêm 30 ml methanol (TT), đun hồi lưu 
30 min, để nguội, lọc.
Dung dịch chắt đoi chiểu: Ilòa tan amygdalin chuân trong 
methanol (TT) để được dung dịch có nông độ khoáng 
2 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có chất đối 
chiếu lấy 2 g Khổ hạnh nhân (mầu chuẩn), tiến hành chiết 
như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt ỉên bàn mỏng 5 Ịiỉ 
mỗi dung dịch tren. Triển khai sắc ký đến khi dung môi 
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra để khô trong 
không khí, nhúng nhanh bàn mỏng trong dung dịch acid 
phosphomoỉyhdic 8 % trong ethanol chứa acid sulfuric 
15%. Sấy bàn mòng ở 110 °c đến khi các vêt hiện rõ. Trên 
sẳc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết có cùng màu 
sẳc và giả trị Rf với các vết trên sắc kỷ đồ cùa dung dịch 
dược liệu đối chiếu hoặc phải có vết có cùng màu sắc và 
giá trị Rf với vết của amygdalin trên sắc ký đồ của dung 
dịch chát đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quả 7,0 % (Phụ lục 12.13).

Không bị ôi
Nghiền vài hạt dược liệu với nước nóng, không được ngửi 
thây mùi ôi của dầu.

Tạp chất
Không được có tạp chất và lần những mảnh vụn cùa vò 
quà trong (Phụ lục Ỉ2.11).

Định lượng
Phương pháp sác ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Âcetonitriỉ - dung dịch acid phosphoric 0, ỉ  % 
(8 : 92).
Dung dịch chitan: Hòa tan amygdalin chuẩn trong 
methanol (TT) đô được dung dịch có nồng độ chính xác 
khoáng 40 pg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,25 g bột dược liệu 
(qua ray có cỡ măt rây 0,850 mm) vào một bình nón nút mài, 
them chính xác 25 ml methanol (TT), đậỵ nứt và cân. Siêu 
âm trong 30 min, để nguội và cân lại. Bổ sung khối lượng 
mât đi băng methanol (77}, lắc đều, lọc. Hút chính xác 5 ml 
dịch lọc vào bình định mức 50 ml, thêm methanol 50 % (77} 
vira đù đèn vạch, lấc đều, lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Diêu kiện sắc kv:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm).
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Detector quane phô từ ngoại đật ở bước sóng 207 nm.
Tôc độ dòng: 1 ml/min.
Thổ tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiêm dung dịch chuẩn, tiến hành sắc ký và tính số đĩa 
lý thuyết của cột. số đìa lý thuyết cùa cột tính trên pic 
amygdalin phải không dưới 7000.
Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn vả dung dịch thừ. Tính hàm 
lượng amygdalin trong dược liệu dựa vào diện tích pic thu 
được trên sãc ký đô cùa dung dịch thừ, dung dịch chuẩn, 
hàm lượng C-joH^NOu của amygđalin chuẩn.
Dược liệu phải chứa không dưới 3,0 % amygdalin 
(C^qHi-íNOii), tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Quả thu hoạch vào mùa hạ, hái quà chín, loại bò phần 
thịt, đập vỡ vỏ hạch, tách lấy các hạt bên trong, phơi hav 
sây khô.
Khô hạnh nhân sốne: Loại bò tạp chất, già nát khi dùng. 
Đàn khổ hạnh nhân: Lấy khổ hạnh nhân sạch, xóc trong 
nước sôi đến khi vò lụa hơi nhăn bò ra chà sát, loại bỏ vò 
lụa, phơi hoặc sẩy khô, khi đùnậ giã nát.
Khổ hạnh nhản sao: Lấy đàn khổ hạnh nhân, cho vào chảo, 
sao nhò lửa đến khi chuyển thành màu vàng. Giã nát khi dùng.

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, ôn, ít độc. Qui vào các kinh phé, đại tràng. 

Công năng, chủ trị
Chỉ khái bình suyễn, nhuận tràng thông tiện. Chủ trị: Ho 
suyễn do ngoại tà hoặc đòm ẩm, táo bón do huyết hư và 
thiếu tân dịch.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4,5 g đến 9 g, dạng thuốc sác, phổi hợp trong 
các bài thuốc. Khi sắc các thuốc khác gần được mới cho 
khổ hạnh nhân vào.

Kiêng kỵ
Hư nhược mà ho không phải do tà khí thì không dùng, 
không dùng quá liêu, kéo dài để tránh methemoglobin.

KHỐ SÂM (Lá và Cành)
Folium et Ramuỉus Crotonìs tonkinensis

Lá và cành đã được phơi và sấy khô của cây khổ sâm (Croton 
tonkinensis Gagnep.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).

Mô tả
Dược liệu là lá nguyên hay đã gãy vụn thành những mầu 
dài khoáng 1 cm đển 3 cm, trộn lẫn với một số đoạn cành 
hay ngọn non có thể mang hoa, quả. Mành vụn của lá có 
hai màu rõ rệt: Mặt trên lục xám có rất nhiều đốm trắng 
ỉấm tẩm, mặt dưới màu trâng bạc. Đoạn thân cành có màu 
xám trăng, thiết diện hơi tròn hoặc có khía dọc. Lá mọc so
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le hay mọc chụm ở gần ngọn. Phiến hình mác, gân giữa 
và gân phụ hai bên nôi rõ, xuất phát từ gốc. Nơi tiếp giáp 
giữa cuống lá và phiến có hai tuyên nhỏ. Hoa mọc thành 
chùm. Quả nang, chia thành ba ngăn rõ rệt, mỗi ngân chứa 
một hạt màu nâu.
Lá khô giòn, dễ bè, vò ra có mùi thom nhẹ, vị hơi chát, se lưỡi. 

Vi phẫu
Lá: Mặt cát ngang gân giữa và một ít phiến lá ờ hai bên 
có dạng lồi ờ hai mặt trên và dưới. Biêu bì trên gẩn như 
không có lông, bề mặt cùa biểu bi dưới phủ đầy lông. Mồi 
lông hỉnh khiên được cấu tạo bời nhiều tế bào dài, thành 
mỏng, trong suốt và hơi nhọn ở đầu, kết dính nhau tạo 
thành. Chân lông ngắn, có màu vàng nâu. Nhìn trên mặt 
biồu bì tách ra, lông có dạng hoa cúc đong tiền gồm nhiều 
“cánh” tỏa tròn xếp trên một mặt phăng với chân lỏng và 
vòng tròn nhò ở giữa. Xen lẫn giữa các tế bào biểu bì bình 
thường rải rác cỏ tế bào biểu bì tiết lo hơn, chứa chất tiết 
màu vàng nhạt đôi khi kết thành khối.
Phân gán giữa: Ở mặt trên và dưới rải rác có biêu bì tiết. 
Ngay sát biêu bì có mô dày góc ứng với phần lồi tren và 
dưới, ơ  ỉá non, bó libe-gỗ có hình cung, ờ  lá trường thành, 
bó libe-gỗ gồm nhiều đám rời xếp theo vòng tròn với gồ 
ở vòng trong và libe ờ vòng ngoài. Mô mềm của vùng gân 
giữa có nhiều tế bào chứa tinh thể calci oxalat hình cầu gai 
và ống nhựa mũ cát ngang còn chứa chất nhựa dầu màu 
vàng nhạt.
Phần phiến lả: Sát biêu bỉ trên là một hàng mô dậu gồm 
các tế bào hình chừ nhật nhỏ và dài, rải rác có một số tế 
bào mô dậu to hơn chứa tinh thể calci oxalat hình cầu gai, 
bên dưới mô dậu là mô khuyết. Tinh thẻ calci oxalat có ít 
trong vùng mô dậu và có nhiều hơn trong vừng ÍĨ1Ỏ khuyết 
Thân: Thiết diện hơi tròn hoặc cỏ chỗ lồi lõm. Ngoài cùng 
là biểu bì mang lông hình khiên như ờ lá. Dưới biểu bi là 
nhiều lớp mô đày góc, rài rác có ong nhựa mủ xen lẫn. Mô 
mềm vỏ và tùy có chứa nhiều tinh the calci oxaỉat hình 
cầu gai, hạt tinh bột hình đa giác thường tụ thành đám và 
ổng nhựa mù xếp rải rác. Ở thân già có đám sợi trụ bi ờ 
vùng sát bên ngoài libe cấp 1. Lớp libe cấp 2 khá dày với 
nhiều mạch rây to. Gỗ cấp 2 gồm mỏ mềm gồ thang hàng 
và mạch gỗ to. Gỗ cấp 1 khá rõ với nhiều đám nhô hẳn vảo 
vùng tủy. Libe trong tùy tụ thành từng đám to, thành có tế 
bào khá dày và nhỏ hơn tế bào mô mềm tủy.

Bột
Bột dược liệu có màu xanh lá, ít có xơ, mùi thơm nhẹ, vị 
hơi chát, se lưỡi. Soi kính hiển vi thấy: Mảnh biểu bì có 
mang nhiều lông hình khiên và lồ khí kiểu song bào. Lông 
hình khiên còn nguycn vẹn hay vỡ thành nhiều mành. 
Mảnh mạch vạch, mạch mạng. Hạt tinh bột riêng lẻ hay tụ 
lại thành đám. Sợi thành dày, không thấy lỗ trao đổi. Mánh 
mô mcm chứa tinh bột. Tinh thê calci oxalat hình câu gai. 
Khối nhựa màu vàng nhạt.

Định tính
A. Lấy khoảng 2 g bột dược liệu vào bình nón dung tích 
100 ml, thêm 25 m! dung dịch acid sulfuric 2 % (TT). Đun

KHÔ SÂM (Lả và Cành)

trong cách thủy ờ 100 °c trong 10 min, lọc. Lấy khoảng 
l ml dịch lọc cho vào ống nghiệm, thêm vài giọt dung dịch 
sắt (Hỉ) cỉorỉd 5 % (77), xuất hiện màu nâu đen.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng Silica gel F2Ỉ4.
Dung môi khơi triên: Hexan - ethyl acetat (2 : l ).
Dung dịch thử: Lấy khoảng l g bột dược liệu cho vào bình 
nón, thêm 50 ml methanol (77), chiết siêu âm 30 min, ỉọc 
qua giay lọc, cô dịch lọc còn khoảng 3 ml.
Dung dịch chat đoi chiểu: Hòa tan ent-kauran (ent-7p-hydroxy- 
15-0X0 kaưr-16-en-lS-yl acetat) chuẩn trong methanol (TT) 
đẻ được dung dịch có nồng độ 0,5 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có ent-kauran 
chuân, dùng 1 g bột Khổ sâm (mầu chuẩn) chiết như mô tả 
ờ phàn Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 5 gl mồi 
dung dịch trên. Sau kill triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra, đê khô ngoài không khí hoặc sấy nhẹ cho bay hết dung 
môi. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại bước sóng 254 nm. 
Phun dung dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol (77), sấy 
bản mòng ờ 110 °c trong khoảng 5 min đến khi hiện rõ 
vết. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại bước sóng 366 nra. 
Trên sẳc kỷ đồ của dung dịch thử phải có vết cùng màu và 
cùn Lĩ giá trị Rf với vết cùa ent-kauran trên sác ký đồ của 
dung dịch chất đòi chiếu. Hoặc trên sac ký đồ cùa dung 
dịch thử phải có các vết cùng màu và cùng giá trị Rf với 
các vết trên sắc kỷ đồ của dung địch dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá ỉ 3,0 °/0 (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h).

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

Tỷ lệ thân cành
Không quá 20,0 %.

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 8,0 % tính theo được liệu khô kiệt.
Tiển hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.

Định lưọng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng: Acetonitrỉỉ - nước cat hai lần (65 : 35).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1,0 g bột dược 
liệu (qua rây số 355) cho vào túi giấy lọc đật vào bình 
Soxhlet. Thêm 200 ml methanol (77) và chiết trong 3 h. 
Lấy dịch chiết, cất thu hồi dung môi tới can, hòa tan can 
bằng methanol (TT) và chuyên vào bình định mức 25 ml,
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KHỎI (Lá)

thêm methanol (TT) đến vạch, lắc đều. Lọc, bỏ 5 ml dịch 
lọc đầu, lọc tiếp qua màng lọc 0,45 um.
Dưng dịch chuân: Cân chính xác khoảng 5 mg ent-kauran 
(ent-7p-hỵdroxy-l 5-0X0 kaur-16-en-18-yl acetat) chuân, 
hoà tan băng vừa đủ 5 mỉ methanol (TT) (dung địch có 
nồng độ khoảng 1 mg/ml). Pha loăng dung dịch thu được 
thành các nồng độ 5; 10; 50; 100; 200 và 500 ug/mỊ lọc 
qua màng lọc 0,45 pm, được dăy các dung dịch chuẩn. 
Điểu kiện sác kỷ:
Cột kích thước (4,6 mm X 25 cm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm) hoặc tưomg đương.
Tốc độ dòng: 0,4 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 233 nm. 
Thời gian tiến hành sắc ký: 45 min.
Cách tiến hành: Tiến hành sắc kỷ các dung dịch chuẩn. 
Lập đường chuẩn biểu thị sự liên quan giữa nồng độ 
ent-kauran và diện tích pic.
Tiến hành sắc ký dung dịch thử. Dựa vào diện tích pic 
ent-kauran thu được và đường chuẩn đã lập, tính hàm 
lượng cnt-kauran trong dược liệu.
Hàm lượng ent-kauran (C22H32O4) trong dược liệu không ít 
hơn 0,4 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch lá và ngọn non quanh năm, rừa sạch, cắt thành 
từng đoạn dài khoảng 1 cm đến 3 cm, phơi hoặc sấy nhẹ 
đến khô. Khi dùng sao vàng.

Bảo quản
Để nơi khô, mát

Tính vị, quy kinh
Vị đấng, hơi ngọt, hơi chát; tính mát. Quy vào các kinh 
can, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, tiêu độc, sát trùng. Chủ trị: Ưng nhọt, lở loét 
ngoài da, viêm mũi, tiểu ra máu, viêm loét dạ dày tá tràng, 
tiêu hóa kém.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tử 15 g đến 20 g, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: Lấy nước sắc đặc để rửa, chữa mụn nhọt lở 
ngửa. Lượng thích hợp,

k h ô i  (Lá)
Folium Ardỉsiae

Lá phơi hay sấy khô cùa cây Khôi (Ardisia sylvestrỉs 
Pitard), họ Đơn nem (Myrsinaceae),

Mô tả
Lá hình mác thuôn, dài 25 om đến 35 cm, rộng 6 cm đến 
10 cm, cuống lá dài 1,5 cm đến 3 cm, phiến lá nguyên, 
ttiép có khía răng cưa rất nhò, đều và sít nhau, mặt trên 
màu xanh lục, mặt dưới màu tím có nhiều chấm nhò, hai 
mặt đêu có lông mịn như nhung.
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Vi phẫu
Gán chỉnh: Lõm ở phía trên, lồi ở phía dưới. Trên lớp biểu 
bì có lông che chở đa bào, lông tiết chân đcm bào, đầu đa 
bào. Biểu bì là một lớp tế bào xếp đều đặn. Mô dày gồm 
những tế bào có thành dày nằm sát dưới biểu bì. Mô mềm 
gồm những tế bào bình tròn thành mỏng, rải rác có các 
ống tiết. Các bó Hbe-gỗ xếp gần sát nhau thành hình vòng 
cung; mỗi bó libe-gỗ có libe ở nẹoài, gỗ ở trong. Mô mềm 
ruột là những tế bào hình tròn to thành rất mòng, rải rác có 
những ổng tiết.
Phiến lá: Dưới lớp biểu bì trên là một hàng tế bào mô 
dậu, mô mềm khuyết gồm các tế bào nhỏ thành mỏng, xếp 
không đểu.

Bột
Bột màu nâu xám, mùi thom, vị ngọt mát. cỏ nhiều lông 
che chở đa bảo, lông tiết chân đơn bào, đầu đa bào, mảnh 
mô mềm, lồ khí, có nhiều mạch xoắn, tinh thể calci oxalat 
hình cầu gai.

Định tính
A. Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 20 ml nước cất, đun sôi 
trong 2 min đển 3 min, lọc qua giấy lọc, lấy dịch lọc làm 
các phản ứng sau:
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 2 giọt dung dịch sắt (Iỉỉ) cỉorid 
(TT), sẽ xuất hiện màu xanh đen.
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 2 giọt dung dịch gelatin ỉ % (TT), 
sẽ có tủa bông trắng.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF254

Dung môi khai triển: Ethyl acetaí - cloroform - acidformic 
(3 :3 :1 ) .
Dung dịch thử: Lay 3 g bột dược liệu cho vào túi giấy 
lọc và đặt vào bình Soxhlet, loại tạp bang ether dầu hòa 
(40 ữC đến 60 °C) (Tỉ) đển khi dịch chiết không còn màu, 
lẩy bã dược liệu, chiết bàng 30 ml ethyl acetat (TT) trong 
2 h, lấy dịch chiết, thu hồi dung môi tới cắn khô. Hòa tan 
cắn trong 1 ml methanol (TT) được đung dịch thử.
Dung dịch đoi chiểu: Dùng 3 g bột lá Khôi (mẫu chuẩn), 
tiến hảnh chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt 10 pl mồi dung dịch trên 
lên bản mỏng. Sau khi triển khai sắc kỷ, lấy bản mỏng ra, 
để khô ờ nhiệt độ phòng. Phun dung dịch acid sulfuric 
10 % trong ethanol (TT). sấy bản mòng 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 vói các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiêu.

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

Tro toàn phần
Không quá 20,0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất
Không được có đất, đá, sỏi (Phụ lục 12.11).
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Kim loại nặng
Không quả 2,0 phần triệu Pb; 0,5 phần triệu Cd; 0,5 phần 
triẹu Hg; 1,0 phàn triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hom 10,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phưomg pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanoỉ 96 % (TT) làm dung môi,

Chế bỉến
Sau khi thu hái, rùa sạch, phơi khô. Khi dùng, cẳt đoạn dài 
3 cm đến 5 em và vi sao.

Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, tránh ẩm.

Tính vị, quy kinh
Vị nhạt, tính bình, Vào kính tỳ, vị

Công năng, chủ trị
Giáng vị khí, hòa vị, chỉ thống. Chủ trị: Đau dạ dày thể đa 
toan, nuổt chua, ợ hơi.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng 12 g đến 16 g, dưới dạng thuốc sắc, hơặc thuốc 
bột. Ngoài ra còn phối hợp lá Khôi với lá vối, lá Hòe nẩu 
nước tắm trị ngứa lờ.
Ghi chủ: Loại lá Khôi có hai mặt đều xanh, không dùng.

KHƯƠNG HOẠT (Thân rễ và Rễ)
Rhỉioma et Radix Noiopterygìi

Thân rễ và rễ đã phơi khô của cây Khương hoạt 
(Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang) hoặc 
Khương hoạt lá rộng (Notopterygium /orbesiỉ Boiss.), họ 
Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Khương hoạt: Thân rễ hỉnh trụ, hơi cong queo, dài 4 cm 
đến 13 cm, đường kính 0,6 cm đén 2,5 cm, đầu thân rễ cỏ 
sẹo gốc thân khí sinh. Mặt ngoài màu nâu đến nâu đen. 
Nơi bị tróc vò ngoải màu vàng, khoảng giữa các đốt ngắn, 
có vòng mẩu nhỏ, gần liền nhau, tựa như hình con tam 
(quen gọi là Tàm khương), hoặc khoảng giữa có các đốt 
kéo dài dạng đổt tre (gọi là Trúc tiết khưong). Trên đốt 
có nhiều sẹo rễ con, dạng điểm hoặc dạng bướu và vẩy, 
màu nâu. Thể nhẹ, chất giòn xốp, đễ bẻ gãy. Mặt bẻ không 
phẳng, có nhiều kẽ nứt. vỏ  màu từ vàng nâu đển nâu toi, 
có chẩt dầu, có điểm chấm dầu, màu nâu. Gỗ màu trắng 
vàng, tia ruột xếp theo hướng xuyên tâm rõ. Lõi (ruột) màu 
vàng đến vàng nâu. Mùi thom, vị hơi đắng vả cay. 
Khương hoạt lá rộng (Khoan diệp khương hoạt): Rễ dạng 
chùy tròn, có vân nhăn dọc và lồ vổ dọc, mặt ngoài màu 
nâu, nơi gần thân rễ, có vân tròn sát liền nhau, dài 8 cm 
đen 15 cm, đường kính 1 cm đến 3 cm (quen gọi là điều 
khưomg). Thân rễ thô, hình trụ to, dạng có đốt, có mấu 
không đêu, đỉnh cỏ nhiêu vêt gôc thân khí sinh và rề tương

KHƯƠNG HOẠT (Thân rễ và Rễ)

đối nhỏ còn sót lại (gọi là Đại đau khuông), chất giòn, xốp, 
dề bẻ, mặt bè hơi phang: vỏ  màu nâu nhạt. Gỗ màu trắng 
vảng. Mùi nhẹ, vị nhạt.
Dược liệu thái lát: Các lát căt ngang hoặc xiên có hình 
gần tròn, không đều. Bên ngoài màu nâu tới đen, bề mặt 
lát có màu nâu ừ phía ngoài, trắng ngà ỏ' phần gỗ, đỏi khi 
thấy các tia xuyên tâm. Chat nhẹ và giòn. Mùi thơm, vị hoi 
đẳng và cay.

Bột
Màu nâu, mùi thom hắc, vị đắng. Soi kính hiển vi thấy: 
Mảnh bần, tế bào chứa tinh dầu, khối tinh dầu màu vàng, 
ổng tiết.

Định tính
Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Sỉỉìca geỉ GF254.
Dung môi khai triền: CỉoroỊorm - methanol (8 : 2).
Dung dịch thử: Lây 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml methanoỉ 
(TT), siêu ãm 20 min, để lắng và dùng lớp dung dịch ở phía 
trên làm dịch chấm sắc ký.
Dung dịch chất doi chiếu: Hòa tan nodakenin chuẩn trong 
methanoỉ (TT) để được dung dịch có nồng độ khoảng 
0,5 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Neu không có nodakenin 
chuẩn, lấy 1 g bột Khương hoạt (mẫu chuẩn), chiết như mô 
tả ờ phàn Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt ỉên bản mỏng 4 pl mỗi 
dung dịch trẻn. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng 
ra, để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát bản mỏng dưới ánh 
sáng tử ngoại bưó'c sóng 366 nm, Trên sắc ký đồ của dung 
dịch thừ phải có các vẻt có cùng màu săc và giá trị Rf với 
các vết của nodakemin trên sắc ký đồ của dung dịch chất 
đổi chiếu, hoặc có các vết cùng màu sắc và giá trị Rị- với 
các vết trên sẳc ký đồ cùa dung dịch dược liệu đối chiếu.

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

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

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

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

Chất chiết đưcrc trong dược liệu
Không ít hơn 15,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanoỉ 96 % (TT) làm dung môi.

Địnhlưựng
Tỉnh dầu
Tiến hành theo phương pháp "Định lượng tinh dầu trong 
dược liệu" (Phụ lục 12.7), Lấy 30 g dược liệu, thêm 500 ml 
nước, cất trong 5 h.

DƯỢC Đ1ÉN VIỆT NAM V
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Hàm lượng tinh dầu trong dược liệu: Không ít hon 1,4 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Notopteroỉ và isoimpcratoỉn 
Phương pháp săc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitrỉỉ - nước (44 : 56), điêu chình tỷ lệ nêu 
cần thiết.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0,4 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 355) vào bình nón nút mài, thêm chính xác 
50 ml methanoỉ (TỊ), đậv nút bỉnh vả cân xác định khổí 
lương. Lắc siêu âm trong 30 min, để nguội và cân lại, bô 
sung methanoì (TT) đè được khôi lượng ban đâu, ỉăc đêu, 
lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan notopterol chuẩn và 
isoimperatorin chuân trong methanoỉ (TT) đê được dung 
dịch có nông độ lân lượt chính xác khoảng 60 ịig/ml và 
30 pg/ml.
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 ctn X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detcctor quang phò từ ngoại đặt ở bước sóng 310 nm.
Tốc độ dòng: 1,0 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký đung dịch chuẩn và ghi sắc ký đồ. Tính 
toán sô đìa lý thuyêt của cột. Sô đĩa lý thuyêt cùa cột tính 
trên pic notọpteroỉ phải không được dưới 5000.
Tiến hành sắc ký lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch 
thừ. Dựa vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung 
dịch chuân và hàm lượng C->]H-)iÔ  của notopterol chuân và 
C16H140 4của isoimperatorin cbuân, tính hàm lượng tông 
cộng của notopterol và isoimperatorin trong dược liệu. 
Dược liệu phải chửa không ít hơn 0,4 % tồng lượng 
notopterol (CịịH^OV và isoimperatorin (C16HI40 4) tính 
theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân, mùa thu, đào lấy rễ và thân rễ, 
loại bò rễ con và đất, phơi hoặc sấy khô hoặc thái lát dày, 
phơi hoặc sây khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, tránh mổc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, khổ, ôn. Vào các kinh bàng quang, can, thận.

Công năng, chủ trị
Tán phong hàn, trừ phong thấp, chỉ thong. Chủ trị: Cãm 
mạo phong hàn (mình đau không có mồ hôi), phong chạy 
khăp người, mình, chân, tay, các khớp đau nhức nặng nề, 
thiền vê đau ờ nửa người trên.

Cách dùng, liều lưọtig
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán, 
thường phoi hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Chứng thực nhiệt, hư nhiệt không nên dùng.

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

KIM ANH (Quả)
Fructus Rosae ỉaevigatae

Quá già đằ phơi hay sấy khô của cây Kim anh (Rosa 
ỉaevigata Michx.). Họ Hoa hồng (Rosaceae).

Mô tả
Quả già (đế hoa lõm biến thành) bố dọc, hình bầu dục, dài 
2 cm đến 4 ctn, rộng 0,3 cm đến 1,2 cm. Mép cắt thường 
quăn gập lại. Mặt ngoài màu da cam, nâu đò hoặc nâu 
sẫm bóng, hơi nhăn nheo, có vết cùa gai đã rụng. Đầu trên 
mang vết tích của lá đài và nhị. Đầu dưới còn sót lại một 
đoạn cuống ngan. Phân lớn đã dược nạo sạch hạt (quả 
đỏng) và lông. Quả đóng có góc, màu vàng nâu nhạt, rất 
cứng, có nhiều lông tơ, Vị hơi ngọt, chát.

Đinh tỉnhĩ
Lây 2 g bột dược liệu, thêm 15 ml nước cât, đun cách thủy 
5 min, lắc đều, lọc. Dùng dịch lọc đê tiến hành các phàn 
ứng sau:
Lấy ỉ ml dịch lọc, thêm 0,5 mỉ dung dịch naỉri 
hydrocarhonat bão hỏa (Tỉ), thêm một giọt dung dịch sa ỉ 
(Hỉ) cỉorỉd 5 % (77). Lắc, đung dịch cỏ màu tím đậm. 
Thêm 5 ml dung dịch acid hỵdrocỉoric Ì0 % (77), dung 
dịch mất màu.
Lấy 0,5 ml dịch lọc, thêm 1 mỉ thuốc thừFehỉing (77), đun 
sôi, xuất hiện tùa đỏ gạch.
Nhỏ 1 giọt dịch lọc trên phicn kính, thêm 2 giọt dung dịch 
phenyỉhydraiin hydrocỉorid Ỉ0 % (77), đậy lá kính lên. 
Vài phút sau soi kính hiển vi thấy có tinh thc hình kĩm 
màu vảng.
Lắc mạnh 2 ml dịch lọc trong 1 min, xuất hiện nhiều bọt. 

Độ ầm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lộ quà không nạo sạch "Hạt” và "Lông": Không quá 
3 ,0% .‘
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

Chế biến
Thu hái vào tháng 10 đến ỉ 1, khi ‘quà’ chín tỏi biến thành 
màu đỏ, phơi khô, loại bò gai cứng.

Bào ché
Kim anh: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, sấy khô.
Kim anh nhục (thịt ‘quả’ Kim anh): Lấy quả Kim anh sạch, 
ngâm mềm, bổ đôi, nạo hết ‘hạt’ (quà đỏng) và lông ờ 
trong, phơi hoặc sấy khô.

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

Tính vị, quv kinh
Toan, cam, sáp, bình. Vào các kinh phe, thận, bàng quang.

KIM ANH (Quả)
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Công năng, chủ trị
Cố tinh sáp niệu, sáp trường, chỉ tả. Chù trị: Di tinh, hoạt 
tinh, di niệu, niệu tần (tiểu nhiêu làn), băng kinh, rong 
huyết, ia chảy, lỵ lâu ngày.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phoi hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Có thấp nhiệt, tiểu tiện bí, rẳt không nên dùng.

KIM NGÂN (Cuộng)
Cauỉis cum folium Lonicerae

Cành và lá phod hay sẩy khô của cây Kim ngân {Lonicera 
japónica Thunb.) và một sổ loài khác cùng chi như lonicera 
ơbỵysív/ỡRehd.; Lonicera confusa DC. và Lonicera cambodiana 
Pierre ex Danguy, họ Kim ngân (Caprifoliaceae).

Mô tả
Đoạn thân hình trụ dài 2 cm đến 5 cm, đường kính 2 cm 
đen 0,5 cm, vò ngoài màu nâu nhạt đến nâu sẫm, bên trong 
màu vàng nhạt, lõi xổp hoặc rồng. Lá khô nguyên dạng 
hỉnh trứng, mọc đối, dài 3 cm đến 5 cm, cuống ngắn, cà hai 
mặt có lông mịn. Mùi thơm nhẹ, vị hơi đáng.

Vi phẫu
Thăn: Mặt cẳt ngang cỏ thiết diện tTÒn. Biểu bì gồm một 
lớp tế bào nhỏ, đều đặn, mane nhiều lông che chở. Mô dày 
gom 2 đến 3 hàng tế bào thành dày xếp sát dưới lớp biểu 
bi. Mô mềm vò gồm những tế bào hình tròn, thành mỏng. 
Tế bào không đều có thành dày hóa gồ tạo thành một vòng 
phía trong mô mềm vỏ. Libe tạo thành vòng liên tục. Các 
mạch gỗ xếp thành hàng, các hàng tập hợp lại thành bó. 
Mò mềm ruột gồm các tế bào hình đa giác tròn, có thành 
hóa gỗ nhiều, tế bào càng ở trong kích thước càng lớn dẩn. 
Cành già thường có khuyet ờ trung tâm.
Gân giữa ỉá: Biểu bi trên và biêu bì dưới gồm một lớp tế 
bào xếp đều đặn thành ngoài hóa cutin mang nhiều lông 
che chở. Mô dày xếp sát biêu bì trên và biểu bì dưới gồm 3 
đến 4 lớp tế bảo hình đa giác tròn có thành đàv ở góc. Mô 
mềm cấu tạo bởi các tế bào hình đa giác, có kích thước lớn, 
thành mòng, rải rác mang tinh the calci oxalat hỉnh cầu gai. 
Bó libe-gỗ ờ giửa gân lá. Libe tạo thành vòng bao quanh gỗ. 
Phiến lả: Biểu bì trên và biểu bi dưới gồm một hàng tể bào 
phía ngoài hóa cutin, rải rác mang lông che chở. Mô dậu 
gồm các tế bào hình chừ nhật xếp vuông góc với biểu bì trên.

Bột
Bột màu nâu nhạt, mùi thơm nhẹ, vị hơi đấng. Lông che 
chờ đơn bào, thành dày, nhẵn, chân lông hơi phình. Mảnh 
bicu bì mang lông che chở. Mạch dẫn có các loại mạch 
vạch, mạch điềm, mạch mạng, mạch xoắn. Hạt tinh bột 
đơn, kép đỏi hay kcp ba. Tinh thề calci oxalat hình cầu gai. 
Mãnh mô mềm phiến lá. Mành biểu bl mang lỗ khí.

KIM NGÂN (Cuộng)

Định tính
A. Lấv 10 g bột dược liệu cho vào bình nón có dung tích 
100 ml, thêm 20 ml ethanol 90 % (77). Lắc kỹ, đun cách 
thủy troné 15 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủy đến khi 
còn khoảng 5 ml. Lẩy 1 ml dịch chiết vào ống nghiệm, 
thêm 2 giọt đến 3 giọt acidhydrocỉoric (77) và một ít bột 
magnesi (77) hoãc bột kẽm (77), dung dịch chuyển từ màu 
vàng sang đa cam đen đỏ.
B. Lay 1 g bột dược liệu cho vào ổng nghiệm, thêm 10 ml 
nước cất, lắc nhẹ trong 5 min, lọc. Cho vào 2 ong nghiệm, 
mồi ống 2 mí dịch lọc. Thêm 2 giọt đến 3 giọt dung dịch 
natrì hydroxỵd lồ % (77) vào ống nghiệm thứ nhất, dung 
dịch có màu vàng đậm hơn so với ổng nghiệm thứ hai 
không thêm dung dịch natri hydroxyd 10 %.
c . Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel 60F254.
Duna môi khai trien: Buty’l acetat - acid formic - nước
(7 : 2,5 : 2,5)
Dung dịch thử: Lay 1 g bột dược liệu thêm 20 ml methanol 
(77), lắc siêu âm trong 20 min, để nguội, lọc. Bổc hơi dịch 
lọc trên cách thủy đến cắn. Hòa tan cắn trong 1 ml ethanol 
(77).
Dung dịch đôi chiếu: Hòa tan acid clorogenic chuẩn trong 
ethanol (77) đề được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml. Neu 
không có acid clorogenic chuẩn thì dùng 1 g bột Kim ngân 
cuộng (mẫu chuẩn), chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn mỏng ra, 
để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại 
ở bước sóng 366 nm, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải 
có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vểt trên sắc 
ký đồ của dung dịch đối chiếu.
D. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản móng: Silica gel 60F2i4.
Dung môi khai triên: Cloroform - methanol - nước (65 : 35 
: 10). Lấc kỹ, lấy lớp dưới.
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu thêm 10 ml methanol 
50 % 777), lắc siêu âm trong 30 min, để nguội, lọc.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 1 g bột Kim ngân cuộng (mẫu 
chuẩn), chiết như mô tã ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pỉ mỗi 
dune dịch trên. Sau khi khai trien, lấy bàn mòng ra khỏi 
bình sắc ký, đe khô ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch acid 
sulfuric JO % trong ethanol (77). Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sac ký đô của dung dịch thừ phải có các vết 
có cùng màu sắc và giá trị Rr với các vét trên sắc kỷ đồ của 
dung dịch đối chiếu.

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

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

Tạp chất
Không quá 0,5 % (Phụ lục 12.11).
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Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không được ít hơn 12,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiêt nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 50 % (ĨT) làm dung môi.

Chế biến
Hái cành mang lá, loại bò tạp chất, cẳt khúc dài 2 cm đến 
5 cm, phơi trong bóng râm hay sấy nhẹ đên khô.

Bảo quản
Đe nơi khô mát, tránh sâu mọt.

Tính vị, quy kinh
Vị ngọt, hơi đắng, tính hàn. Vào kinh phế, vị.

Công năng, chủ tri
Thanh nhiệt, giải độc. Chủ trị: Ho do phê nhiệt, ban sởi, 
mụn nhọt, mày đay, lở ngứa, nhiệt độc, lỵ.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 15 g đến 30 g, dạng thuổc sắc.

KIM NGÂN (Hoa)
Flos Lonỉcerae

Nụ hoa có lẫn một số hoa đã phơi hay sấy khô của cây 
Kim ngân (Lonicera japónica Thunb.) và một số loài 
khác cùng chi như Lonicera dasystyỉơ Rehđ.; Lonicera 
confusa DC. và Lonicera cambodỉana Pieưe, họ Kim 
ngân (Capñfoliaceae).

Mô tả
Nụ hoa hình ống hơi cong queo, dài 1 cm đến 5 cm, đầu 
to, đường kính khoảng 0,2 cm đến 0,5 cm. Mặt ngoài màu 
vàng đến nâu, phủ đầy lông ngắn. Phía dưới ống tràng có 
5 lá đài nhò, màu lục. Bóp mạnh đầu nụ sẽ thấy 5 nhị và 1 
vòi nhụy. Mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng.
Hoa đã nờ dài từ 2 cm đến 5 cm, tràng chia thành 2 môi 
cuộn ngược lại. Môi trên xẻ thành 4 thủy, môi dưới nguyên. 
Nhị và vòi nhụy thường thò ra ngoài tràng hoa.

Bột
Bợt màu vàng nâu nhạt, có mùi thơm nhẹ. Hạt phấn hình 
câu, đường kính 53 pm đên 62 pm, màu vàng, có 3 lỗ rãnh 
nảy mâm rõ, bề mặt có nhiều gai nhò, thưa. Lông tiết gồm 
2 loại: Lông tiết đàu hình chùy cấu tạo bời 20 te bào đến 
30 tê bào và lông tiết đàu hình cầu gồm khoảng 10 tể bào. 
Lông che chờ đơn bào cũng gồm 2 loại: Một loại thành 
dây, nhăn hoặc có những chấm lồi nhò, một loại thành 
mòng, vết lồi rất rõ. Mảnh biểu bì cánh hoa có lông tiết, 
lông che chờ.

Định tính
A. Lây 5 g bột dược liệu cho vào bình nón có dung tích 
100 ml, thêm 20 ml ethanol 90 % (TT). Lăc kỹ, đun cách 
thủy trong 15 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủy đến khi 
còn khoảng 5 mỉ. Lấy 1 ml dung dịch vào ổng nghiệm, 
thêm 2 giọt đến 3 giọt dung dịch acid hydrocỉoric 10% (TTJ
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vả một ít bột magnesỉ (77) hoặc bột kẽm (77), dung dịch 
chuyển từ màu vàng sang da cam đến đỏ.
B. Lấy 1 g bột dược liệu cho vào ống nghiệm, thêm 10 ml 
nước cất, lăc nhẹ trong 5 min, lọc. Cho vào 2 ống nghiệm, 
mồi ống 2 mỉ dịch lọc. Thêm 2 giọt đến 3 giọt dung dịch 
natri hydroxyd ỉ ồ % (77) vào ống nghiệm thứ nhất, dung 
dịch có màu vàng đậm hơn so vói ổng nghiệm thứ hai 
không thêm dung dịch natri hydroxyd 10 %, 
c. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4),
Bản mỏng: Silica gel 6 OF254.
Dung môi khai triền: Butyl acetal - acid formic - nước 
(7: 2,5 : 2,5).
Dung dịch thử: Lấy 0,2 g bột dược liệu thêm 10 ml 
methanol (TT) lắc siêu âm trong 20 min, để nguội, lọc. 
Bốc hơi dịch lọc trên cách thủy đến cắn. Hòa tan cấn trong 
2 ml ethanol (77).
Dung dịch chat đối chiếu: Hòa tan acid clorogenic chuẩn 
trong ethanol (77) để được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml. 
Dưng dịch dược liệu đoi chiếu: Lấy 0,2 g bột Kim ngân 
hoa (mẫu chuẩn), chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
để khô ở nhiệt độ phòne. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ở bước sóng 366 lim. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ 
phải có các vét cùng màu sắc và giá trị Rf với các vet trên 
sắc ký đồ cùa dung dịch dược liệu đối chiếu hoặc có vết 
cùng màu sắc vả giá trị Rf với các vết trên sac ký đồ của 
dung dịch chat đối chiếu.

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

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

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ cành lá: Không quá 2 %.
Tạp chất khác: Không quá 0,5 %.

Tỷ lệ hoa đã nở
Không quả 10 %. Cân 100 g hoa Kim ngân, chọn riêng hoa 
đã nờ, cân và tính tỷ lệ phan trăm.

Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hơn 29,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % làm dung môi.

Định lưọng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ iục 5.3).
Pha động: Acetonitriì - dung dịch acid phosphoric 0,4 %
(13: 87)
Dung dịch chuẩn: Hòa tan acid clorogenic chuẩn trong 
methanol 50 % (77) để được dung dịch cỏ nồng độ 
0,15 mg/ml.
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Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 355) vào bình nón nút mài đung tích 100 ml, 
thêm chính xác 50,0 ml methanol 50 % (TT), đậy nắp, cân 
xác định khối lượng. Lắc siêu âm tronẹ 30 min. đé nguội, 
cân lại và bổ sung khối lưọng mat đi bang methanol 50 % 
(TT) nếu cần, lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 |im.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 Jim).
Detector quang phô tử ngoại đật ờ bước sóng 327 nm.
Tổc độ dòng: 1,0 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 Ịil.
Cách tiến hành: Tiến hành sắc ký dung dịch chuân và ghi 
sắc ký đồ. SỔ đĩa lý thuyết của cột tính theo pic của acid 
clorogenic không được ít hon 1000.
Tiến hành sẳc ký dung dịch thử. Ghi sắc ký đồ. Tính hàm 
lượng acid clorogenic trong dược liệu dựa vào diện tích 
pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dung dịch 
chuẩn vả hàm lượng Cư>H180 9 của acid clorogenic chuẩn. 
Hàm lượng acid clorogenic (C|6H180 9) trong dược liệu 
không được ít hơn 1,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Hái nụ hoa có lẫn ít hoa đã nở, loại bỏ tạp chất, phơi trong 
bóng râm hay sấy nhẹ đến khô.

Bảo quản
Đe nơi khô mát, tránh sâu mọt.

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

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, giải độc, tán phong nhiệt. Chủ trị: Ung nhọt, 
ban sởi, mày đay, lở ngứa, càm mạo phong nhiệt, ôn bệnh 
phát nhiệt, nhiệt độc huyết lị.

Cách dùng, liều lương
Ngày dùng từ 12 g đến 16 g, dạng thuốc sắc hoặc hãm. Có 
thể ngâm rượu, làm hoàn tán.

Kiêng kv
Tỳ vị hư hàn ỉa chày, hoặc vết thương, mụn nhợt có mủ loãng 
do khí hư; mụn nhọt đă có mủ, vỡ loét không nên dime.

KIM TIỀN THẢO
Herba Desmodiỉ styraci/oỉii
Đồng tiền lông, vẩy rồng, Mắt trâu
Phân trên mặt đất đã phơi hay sây khô của cây Kim tiên 
thảo [Desmodium styracifoliwn (Osbeck.) Merr.], họ Đậu 
(Fabaceae).

Mô tả
Dược liệu có thân hình trụ, cắt ngắn thành đoạn dài 3 crn 
đến 5 cm, đường kính khoảng 0,2 cm đến 0,3 cm, phủ đầy 
lông mềm, ngắn, màu vàng. Chat hơi giòn, mặt bẻ lởm
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chởm. Lá đơn hay kép mọc so le, lá kép gồm 3 lá chét, tròn 
hoặc thuôn, đường kính 2 cm đến 4 cm, đinh tròn, tù, gốc 
hình tim hoặc tù, mép nguyên, mặt trên màu lục hơi vảng 
hoặc màu lục xám, nhẵn; mặt dưới hơi trắng, có lông. Gân 
hình lông chim, cuổng dài 1 cm đến 2 cm, hai lá kèm hình 
mũi mác dài klioàng 0,8 cm. Mùi thơm.

Vi phẫu
Lá: Có gàn lồi ở mặt dưới. Tê bào biểu bì của gân chính có 
kích thước nhò hơn so với tế bào ở phiến lá. Mặt trên của 
phiến lá nhẵn, mặt dưới mang nhiều lông che chờ và lông 
tiết. Lông che chờ có loại đa bảo, dài (chân có 1 đến 2 tế 
bào rất ngắn, tế bào ở đầu rất đài), cũng có loại đơn bảo 
ngắn hơn và đầu thường cong hình móc câu. Lông tiết đa 
bào có chân phình to gồm nhiều tế bào, phía trên lông thon 
nhò, đầu tù. Mô mềm dậu và mô mềm ờ 2 bên phíển lá 
hơi lấn sâu vảo phần gân lá khá đặc biệt. Lóp mô dày góc 
nằm sát biểu bì trên và dưới của gân chính. Đám mô cứng 
nhỏ có hình tròn rất đặc sắc bao bọc bó líbe-gỗ phụ, năm 
sát lớp mô dày trên. Bỏ libe-gỗ chính hình cung, sát libe là 
một vòng mô cứng, đa sô phát triên thành sợi,
Thăn: Mật cắt gần như tròn. Biểu bì gồm những tế bào khá 
nhò mang nhiều lông che chở, lông tiết (giổng như ở lá). 
Mô dày phiến gồm 2 đến 3 lóp tế bào. Mô mềm vỏ, thỉnh 
thoảng có những khoảng gian bào, thành hơi nhãn, ơ  vùng 
sát với mò cứng thường có chứa tinh thê calci oxalat hình 
khối lập phương. Mô cứng thường hóa sợi tạo thành cung 
phủ ỉên bó libe. Bó libe-gô gôm libe cấp 1 là những tế bào 
nhò có thành mỏng, xếp lộn xộn, có nhiều quàn bào. Libe 
cấp 2 gần như liên tục gồm những tế bào xếp đồng tâm và 
xuvên tâm khá đều đặn, Gỗ tạo từng bó gồm gỗ cấp 2 và 
gỗ cấp 1, xen kẽ giữa những tia gồ. Tầng sinh lìbe-gỗ khá 
liên tục. Mô mêm tủy rộng, câu tạo bởi những tế bào hình 
nhiều cạnh, rải rác có tinh thể calci oxalat hình khối lăng 
trụ (nam sát phần bị nhuộm màu xanh với thuốc nhuộm 
carmin-lục iod) rất đặc biệt,

Bột
Bột có màu lục nhạt, mùi thơm, vị ngọt nhạt. Soi kính hiển 
vi thấỵ: Lông che chờ đa bào gồm chân có ĩ đến 2 tế bào 
rất ngắn, phần trên của lông rất dải, có đầu nhọn; lông che 
chờ đơn bào ngắn, đầu nhọn hay có móc hỉnh câu. Lông 
tiết đa bào chân phình to gồm 2 hàng tế bào, mỗi hàng 
khoảng 4 đen 5 tế bào với chất tiết màu vàng, phần trên 
của lông thuôn dài, đầu tù. Mảnh biểu bì mang lông che 
chờ và lỗ chân lông bị gãy còn sót lại, có hình tròn. Lỗ khí 
kiểu song bào (1 to, 1 nho) thường nằm rời. Mảnh biêu 
bì dưới của lá mang đầy lông che chở. Mảnh biểu bì thân 
gồm những tế bào dài, thành mòng bên trong thường có rải 
rác vết sắc to màu nâu, vàng nâu. Thỉnh thoảng cỏ tể bào 
mô cứng có thành dày. Nhiều bó sợi bị tưa ra. Mảnh mạch 
vạch, mạch xoan, mạch điểm.

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, them 50 ml nước, đun nóng trong 
cách thúy trong 15 min, thinh thoảnệ lắc nhẹ. Đe nguội, 
lọc qua giấy lọc, bốc hơi dịch íọc đen cắn. Hòa tan cắn 
băng 5 ml ethanol 96 % (TT) được dung dịch A.
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Lẩy 2 ml đung dịch A, thêm vào một ít bột magnesi (TT) 
và 3 giợt đến 5 giọt acid hydrocỉoric (TT), sè xuất hiện 
màu hồng đen đỏ.
B. Phương pháp săc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF2 :u-
Dung môi khai triẻn: Ethyl ac.etat - acid formic - acid 
acetic - nước (1 oọ : 11 : lí : 26).
Dung dịch thử: Lấy 3 g bột dược liệu cho vào binh nón nút 
mài 100 ml, thêm 50 ml methanol ÍTT). Lăc siêu âm trong 
30 min, ỉọc qua giấy lọc, cô dịch lọc trên cách thủy đen 
cạn. Hòa cắn trong 30 ml nước nóng rồi chuyên vào bình 
gan, đổ nguội, thêm 30 mỉ cỉoro/orrn (TTj, lăc kỹ. Gạn 
bỏ địch chiết cloroform (lớp dưới), lóp nước được lắc hai 
lần với n~butanoỉ (77), mỗi lần 30 mỉ. Gộp các dịch chiết 
n-butanol, cô trên cách thủy đến cạn. Hòa tan cắn trong 
2 ml ethanol (77') được dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Lẩy 3 g Kim tiền thảo (mầu chuẩn). 
Tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn bản mỏng 10 gỉ mồi 
dung dịch thử vả dung dịch đối chiếu. Sau khi triên khai 
xong, lấy bản mòng ra đe khô trong không khí, phun dung 
dịch nhỏm cỉorid 3 % (77). Quan sát dưới ánh sáng từ 
ngoại ờ bước sóng 366 nm. sắc ký đồ cùa dung dịch thừ 
phải có các vêt cỏ cùng màu săc và cùng giá trị Rf với các 
vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 5 h).

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

Tro không tan trong acid hydroclorỉc
Không quả 5,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Thân già và rề: Không quá 5,0 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dưựe Hệu
Không được dưới 8,0 % tính theo dược liệu khó kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
Dùng cthanoỉ 95 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, mùa thu, rửa sạch dược liệu, loại 
hò tạp chất, cất thành đoạn ngan, phoi khô.

Bào chế
Loại bõ tạp chất, rữa sạch, cắt đoạn và phoi khô.

Bảo quản
Đê nơi khô ráo, thoáng mát.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàm, lương. Quỵ vảo các kinh can. đơm, thận, bảng quang. 

Công năng, chủ trị
Thanh thấp nhiệt, lợi tiêu. Chú trị: Nhiệt lâm, thạch lâm, 
phù thùng, hoàng đản.

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Cách dùng, liều lưọtig
Ngày dùng từ 15 g đến 30 g. Dạng thuốc sắc, Thường phối 
hợp với một sổ vị thuốc khác.

KINH GIỚI
Herba Elshohziae ciỉiatae
Bán biên tô, Tiểu kinh giói, Bài hưomg thảo
Đoạn ngọn cành mang lá, hoa còn tươi hay đả phơi hay 
sấy khô của cây Kình giới [Elsholtzia cilìata (Thunb) 
Hyland.], họ Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Đoạn thân hoặc cành dài 30 cm đến 40 cm, thân vuông, có 
lông mịn. Lá mọc đổi hình trứng, dàĩ 3 cm đen 9 cm, rộng 
2 cm đến 5 cm, mép có răng cưa, gôc lá dạng nêm, men 
xuống cuống lá thành cánh hẹp, cuống dài 2 cm đển 3 cm. 
Cụm hoa là một xim co ờ đầu cành, dài 2 cm đến 7 cm, 
rộnẹ 1,3 cm. Hoa nhó, không cuống, màu tím nhạt (khi 
còn tươi). Quà bế nhỏ, thuôn, nhằn bóng, dài 0,5 cm. Mùi 
thơm đặc biệt, vị cay.

Vi phẫu
Thân: Biểu bì gồm một hàng tế bảo hình chữ nhật, có lông 
che chở đa bào gồm 5 tế bào đến 7 tế bào và lông tiết chân 
đơn bào đầu đa bào. Mô dày sát biểu bì, ở những chỗ loi 
của thân lớp mô dày thường dày hơn. Mô mềm vỏ. Libe 
cẩp 2. Tầng sinh iibe-gỗ. Gỗ cấp 2 tạo thành một vòng liên 
tục. Mô mềm ruột.

Bột
Bột màu nâu đen, mùi thơm, vị cay. Soi kính hiên vi thấy: 
Mảnh biểu bì lá có nhiêu lồ khí và lônu tiêt, tê bào bạn của 
lỗ khí giống tế bào biểu bì, thành tế bào ngoăn ngèo. Mành 
thản tế bào hình đa giác. Hạt phấn hoa màu vànc. Mành 
mạch mạng, mạch vạch.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % đối với dược liệu khô (Phụ lục 12.13). 

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Đoạn ngọn cành dài quá 40 cm: Khỏng quá 4,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

Chế biến
Lúc trời khô ráo, cat lay đoạn cành cỏ nhiều lá và hoa, đem 
phơi hoặc sấy ở 40 cc  đến 50 °c đến khô.

Bào chế
Kinh giới rửa sạch, thái ngắn 2 cm den 3 cm đê dùng sổng, 
có thể sao qua hoặc sao cháy cho bớt thom cay.

Bảo quăn
Đe nơi khô mát, trong bao bì kín.

KINH GIỚI
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Tính vị, quy kinh
Tân, vi khổ. ÔIÌ. Vào các kinh can, phê.

Công năng, chủ trị
Giải biểu, khu phong, chi ngứa, tuyên độc thấu chẩn. Chủ 
tri: Cảm mạo, phong hàn, phong nhiệt, phong cấm khẩu, 
mụn nhọt, dị ứng, sời mọc không tổt.
Sao đen: Chi huyết. Chủ trị: Rong huyết, băng huyết, thổ 
huyết, đại tiện ra máu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 10 g đến 16 g dược liộu khô, hoặc 30 g dược 
liệu tươi, dưới dạng thuốc sắc hoặc hãm. Dùng ngoài, 
lượng thích hợp, sao vàng chà sát da khi bị dị ứng ngứa.

Kiêng kỵ
Biểu hư, tự ra mồ hôi nhiều, không có ngoại cảm, phong 
hàn không nên dùng.

LÁ IIEN
Folium Calotropìs 
Bồng bồng, Nam tỳ bà

Lá phơi hay sấy khô của cây Lá hen [Caỉotropis gigentea 
(L.) Dryand. ex Ait. f.], họ Thiên lý (Asclepiadaceae).

Mô tả
Lá có cuống ngan khoảng 0,5 cm, lả to hình thuôn dài, dài 
từ 12 cm đen 20 cm, rộng 5 cm đến 10 cm, hai mặt đều 
có lông trang, mặt dưới nhiều hơn. Mặt dưới lá có gân nổi 
rỗ; gân giữa rộng và có một tuyến lớn ờ phn gan cuống lá. 
Xung quanh tuyến cỏ lòng màu hung đò, hơi cứng và thô.

Vi phẫu
Phơn gân lá: Phía trên phẳng, phía dưới lồi. Biẻu bì trên 
và dưới là một lớp tế bào nhỏ xếp đều đặn, có lông che chờ 
đa bào (biểu bì dưới có nhiều lông hơn). Mô dày nam dưới 
biểu bì gom 2 đến 3 lớp tế bào hình tròn, thành dày. Tiếp 
đến là mô mềm, gồm nhùng tế bào lớn hơn, hình trứng 
hay hình đa giác, có thành mỏng, kích thước không đều 
nhau, có ống nhựa mù nằm rải rác trong mô mềm, hoặc 
trong mạch gỗ. Bó libe-gồ gân chính gồm có cung gỗ gồm 
những mạch gồ, xếp thành dãy, bao bọc bời vòng libe. 
Rải rác có tinh thê calci oxalat hình cầu gai đường kính 
0,03 mm đến 0,04 mm, trong tế bào mô mềm.
Phan phiến lủ: Biêu bì trên và biểu bi dưới gồm một hàns 
tê bào nhó, xếp thành hàng đều đặn, rải rác có lỗ kill. Trên 
biểu bỉ, mang lông che chở đa bào. Phía dưới biểu bì trẽn 
là mô dậu, gồm 3 đến 4 hàng tế bào hỉnh chừ nhật, xếp 
vuông góc với mặt lá. Mô mềm, gồm những tế bào thành 
mỏng, xêp sít nhau, đê hờ những khoảng gian bào. Rải rác 
trong phiên lá có mạch xoán, bó libc-gỗ, libe ở ngoài, gỗ 
ở trong,

Bột
Có màu lục nhạt, vị đắng hơi chát. Soi kính hiển vi thấy: 
Mành biểu bì có nhiều lỗ khí và lông che chở đa bào.

LẢ HEN

Nhiều lỏng che chờ đa bào thành mòng, trong suốt. Nhiều 
mảnh mạch xoắn, các mảnh mạch vạch. Các tinh thổ calci 
oxalat hình cẩu gai nàm rải rác.

Định tính
A. Lấy khoảng 20 g bột thô dược liệu, cho vào bình nón 
250 ml. Thêm 70 ml dung dịch acid sulfuric 10 % (TT). Đun 
sôi 10 min. Lọc, chuyển dịch lọc vào bình gạn dung tích 
100 ml. Kiềm hóa dịch lọc băng dung dịch amonìac 25 % 
(77) tới pH 10. Chiết alcaloid bằng cách lắc với cloroform 
(77) 3 làn, mồi lần 10 ml. Gộp dịch chiết cloroform, rồi lắc 
với dung dịch acid sulfuric 10 % (TT) 3 lần, mỗi lần 5 ml. 
Cỏ dịch chiết acid còn khoảng 3 ml, sau đó cho vào 3 ống 
nghiệm nhỏ, mồi ong 1 ml. Tien hành các phản ứng sau: 
Ống 1: Thêm 2 giọt thuốc thừ Dragendorff (TT), xuất hiện 
tủa vàng cam.
Ống 2: Thêm 2 giọt thuốc thửBouchardat (TT), xuất hiện 
tủa nâu.
Ống 3: Thêm 2 giọt thuốc thử Mayer (TT), xuất hiện tủa 
trăng.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Clorofarm - methanol - amonỉac 
(5 0 :9 :1 ).
Dung dịch thừ: Lấy khoảng 5 g bột thô dược liệu, loại tạp 
bằng ether dầu hòa trong bình Soxhlet, tãi bã dược liệu 
để bay hết dung môi. Thấm ẩm dược liệu bàng dung dịch 
amoniac 10%  (77). Thêm 30 ml cloroform (77), đun hồi 
lưu trên cách thủy 15 min, để nguội, lọc. Cô dịch lọc trên 
cách thủy đến cắn,
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 5 g bột Lá hen (mẫu chuân), tiến 
hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 20 pl mỗi 
dung dịch trcn. Sau khi triển khai sẳc kv, lấy bản mỏng ra, 
để khô trong không khí ờ nhiệt độ phòng, phun thuốc thử 
vanilin - acid sulfuric (TT). sấy bàn mòng 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 vị trí và 
màu sắc với các vát trên sac ký đồ của dung dịch đối chiểu.

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

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

Chế biến
Thu hái vào tháng 9 đến tháng 11. Lau sạch phấn trắng ờ 
mặt sau lá. Phơi khô. Khi dùng rửa sạch, để ráo nước, thái 
chỉ, sao qua hoặc tẩm mật ong, sao vàng.

Bảo quản
Trong bao bì kín, để ở nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Vị đang, hơi chát, tính mát. Vảo kinh phế.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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Công năng, chủ trị
Trừ đờm, giảm ho, giáng khí nghịch, tiêu độc. Chủ trị: Hen 
suyễn kèm theo ho, nhiều đờm; dùng ngoài, trị bệnh ngoài 
da. Ngứa lờ, mụn nhọt, đau răng, ran căn.

Cách dùng, liều lụợng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc săc.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 1 tuổi.

LÁ LỐT
Herba Piperis ỉoỉot

Phần trên mặt đẩt tươi haỵ phơi sấy khô cùa cáy Lá lốt 
{Piper ỉoỉưt c . DC), họ Hồ tiêu (Piperaceac).

Mô tả
Đoạn ngọn cành dài 20 cm đến 30 cm. Lá nhãn nheo, nhàu 
nát. Mặt trên lá màu lục xám, dưới lực nhạt. Lá hình tim 
dài 5 cm đến 12 cm, rộng 4 cm đến 11 cm. Đầu lá thuôn 
nhọn, gốc hình tim. phiến mỏng, mép nguyên, có 5 gân 
chính tòa ra từ cuống lá, gân giữa thăng, dài, rõ, các gân 
bên hình cung, gân cấp 1 hình lông chim, gân cấp 2 hình 
mạng. Cuống dài 2 cm đến 3,5 cm, gốc cuống lá ôm lấy 
thân. Thân hình trụ, phình ra ờ các mâu, mặt ngoài có 
nhiều đường rãnh dọc.

Vi phẫu
Biểu bỉ trên và dưới eồm một lớp tế bào xếp đều đặn, 
biêu bì dưới của gân lá mang lông che chở đơn bào và đa 
bào ngan, đâu nhọn có từ 2 tế bào đán 3 tế bào xếp thành 
dày, lỗ khí ờ mặt dưới phiến lá. Đảm mô dày xếp sát biểu 
bi trên và biểu bì dưới. Mô mềm gồm tế bào tròn, thành 
mòng. Một bó libe-gồ to nằm giữa gân lá, gom có vòng 
mô dày bao bọc xung quanh, bó gỗ có nhiều mạch to xếp 
phía trên, cung libe ờ phía dưới. Phiến lá có mô mềm đồng 
hỏa xêp giữa hai lớp hạ bì, tế bào nhò, thành mỏng xếp 
lộn xộn, Râi rác có tê bào tiết tinh dầu trong mô mềm và 
trong libe.

Bột
Màu lục xám, mùi thonm, vị hơi đáng. Soi kính hiển vi 
thây: Mảnh biêu bì trên của lá gồm tế bào thành mòng, 
hình nhiêu cạnh, mang tế bào tiết. Mảnh biểu bì dưới là 
té bào thành mỏng, nhãn, mang lỗ khí và tc bào tiết. Tc 
bào tiêt màu vàng, xung quanh có khoảng 6 tế bào sắp xếp 
toa ra. Tê bào biêu bì dưới gân lá hỉnh nhiêu cạnh, thành 
mỏng, mang lông che chờ đơn bào hay đa bào ngắn, đẩu 
nhọn. Mánh thân cây: Tê bào hình nhiều cạnh, mang lồ 
vò, lông che chờ và tê bào tiết, có khi lông đã rụng để lại 
những vêt tròn nhò. Sợi mô cứng thành mòng hay hơi dàv, 
khoang rộng. Mảnh mạch xoắn, mạch mạng, mạch điểm.

Định tính
A. Cân 3 g bột dược liệu cho vào bình nón, lảm ẩm bàng 
amonìac dậm đặc (71), thêm 50 ml hỗn hợp đồng thể tích

ether (TT) và doroform (77), lắc, lọc. Chuyển dịch lọc vào 
bình gạn, thêm 10 mỉ durtg dịch acid sulfuric ỉ o % (TT). 
Lắc. gạn lấy phần địch acid (dung dịch A) và làm các phàn 
ứng sau:
Lấy 1 ml dung dịch A, thêm 1 giọt thuốc thừ Bouchardat 
(77), xuất hiện tùa nâu.
Lấy 1 mi dung dịch A, thêm 1 giọt dung dich acid picric 
ỉ % (TT), xuất hiện tủa vàng.
B. Phương pháp sác ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica geỉ G.
Dung môi khai trien: Ethyl aceta! - methanol - nước 
(100 : 17 : 13).
Dung dịch thử: Lấy 5 g bột dược liệu, cho vào bình nón 
dung dịch 100 ml, thêm 50 ml ethanol 90 % (TT), đun hồi 
lưu trong 1 h, để nguội, lọc, bốc hơi dịch lọc đến cắn. Hòa 
can trong nước bằng cách đun nóng trong cách thủy và 
khuấy 3 lần, mỗi lần 10 ml, gạn lấy phần dung dịch, gộp 
các dung dịch thu được đe vào tủ lạnh ở 2 °c đến 8 °c qua 
đém, lọc. Lấy dịch lọc lắc với 15 ml ethyl acetal (TT), gạn 
lấy dịch chiết ethyl aceat, bay hơi tới cẳn, hòa cắn trong 
1 ml ethanol 96 % (77) được dịch chẩm sắc ký.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 5 g bột Lá lốt (mẫu chuẩn), chiêt 
như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách ti en hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 2 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mông ra 
để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát bàn mỏng dưới sáng tử 
ngoại bước sóng 366 nm. Trẽn sắc ky đồ cùa dung dịch thử 
phải có các vết có cùng màu sắc vả giá trị Rf với các vết 
trên sac ký đồ của dung dịch đối chiêu.

Độ ẩm
Khône quá 13,0 % đối với dược liệu khô (Phụ lục 12.13). 

Tạp chất
Tạp chất không quả 2,0 % (Phụ lục 12.11).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 3,15 inm: Không quá 3,0 %. 

Định lượng
Tiên hành theo phương pháp “Định lượna tinh dàu trong 
dược liệu” (Phụ lục 12.7). Lấy 30 g dược liệu, thêm 
300 ml nước, cất trong 3 h.
Hàm lượng tinh dần trong dược liệu không được ít hơn 
0,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch quanh năm. lúc trời khỏ ráo, cat lấy cây, loại 
bỏ gốc rề, rừa sạch, đem phơi hay sấy ừ 40 °c đến 50 °c 
đến khô.

Bảo quản
Đc nơi khô, tránh lảm rụng lá, mất màu và mùi thơm. 

Tính vị, quy kinh
Tân. ôn, mùi thơm. Vào các kinh tỳ. phế.
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LÁ MÓNG (Lá) DƯỢC DI ÉN VIỆT NAM V

Công năng, chủ trị
Ôn trung tán hàn, hạ khí chi thông, trừ phong thâp. Chù trị: 
Phong hàn thấp, chân tay lạnh, tê bại. Rối loạn tiêu hóa, nôn 
mửa, đầy hơi, đau bụng ỉa chảy, thận vả bàng quang lạnh, 
đau răng, đau đầu, chảy nước mũi hôi, ra mồ hôi tay chân.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g iá khô hoặc từ 15 g đến 30 g lá 
tươi, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: sắc đặc, ngậm chữa đau răng.

Kiêng kỵ
Vị nhiệt, táo bón không nên dùng.

LÁ MÓNG (Lá)
Folium Lawsoniae

Lá tươi hoặc đã phơi hay sấy khô của cây Lá móng 
(Lawsonia inermis L.), họ Từ vi (Lythraceae).

Mô tả
Lá hình trứng, gốc lá thuôn, đầu nhọn, dài 2 cm đến 3 cm, 
rộng 1 cm đến 1,5 cm, cuống ngắn, mép lá nguyên hơi 
lượn sóng, mặt trên màu lục, mặt dưới màu nâu nhạt.

Vi phẫu
Gân chính: Gân lá hơi loi ở phía dưới, hơi lốm và nhọn ở 
phía trên. Biểu bì trên và dưới là một lớp tể bào xếp đều 
đặn. Sau biểu bì trên và dưới là lóp mô dày có 2 đến 3 
hàng tế bào có thành dày ở góc. Mô mềm gồm các te bào 
hình đa giác thành mòng. Rải rác trong mô mềm có tinh 
thổ calci oxalat hình cầu gai. Giữa gân chính là những bó 
libe-gồ xểp thành hỉnh cune, übe ờ phía trẽn và dưới, các 
bó gỗ ờ trong.
Phiến lá: Dưới lớp biểu bì trên là 2 đến 3 hàng tể bào mô 
dậu, mô mềm rải rác có tinh thể calci oxaỉat hình cẩu gai.

Bột
Bột có màu xanh lục. Soi dưới kính hiên vi thây: Mành 
mô mềm mang tinh bột, tinh thể calci oxalat hình cầu gai, 
mành mạch xoắn, mạch điểm, mạch thang.

Định tỉnh
A. Lấy khoảng 5 g bột dược liệu cho vào bình nón, thêm 
30 ml ethanol 96 % (TT), đun cách thủy khoảng 10 min, 
lọc, dịch lọc làm các phản ứng sau:
Cho 1 ml dịch lọc vảo ống nghiệm, thêm ít bột mcignesi 
(Tí) và 5 giọt acid hydroclorie (IT), lấc đều rồi đặt vào 
bình cách thủy vài phút sẽ xuất hiện màu đò đậm.
Nhỏ ỉ giọt dịch lọc lcn tờ giấy lọc, sấy nhẹ cho khô rồi đặt 
trên miệng lọ amoniac đậm đặc đã mờ nút thấy màu vàng 
cùa vết dậm lên.
Cho vào ống nghiệm 1 mi dịch lọc, thêm 2 - 3  giọt dưng 
dịch săt (Hỉ) cỉorid 5 % (Tỉ) sẽ xuât hiện màu xanh đen. 
Lấy 1 ml dịch lọc cho vào ống nghiệm to, thêm 5 ml nước, 
lấc mạnh ống nghiệm theo chiểu dọc sè có cột bọt bền 
15 min.

B. Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 10 ml methanol (TT) vả 
10 ml dung dịch na tri hydroxyd ỉ N (TT), đun hồi lưu 
15 min, lọc nóng. Đun cách thủy dịch lọc để loại hết 
methanol và thu được dịch chiêt nước. Acid hỏa dịch chiết 
nước bằng acid hydrocỉoric (TT) den pH 6, sau đó ỉắc 
kỹ với 5 ml doroform (ĨT), gạn lóp cloroform vào ổng 
nghiệm, thêm 3 ml amoniac (TT), lắc đều, lóp amoniac sê 
xuất hiện màu đỏ.

Độ ẩm
Khống quá 12,0 % dối với dược liệu khô (Phụ lục 9.6,
2 g, 100 °c, 5 h).

Tỉ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 1,0 % 
(Phụ lục 12.12).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất vó cơ: Không được có.
Bộ phận khác của cây: Không quá 2 %.

Chế biến
Thu hái lá, phơi khô hoặc sấy khô. Khi dùng tiến hành vi sao. 

Bảo quản
Đe noi khô mát, tránh ẩm, trong bao bì kín.

Tính vị, quy kinh
Vị đấng hơi chát. Tính ấm. Vào kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết, tán ứ. Chủ trị: Đau nhức xương khóp, tê bại 
chân tay, bể kinh, hoặc phụ nữ kinh nguyệt không đều. 
Còn dime khi bị chấn thương sưng tẩy cơ nhục. Sang lở, 
mụn nhọt, hắc lào, nấm móng tay, móng chân. Rắn cắn.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùnẹ 8 2 đán 12 g, dưới dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: Lấy Lá móng giã nát, trộn với dấm thành bột 
nhão đăp vào nơi bị sưng đau, hoặc nhọt độc, hoặc vêt rãn 
cẳn. Cũng có thê nấu nước ngâm rửa.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai, hoặc đa kinh không dùng.

LẠC TIÊN
Herba Passiflorae foetidae

Phàn trên mặt đất đã phơi hoặc sấy khô của cây Lạc tiên 
(Passiflora foetida L.), họ Lạc tiên (Passifloraceae).

Mô tả
Doạn thân rỗng, dài khoảng 5 cm, mang tua cuốn và lá, có 
thể có lẫn hoa và quả. Thân và lá có nhiều lông. Cuống lá 
dài 3 cm đen 4 cm. Phiển lá mỏng màu lục hay hơi vàng 
nâu, dài và rộng khoảng 7 cm đến 10 cm, chia thành 3 thùy 
rộne. đầu nhọn. Mép lá có răng cưa nông, gốc lá hình tim. 
Lá kèm hình vẩy phát triển thành sợi mang lông tiết đa 
bào, tưa cuốn ở nách lá.
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Vi phẫu Ị .
Lá- Phiến lá gồm biểu bì trẽn, mô dậu, mô mẽm vả biẽu
bì dưới. Biểu bì trên và dưới có lông che chở và lông tiêt. 
Long che chờ đơn bào, nhỏ. Lông tiết có chân đa bào gồm 
nhieu dãy tế bào xếp thành hàng dọc, thon dàn về phía 
ngọn đầu đơn bào hình trứng, chứa chất tiết màu vàng. 
Gân chính gồm biểu bì trên và dưới, mô dày dưới biêu bì, 
mô niềm và ờ giữa là bỏ libe-gỗ. Trong libe và rải rác trong 
IĨ1Ô mềm có tinh thể calci oxalat hình câu gai có đường 
kính 7 pmđến í 2 pm.

Bột
Có nhiều lông che chờ đơn bào, lông tiết đa bào còn 
nguyên hay bị gãy. Mảnh biổu bì có lỗ khí kiểu hỗn bào. 
Mảnh mô mềm hay libe có chửa tinh thể calci oxalat hình 
cầu gai. Mành mạch xoắn, mạch vạch.

Định tính
A. Lầy 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 90% (TT). 
Đun sôi trong 5 min, lọc nóng dịch chiêt qua 0,1 g than 
hoạt tinh (TT) trên giấy lọc gấp nếp, thu dược 5 ml dịch 
lọc. Lấy 2 ml dịch lọc cho vảo ổng nghiệm, thêm ít bột 
magnes i (TT) rồi thêm 0,2 ml acid hydrocỉoric (TT). Đe 
yén vài phút, dung địch sẽ có màu đò cam.
B. Lấy 10 g bột dược liệu cho vào bình nón 250 ml, thấm 
ầm bằng dang dịch amoni hydroxvd Ỉ0 % (77) trong 
15 min. Thêm 40 ml cloroform (TT), thỉnh thoáng lấc. Sau 
30 min, lọc, cô dịch lọc đến còn 10 ml rồi chuyển vào bình 
gạn. Thêm vào bình gạn 5 ml dung dịch acid sulfuric ỉ % 
(TT). Lac kỹ và gạn lớp acid, chia dịch chiết thu được vào 
3 ong nghiệm:
Óng nghiệm 1 : Thêm 1 giọt thuốc thử Mayer (77), xuất 
hiện tủa trấne đục.
Ống nghiệm 2: Thêm 1 giọt thuốc thử Bouehardat (77), 
xuât hiện rủa đỏ nâu.
Ong nghiệm 3: Thêm 1 giọt thuoc thừ Dragendorff (TT), 
xuât hiện tủa vàng cam.
c. Phượng pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel CF2 SJ
Dung mỗi khai trien: Ethyl acetal - acid formic - acid 
acetic băng - nước (100 : 1 ỉ : Il : 35). Cho hồn hợp dung 
môi vào bình gạn rồi lác đều, thu lấy lớp trên.
^ lms  dịch thử: Lấy ] g bột dược liệu, thêm 10 ml methanol 
(TT). Chiết siêu âm tromĩ 10 min, lọc. Bổ sung methanol 
(77) hoặc cô đặc đề thu được 5 ml dịch lọc.
Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan vitexin chuẩn trong 
methanol (77) đê thu được duns dịch có nông độ 0,1 mg/m!. 
Dung dịch dược liệu đói chiểu: Lấy ] g bột Lạc tiên (mẫu 
chuân), tiên hành chiểt như mô tả ở phần Dung dịch thử. 
Lach tiên hành: Châm riêng biệt lẽn cùng bàn mỏng 6 pl 
dung dịch thứ và 6 pl dung dịch dược liệu đối chiếu (hoặc 
d [Û dung dịch chất đối chiếu). Chấm dải dài 7 mm. Sau 
khi triên khai sàc ký, lấy bản mòng và sấy khô ở 120 ° c  
trong 2-3 min. Phun lên bàn mỏng dung dịch 2-aminoethyl 
diphenyl borat I % trong methanol (77), sau đó phun dung 
dịi-h poỉyethylcn glycol 4(H) 5 % trong methanol (77). Để

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V LẠC TIẾN

khô bản mỏng ngoài không khí khoáng 30 min. Quan sát 
dưới ánh sáng từ ngoại ỡ bước sóng 366 nm.
Trên sẳc kv đô của dung dịch thử phải có các vêt cùng 
màu săc và giá trị Rj với các vct trên săc kỷ đô cùa dung 
dịch dược liệu đối chiếu hoặc có vết cùng màu sắc và giả 
trị Rf với các vết vitexin trôn sắc kỷ đồ cùa dunc dịch chât 
đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g. 85 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 10,0 % (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 vô cơ: Không quá 0,5 %.
Tạp chất hữu cơ: Không quá 1,0 %.

Tỷ lệ vụn nát
Không quá 5,0 % (Phụ lục 12.12).
Tỷ lộ lá trên toàn bộ dược liệu: Không ít hơn 25,0 %.

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới ỉ 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

Định lượng
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,25 g bột dược 
liệu (qua rây sô 250) cho vào binh nón 250 ml, thêm 40 ml 
ethanol 60 % (TT) và đun hồi lưu trong cách thủy 30 min. 
Đê nguội, lọc dịch chiết qua giấy lọc gấp nếp vào binh 
định mức dung tích 100 ml. Chuyển toàn bộ giấy lọc vá 
bã dược liệu vào bình nón và tiếp tục chiết thêm 2 lần nữa, 
mỗi lần 30 ml ethanol 60 % (TT). Lọc, gộp các dịch lọc 
vào bình định mức tren, thêm ethanol 60 % (77) tới vạch, 
lắc đều, thu được dung dịch A.
Lay chính xác 5 ml dung dịch A cho vào cốc cỏ mò, cô 
trong cách thủy tới cắn khô. Dùng 10 ml hồn hợp methanol 
- acid acetic băng ( 10: 100) đc hỏa tan và chuyển toàn bộ 
căn vào bỉnh định mức 25 ml, thêm 10 ml hỗn hợp chứa 
acid boric (77) 2,5 % và acid oxalic (TT) 2 % trong acid 
formic khan (77). BÔ sung acid acetic khan (77) tới vạch, 
lac đểu.
Dung dịch mau trắng: Lấy chính xác 5 ml dung dịch A cho 
vào cốc có mỏ, cô cách thủy tới căn khỏ. Dùng 10 ml hồn 
hợp methanol - acid acetic băng (10 : 100) để hòa tan và 
chuyền toàn bộ cắn vào bình định mức 25 ml, thèm 10 ml 
acid formic khan (TT). Bỏ sung acid acetic khan (77) tới 
vạch, lac đều.
Sau 30 min, do độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của các dung dịch 
trên à  bước sema 401 nin tronc cóng đo I cm. Tính hàm 
lượng phân trăm flavonoid toàn phàn (tính theo vitexin) 
theo A (ỉ %, 1 cm). Lấy 628 là giá trị cùa A (1 %, 1 cm) 
cùa vitexin ờ bước sóne 401 nin.
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Hàm lượng lìavonoiđ toàn phần trong dược liệu tinh theo 
vítexin (C21H200 ,o) không được ít hơn 0,6 % tính theo 
dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân, hạ. cắt lấy dây, lá, hoa Lạc tiên, 
thái ngắn, phơi hoặc sấy khỏ.

Bảo quản
Đe nơi khô, tránh mốc, tránh ánh sáng làm biển màu.

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

Công năng, chủ trị
An thần, giải nhiệt, mát gan. Chủ trị: Suy nhược thẩn kinh, 
tim hồi hộp, mất ngủ, ngủ mơ.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 20 g đến 40 g, dạng thuốc sắc. Ngoài ra có 
thể uổng cao lòng, siro, rượu thuốc với lượng tương ứng. 
Nên uống trước khi đi ngủ.

LIÊN KĨÈU (Quả)
Fructus Forsyíhiae suspensae

Quả chín đã phơi hay sấy khô cùa cây Liên kiều [Forsvthia 
suspensa (Thunb.) Vahl.], họ Nhài (Oleaceae).

Mô tả
Quà hình trứng đến hình trứng hẹp, hơi dẹc, dài 1,5 cm đến 
2,5 cm, đường kính 0,5 cm đến 1,3 cm. Mặt ngoài có vết 
nhăn dọc không đều và nhiều chẩm nhỏ nhô lên. Mỗi mặt 
có một rãnh dọc. Đinh nhỏ, nhọn, đáy cỏ cuống quả nhỏ 
hoặc vết cuống đã rụng. Có 2 loại quả Liên kiều là Thanh 
kiều và Lão kiều. Thanh kiều thường không nứt ra, màu 
nâu lục, chấm nhò màu trăng xám nhô Icn ít, chất cứng, 
hạt nhiều, màu vàng lục, nhỏ dài, một bên có cánh. Lão 
kiều nứt ra từ đinh hoặc nứt thành 2 mánh, mặt ngoài màu 
nâu vàng hoặc nâu đỏ, mặt trong màu vàng nâu nhạt, trơn 
phẳng, có một vách ngăn dọc. Chat giòn dễ vỡ. Hạt màu 
nâu, dài 5 mm đến 7 mm, một bên có cánh, phần lớn đã 
rụng. Mùi thơm nhẹ, vị đắng.

Vì phẫu
Mặt cắt ngang vo quả: Vo ngoài là một hàng tê bào bicu bì 
có phủ một lóp cutin, thành phía ngoài và bên dày dần lên. 
Vò quà giừa gồm tể bào mô mcm ờ phía ngoài với các bỏ 
mạch rải rác và nhiều hàng tế bào đá ờ phía trong, tể bào 
hình thon dài, hình gân tròn hoặc hình bâu dục, thành dày 
mòng không đều. thường xcp theo dạng tiếp tuyến xen kẽ. 
kéo dài tới vách ngăn dọc. Vò quả trong gồm một lớp tế 
bào mô mềm dẹt và rất nhò.

Bột
Bột có màu vàng nâu nhạt đến nâu, mùi rất thơm, vị hơi 
chát. Dưới kinh hiên vi thấy: Mành té bào mô cứng hoặc tế

LIÊN KIÊU (Quà)

bào mô cứng riêng lẻ gồm các tế bào hình bàu dục, thuôn 
dài hoặc gán tròn, thành dày, ống trao đổi có thể nhìn thấy rõ 
hoặc không rõ. Mảnh tê bảo vỏ quả màu vàng nhạt (vò quả 
giữa) hoặc vàng nâu (vỏ quả ngoài) gồm các tế bào hình đa 
giác, thành mòng. Mảnh mạch vạch có kích thước nhỏ và ít 
thấy. Khối nhựa màu nâu đỏ. Mảnh nội nhũ gồm tế bào hình 
đa giác thành mòng, trong suôt không màu, chứa nhiều giọt 
dầu béo. Tê bào vò hạt màu nâu đen nằm rải rác trong các tể 
bào vỏ quả ngoài hay trong tế bào nội nhũ.

Định tính
A. Lấy I g bột dược liệu, thêm 15 ml methanol (77), đun 
tren cách thùy 2 min, lọc, lấy dịch lọc để làm các phản 
ứng sau:
Lấy 5 ml dịch lọc, cô đến can, hòa cắn trong 1 ml anhydrid 
acetic (TT) và 1 ml doroform (77), khuấy kỹ cho tan, lọc. 
Cho dịch lọc vào ống nghiệm khô rồi cẩn thận thêm từ từ 
dọc theo thành ống nghiệm 0,5 ml acid sulfuric (77). Màu 
tím đo xuất hiện giữa 2 lớp dung dịch.
Lấy 5 ml dịch lọc cho vào ong nghiệm, cho thêm 0,1 g bột 
mơgnesi (77) và ] ml acid hydrocỉorỉc (77), để yên, sẽ 
xuất hiện màu từ đỏ nhạt đen đỏ vàng.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cỉoro/orm - methanol (8 : ỉ).
Dung dịch thừ: Lay 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml ether 
dầu hỏa (30 °c đền 60 °C)(TT), đậy nút, lấc siêu âm 
20 min, lọc. Gạn bò dung dịch ether dầu. Làm khô can trên 
cách thủy, thêm 20 ml methanol (TT), đậy nút, lắc siêu âm 
20 min, lọc. Có dịch lọc trên cách thủy đén cạn. Hòa cấn 
trong 5 ml methanol (IT) làm dung dịch thử.
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lẩy 1 g bột Liên kiều (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử. 
Dưng dịch chất đoi chiểu: I lòa tan tbrsythin chuẩn trong 
methanol (77) để được dung dịch có nồng độ khoảng 
0,25 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 3 |il mồi 
dung dịch trên. Sau khi khai triển xong, lấy bàn mỏng ra, 
đê khô ờ nhiệt độ phòng rồi phun dung dịch acid sulfuric 
10 % trong ethanol (TT). sấy bản mỏng ờ 105 °c  tới khi 
các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc 
ký đồ của dung dịch thử phải có vết cùng màu sắc và giá 
trị Kf với vết của forsythin tren săc ký đồ của dung dịch 
chất đối chiểu và phài có các vết có cùng màu sac và giả 
trị R| với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu 
đổi chiếu.

f)ộ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 12.13).

Tạp chất
Không quá 3,0 % (đối với Thanh kiêu), không quá 9,0 % 
(đối với Lăo kiều) (Phụ lục 12.11).

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

Tro không tan trong acid
Không quả 1 >0 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết đuọ-c trong dưực liệu
Khong được ít hơn 30 % (đối với Thanh kiều) và không 
được Ít hơn 16,0 % (đổi với Lão kiều) tính theo dược liệu 
khô kiệt.
Tiển hành theo phương pháp chiêt lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 65 % làm dung môi.

Định lượng
Forsythift
Phương pháp sấc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitril - nước (25 : 75 ).
Dnng dịch chuẩn: Hòa tan íorsythin chuẩn trong methanoỉ 
(TT) để được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 
0,2 mg/ml.
Dung dịch thứ: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua rây số 180) vào một bình nón nút mài, thêm chính 
xác 15 mỉ methanoỉ (77) và cân. Đê yên qua đồm, lắc siêu 
âm trong 25 min, để nguội và cân lại. Bổ sung khôi lượng 
mất đi bằng methanoỉ (77), lắc đều, lọc. Hút chính xác 
5 ml dịch lọc, cô trên cách thủy đến gần cạn, trộn với 0,5 g 
bột nhôm o.xvd trung tính (77) rồi chuyền hỗn hợp vào cột 
thủy tinh (đường kính trong 1 cm đến 1,5 cm) đã nhồi sẵn 
1 g bột nhôm oxyd trung tỉnh (77) (cỡ 100 mesh đán 120 
mesh). Rửa giải bàng 80 ml ethanoỉ 70 % (77). Cô dịch 
rửa giải trên cách thủy đến cạn. Dùng methanol 50 % (77) 
để hòa tan và chuyển toàn bộ cắn vào bình định mức 5 ml, 
thêm methanoỉ 50 % (77) vừa đủ đến vạch, lắc đều, lọc 
qua màng lọc 0,45 pm.
Điêu kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c  
(5 ịim).
Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 277 nm.
Tôc độ dòng: 0,8 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 ịil.
Cách tiên hành:
Tiêm đung dịch chuẩn, tiến hành sắc kỷ và tính số đĩa 
lý thuyêt cùa cột. Sô đĩa lý thuyêt của cột tính trên pic 
íbrsythin phải không dưới 3000.
Tiêm lân lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thừ. Tính hàm 
lượng Ibrsythin trong dược liệu dựa vào diện tích pic thu 
được trên săc ký đô cùa dung dịch thử, dung dịch chuẩn, 
hàm lượng C27H34On cùa íbrsythin chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,15 % íbrsythin 
(Q>7H34Ou), tính theo dược liệu khô kiệt 
Ĩorsythosỉd A
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitriỉ - dung dịch acid acetic băng 0,4 %
(15:85).
Dung dịch chuẩn: Hòa tan ĩorsythosid A chuẩn trong 
methanoỉ (TY) để được dung dịch có nồng độ chính xác 
khoảng 0,1 mgứnl (pha trước khi dùng).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây sô 1 80) vào một bỉnh nón nút mài, thêm chính 
xác 15 ml methanoỉ 70 % (77), đậy nút vả càn. Lắc siêu
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âm trong 30 min, đề nguội, cản lại. Bồ sung khối lượng 
mắt đi bàng methanol 70 % (77), lắc đều, lọc qua màng 
lọc 0.45 fim,
Điêu kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) dược nhôi pha tĩnh c  
(5 pin).
Detector quang phô từ ngoại đặt ở bước sóng 330 nm.
Tổc độ dòng: 0,8 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. số đĩa lv thuyết của cột tính trên pỉc 
íbrsythosid A phải không dưới 5000.
Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thừ. Tính 
hàm lượng íbrsythosid A trong dược liệu dựa vào diện tích 
pic thu được trên sắc ký đo của dung dịch thừ, dung dịch 
chuân, hàm lượng C29H360 i5 của forsythosid A chuán. 
Dược liệu phải chứa không dưới 0,25 % íbrsythosid A 
(C2gH360 ,5), tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biển
Thu hoạch vào mùa thu. Thu hái những quả gan chín và 
hơi xanh lục, loại bò tạp chất, đồ chín và phơi hay sấy khô 
gọi là Thanh kiều. Thu hái những quả đă chín nục, phơi 
hay sấy khô và loại bõ tạp chất gọi lá Lão kiều.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, loại bỏ cuống, chà xát cho nứt quả, sàng 
bỏ hạt, lõi, phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Nơi khô ráo.

Tính vị, quy kinh
Khổ, vi hàn. Quy vào kinh tâm, đỏm, tam tiêu, đại tràng. 

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng tán kết. Chủ trị: Đinh nhọt, 
tràng nhạc, đờm hạch, nhũ ung, đan độc (viêm quầng đò); 
cảm mạo phong nhiệt, ôn bệnh vào tâm bào sốt cao gây 
háo khát, tinh thần hôn ám (mê sảng), phát ban; lâm lậu 
kèm bí tiêu tiện.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 15 g, dạng thuốc sắc, thường kết hợp 
với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Không dùng cho người tỳ vị hư hàn, âm hư nội nhiệt, nhọt 
đã vỡ.

LINH CHI
Ganoderma
Nấm lim, Nấm trường thọ
Thổ quả hóa eỗ đã phơi hay sấy khô cùa Linh chi 
[Ganoderma ỉucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.], họ Nắm lìm 
(Ganodermataceac).
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Mô tả
The quả dạng hình thận, hình tròn hay hình quạt, hóa gỗ. 
cửng, đường kính 5 cm đển 18 cm, dày 1 cm đến 2 cm. 
Mặt trên màu nâu vàng đến nâu đỏ, bóng loáng như đánh 
vecni, có những vòng đồng tâm và nêp nhãn tỏa ra, mép 
mỏng, nhẵn, hơi lượn sóng. Mặt dưới màu vàng nâu đến 
nâu nhạt với các lỗ nhò li ti. Phán trong xốp, màu trắng đến 
nâu nhạt. Cuông hình trụ, đính lệch, cỏ khi phân nhánh, 
đài 6 cm đến 10 cm, đường kính 1 cm đến 3,5 cm, màu nâu 
đỏ đên nâu đen. Mùi thơm nhẹ, vị đăng.

Bột
Bột màu vàng nâu. Soi bột dưới kính hiển vi thấy: Sợi 
nâm rải rác hoặc tụ thành đám, không màu hoặc nâu nhạt, 
mảnh, hơi cong, phân nhánh, đường kính 2,5 pm đen 
6 pm. Bào tử hình trứng, màu nâu, đứng riêng lẻ hay tụ 
thành từng đám, dài 8 pm đên 12 pm, rộng 5 pm đèn 
8 gm, đỉnh trơn nhẵn, lớp vò ngoài không màu, lớp vỏ 
trong cổ nhiều chồ lồi ra.

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 96 % (TT), 
đun sôi hôi lưu 1 h, lọc. Nhỏ vài giọt dịch lọc lên tờ giây 
ỉọc, sẩy nhẹ cho khô, phun hỗn họp cìung dịch sắt (Hỉ) 
cỉorid 0,9 % (TT) và dung dịch kaỉi/ericyanid 0,6 % (TT) 
theo tỷ lệ (1 : 1), sẽ có màu xanh lơ.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Ether dâu hỏa (60 °c  đên 90 °C) - 
ether ethvỉic - acid formic (1 5 :5 :1 ).
Dung dịch thử: Lấy 2 £ bột thô dược liệu, thêm 30 ml 
methanol (TT), đun hồi lưu trong 30 min, lọc. Bôc hơi 
dịch lọc trên cách thủy đên cạn. Hòa căn trong 2 ml 
methanol (TT).
Dung dịch đoi chiểu: Lấy 2 g bột thô Linh chi (mẫu chuẩn) 
tiến hành chiết như mẫu thư.
Cách tiến hành'. Chấm riêng biệt lên bàn mòng 5 pl mồi 
dung địch trên. Triên khai sắc kỷ đên khi dung môi đi được 
10 cm đến 12 cm, lấy bán mỏníỉ ra, để khô trong không 
khí, quan sát dưới sáng từ ngoại ở bước sóng 366 nm. 
Trên săc ký đô của dung dịch thừ phải có các vêt cùng màu 
sắc và ậiá trị Rf với các vêt trên săc ký dô của đung dịch 
đối chiêu (có ít nhât 4 vêt phát quang màu vàng ánh xanh, 
trong đỏ có vêt thứ hai từ trên xuông có cường độ đậm hơn 
nhiều so với các vêt khác).

Độ ẩm
Không quá 17,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g; 100 °C; 5 h).

Tro toài» phần
Không quá 3,0 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 0,5 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 3,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ ịục 12.10). 
Dùng ethanol 95 % (TT) làm dung môi.

LONG ĐỞM (Rỗ và Thân rề)

Chế biến
Thu hái quanh năm, lúc trời khô ráo, loại bò tạp chất, phơi 
khô trong râm hay sấy ở 40 °c  ctển 50 °c  đến khô.

Bào chế
Đem phân thể quà phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt độ 50 °c 
đến 60 °c đồ cho mềm rồi thái phiến dài 5 cm đến 7 cm, 
dảv 2 nniì đến 3 mm, phơi hoặc sấy cho khô.

Bảo quản
Trong bao bi kin, để nơi khô ráo, tránh mổc mọt, sâu bọ. 

Tính vị, quy kinh
Vị hơi đăng, ngọt. Tính ôn, bình, không độc. Vào kinh 
can, thận.

Công năng, chủ trị
Hành khí, hoạt huyết, tư bổ chính khí. Chủ trị: Hư lao (sức 
đề kháng giảm, tiêu hỏa kém, mỡ máu cao, khí huyết hư), 
khí huyết ứ trệ (bệnh mạch vành, tăng huyết áp, thống 
phong thấp khớp).

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng 2 g đến 5 g, dưới dạng sắc hoặc thuốc bột, hoặc 
dạne chè tan. Có thê dùng riêng hoặc phôi hợp với Nhân sâm.

LONG ĐỞM (Rễ và Thân rễ)
Radix et Rhizoma Gentỉanae

Rễ và thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Long đởm 
(Gentiana scabra Bunge), cây Điều diệp long đờm 
(Gentiana mans hu rica Kitag.), cây Tam hoa long đởm 
(Gentiana triflora Pall.) hoặc cây Kiên long đóm (Gentiana 
rigescens Franch.), họ Long đởm (Gentianaceae). Ba loại 
đầu gọi là Long đờm, loại cuối cùng gọi là Kiên long đởm.

Mô tả
Lotĩg đ('mr. Thân rễ có đường kỉnh 0,3 cm đến 1 cm, được 
cột thành từng bó không đều, xén thành từng đoạn dài 
1 cm đến 3 cm, mặt ngoài của thân rễ màu xám thầm hoặc 
nâu thầm, phẩn trên cỏ những vết sẹo thân hoặc phần sót 
lại cùa tlìân cây, phân xung quanh và phía dưới mang 
nhiều rề mảnh.
Rễ hình trụ hơi vặn, dài 10 cm đến 20 cm, đường kính 
0,2 cm đến 0,5 cm, mặt ngoài màu vàng nhạt hay nâu 
vàng, phần nhiều phía trên có những nếp nhăn ngang rò 
rẹt, phía dưới hẹp hơn. có những nếp nhăn dọc và vết sẹo 
của rề con. Chất giòn, dỗ bè gẫy, mặt gẫy hơi bằng phảng, 
vò trẳng vàng hay nâu vàng, gổ màu nhạt hơn và có vòng 
chấm chẩm. Mùi nhẹ, vị hơi đắng.
K iên long đởm: Lớp bcn ngoài dạng màng, dễ bong, không 
thấy nếp nhãn ngang. Gồ màu trắng vàng, dề tách khỏi vỏ.

Vi phẫu
Long đởm: Biểu bì gồm một lớp té bào, thành phía naoài 
tương đối dày. Vo hẹp và có khe; nội bì rõ, gồm nhùng tố 
bào kéo dài theo hướng tiếp tuyến, mồi tế bào bị chia cắt
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bởi những thànli tể bào kẻo dài tạo thành những tế bào nhò 
hơn hình gần chữ nhật. Libe rộng và có khe. Tầng phát sinh 
không rõ. Mạch được xếp thành 3 đến 10 nhóm. Tủy rò rệt. 
Te bao mô mềm chửa tinh thể calci oxaỉat hình kim nho. 
Kiên long đcnn: Các mô ngoài nội bì phần lớn rơi rụng. Nội 
bỉ rồ rêt. Libe chiếm 2/3 phần tính theo bán kinh mặt cất. 
Các mạch trong gồ được phân bô đều đặn và dày đặc tạo 
thành tia. Không có tủy.

Bột
Màu nâu vàng. Soi kính hiến vi thấy:
Bột Long đờm: Te bào biểu bì hình thoi khi nhìn trên bề 
măt. Tế bào nội bi hình chữ nhật khá rộng khi nhìn trôn 
bề mặt, trên thành tế bảo có các nếp nhăn ngang nho, mồi 
tế bào bị chia bởi các vách ngăn kéo dài tạo thành những 
tế bào nhò, hẩu hết những vách ngăn kéo dài dày lên tạo 
thành hình chuồi hạt. Tế bào mô mềm chứa tinh thể calci 
oxalat hình kim nhò. Mạch mạng và mạch hình thang, 
đường kinh khoáng 45 pm.
Bột Kiên long đờm: Không có biêu bỉ. Te bào nội bì hình 
gần vuông hoặc hình chữ nhật, trên thành tế bào có các nép 
nhăn ngang tương đôi dày và sít nhau, có khi dày tới 3 ịim, 
mỗi tế bào được chia thành vài tá bào nhỏ xếp song song 
với nhau, vách ngàn hơi dày hoặc dạng chuỗi hạt.

Định tính
A. Lấy 0,5 g bột dược liệu thêm 5 ml ethanol 96 % (TT), 
đun trên cách thủy 15 min, lọc lẩy dịch lọc. Trên một tờ 
giẩy lọc, chấm dịch lọc này thành 3 vết riêng biệt rối sấy 
khô giấy lọc. vết thử nhất dùng làm vểt đổi chứng; vết thứ 
hai được nhò chồng thêm 1 giọt dung dịch kaỉi hydrox)'d 
5 % (77); vết thứ ba được nhỏ chồng thêm 1 giọt dung 
dịch nhôm cỉorid ! % trong methanol (77). Quan sát màu 
các vêt dưới ánh sáng tử ngoại 366 nm. Kết quả: vết đổi 
chứng có màu xanh lơ nhạt; vết thử hai có màu nâu tím; 
vêt thứ ba có màu xanh lơ nhạt, sáng hơn vết chứng.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica gel GF254.
Dung môi khai triền: Ethyl acetaỉ - methanol - nước 
(8 : 2 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml 
methanol (TT), đun trên cách thúy trong khoảng 15 min, 
lọc, cô dịch ỉọc trẽn cách thủy còn khoảng 2 mỉ thu được 
dung địch thừ.
Dung dịch đồi chiếu: Lấy 0,5 g bột dược liệu Long đởm 
(mâu chuân), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung 
dịch thừ.
Cach tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 5 |il mỗi 
dung dịch trên. Sau khi trien khai xong, lấy bàn mỏng ra, 
đê khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ơ bước sóng 254 nm. Các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
thư phải có cùng màu sắc và cùng giá trị R ị ' với các vết trên 
sãc ký đô cua dung dịch đối chiếu.

Độ ầm
^ ô n g  quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g. 105 °c, 5 h).
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Tro toàn phần
Không quá 7,0 % (Phụ lục 9.8).

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

Che biến
Thu hoạch vào mùa xuân và mùa thu, đào lấy thân rề và rề, 
rửa sạch và phơi âm can hoặc sấy nhẹ đến khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch ủ mềm, cắt đoạn 2 cm đán 
3 cm, phơi hoặc sấv khô.

Bảo quản
Nơi khô, thoáng.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào các kinh can. đởm, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Thanh thấp nhiệt, tã can đởm hòa. Chủ trị: Hoàng đàn thấp 
nhiệt, âm hộ sưng ngứa kèm đới hạ, thấp chẩn, mắt đò, tai 
nghễnh ngãng, sườn đau, miệng đắng, kinh phong co giật.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g, thường phối hợp trong các 
bài thuốc.

Kiêng kỵ
Tỳ vị hư hàn không dùng.

LONG NHA THẢO 
Herba Agrimoniae 
Tiên hạc thảo

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Long nha 
thảo (Agrimonia pilosa Ledeb. var. nepaỉensìs (D. Don) 
Nakai (A. nepanỉensìs D. Don), họ Hoa hồng (Rosaceae).

Mô tả
Những mảnh lá, thân, cành đã cẳt thành đoạn dài 4 cm đến 
6 cm. Lả chét nguyên vẹn màu xanh nhạt, hình bàu dục 
hay hình trái xoan ngược, mép cỏ răng cưa, cà hai mặt đều 
mang nhiêu lông mịn. Thân và cành gẩn tròn, màu vàng 
nâu đên nâu, to nhò khác nhau, thường rỗng ở giữa.

Vi phẫu
Phần gân chinh cùa lá: Phía trên hơi lõm, phía dưới lồi. 
Ngoài cùng là lóp biểu bi cấu tạo bời một hàng tế bào tròn 
nhỏ, xếp đều đặn, rải rác có lông che chờ, long tiểt. Dưới 
biêu bì có mô dày góc. Mô mềm gồm những tể bào tròn, 
thành mỏng. Bó libe-gỗ ờ giữa gân chính gồm cung libe 
bao phủ phía dưới mò gồ.
Thân: Mặt cắt tròn, từ ngoài vào trong gom: Biểu bì gồm 
một lóp tê bào tròn nhò, rai rác có lông chc chờ, lòng tiêt. 
Dưới biểu bì là mò dày cấu tạo bời 2 đến 3 lớp tế bào 
nhò, thành dày. Mô mềm gồm các tế bào to, hình đa giác,
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thành mỏng. Mô cứng tập trung thành từng đám tạo thành 
vòníĩ gần liên tục. Libe-gỗ thánh vòng liên tục, libe ờ phía 
ngoài, gồ ở phía trong. Có thể thấy mô mềm ruột còn sót 
lại là những tế bào to hình đa giác, thành mòng, rải rác có 
tinh thể calei oxalat hình cẩu gai.

Bột
Bột màu xám, vị đắng nhẹ. Soi dưới kính hiển vi thấy: 
Những mành phiến lá; biểu bì lả mang lỗ khí; mành biểu 
bì thân; mãnh mồ mềm mang tinh thế calci oxalat hình cầu 
gai, hỉnh khổi; các bỏ mạch; lông che chờ; lône tiết chân 
có 2 đến 3 tế bào, đầu có 4 đến 6 tế bào. Tẻ bào mô cứng 
đứng riêng lẻ hay tụ thành đám.

Định tính
A. Lay 1 g bột dược liệu, them 10 ml nước cat, đun sôi 
trong 5 min, lọc. Lấy dịch lọc cho vào 2 ống nghiệm, tiến 
hành tiếp như sau:
Ống 1: Thêm 2 giọt dung dịch sắt (Ị ỉ  ĩ) cỉorid 5 % (77), 
xuất hiện màu xanh đen.
Ống 2: Thêm 3 giọt dung dịch gelatin 2 % (77), xuất hiện 
tủa bông.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel 60F->Ĩ4.
Dung môi khai triên: Cloroform - ethyl acetal - acid formic 
( 5 :4 :1 ) .
Dung dịch thử: Lấy 5 g bột dược liệu, them 100 ml nước, 
đun sôi nhẹ trong 1 h. Lọc, cô dịch lọc còn 30 ml, để 
nguội. Lắc dịch lọc với 40 ml dung môi khai triển. Gạn lấy 
lớp dưới, cô trên cách thủy đến cạn. Hoà cắn trong 1 ml 
ethanol 50 % (77) được dung dịch chẩm sắc kỷ.
Dung dịch đoi chiểu: Lav 5 g bột Lone nha thào (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tà ờ phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra, để khỏ ở nhiệt độ phòng. Phun hỗn họp dung dịch acid 
boric 10 % - dung dịch acid oxalic 10 % (2 : 1). sẩv ở 
105 °c  đến khi các vết hiện rõ. Quan sát bản mòng dưới 
ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thừ phải có các vết cùng màu và giá trị R,- với 
các vết trên sắc ký' đồ cùa dung dịch đoi chiểu.

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

Tro toàn phần
Không được quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).
Dùng 1 g dược liệu.

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

Chất chiết đtrọc trong dược liệu
Không được ít hơn 10,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phươne pháp chiết none (Phụ lục 12.10), 
dùng tu rức iàm dung môi.

LONG NHẢN________ _____________________________ _

Chế biến
Thu hủi vào mùa hạ, mùa thu. Loại bỏ tạp chất, cất đoạn, 
phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
VỊ thuốc được sao tôn tính trước khi dùng để cầm máu. 

Báo quản
Đổ nơi khô ráo, thoáng mát.

Tính vị, quy kinh
Vị đắng, chát, tính ẩm, vào các kinh tâm, phế, can, thận. 

Công năng, chủ trị
Liềm huyết, chì huyết, thanh trảng chỉ tả, ích khí bổ trung. 
Chủ trị: Ho ra máu, nôn ra máu, đại tiện ra máu, chảy máu 
cam, băng huyết. Ngoài ra còn dùng chữa viêm ruột, ly, sổt 
rét, tràng nhạc, ung thũng, chữa bệnh gan, mật, viêm miệng.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng 12 g đến 20 g dược liệu khô, dạng thuốc sắc, 
thuốc tán. Dùng riêng, hoặc phối họp với các vị thuốc 
khác.
Dùne ngoài: Lấy 40 g đến 80 g lá tươi giã nát, đẳp, bó để 
cầm máu vết thương; hoặc dùng dạng cao lòng, bôi vào 
chồ mụn nhọt sưng đau, vicm múi trĩ, viêm tuyến vú.

LONG NHÃN 
Arillus Longan

Ảo hạt (cùi) của quả đà phơi hay sấy khô của cây Nhãn 
(.Dimocarpus ỉongan Lour.), họ Bồ hòn (Sapindaceae).

Mô tả
Cùi quà nhãn dày mỏng không đều, rách nứt theo thớ dọc, 
màu vàng cánh gián hay màu nâu, trong mờ, một mặt nhăn 
không phẳng, một mặt sáng bóng, có vân dọc nhỏ, dài 
1,5 cm, rộng 2 cm đến 4 ctn, dày chừng 0,1 cm, thường 
thấy cùi kết dính. Thể chất mềm nhuận, dẻo dai, sờ không 
dính tay. Mùi thơm nhẹ, vị ngọt đậm.

Vi phẫu
Mặt cẳt neang: Một hàng tể bào biểu bì ngoài gom nhừng 
tế bào hình gần vuông. Một hàng tế bào biểu bì trong gồm 
những tế bào thành hơi dày và được phủ một lóp cutin 
hơi dày. Giữa biểu bì ngoài và biểu bỉ trong là nhừng tế 
bào mô mèm lớn, hình trụ, đường kính 148 pm, xếp thành 
nhiều hàng. Một số tế bào mô mềm có chứa khối chất màu 
vàng nhạt và những giọt dâu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h).

Tạp chất
Tỷ lệ màu nâu sẫm không quá 5,0 % (Phụ lục 12.11).

Tro toàn phần
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9.8).
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Chất chiết được trong dưực liệu
KJióng ít hơn 70,0 %, tinh theo dược liệu khô kiệt.
Tien hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng nước làm dung môi.

Chế biến
Mùa hạ và mùa thu, hải quả nhãn đã chín, củi dày ráo 
nước đem phơi nắna to hoặc sây nhẹ ờ nhiệt độ từ 40 °c 
đến 50 °c đến khi lẳc quà có tiêng kêu lóc cóc, bóc bỏ vò 
cứng và hat, lấy cùi đâ nhăn vàng sấy ờ 50 °c đến 60 °c 
đến khi sờ không dinh tay (độ âm dược liệu dưới 15,0 %) 
thì bò ra. Chú ý giữ vệ sinh khi bóc cùi và khi sây, phơi. 
Chùm qua trước khi phơt hoặc sây có thê nhúng nước sôi 
từ 1 min đến 2 min.

Bảo quản
Đóng gỏi trong các thùng, hòm kin, có lót thêm chất chống 
ẩm. Đe nơi khô, mát, thoáng, tránh mổc, mọt, đề phòng 
dược liệu bị ẩm ướt, chua và biển màu.

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

Công năng, chủ trị
Bổ ích tâm tỳ, dưỡng huyết, an thần. Chủ trị: Khỉ huyết bất 
túc, hồi hộp, tim đập mạnh, hay quên, mất ngù, huyết hư.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 9 g đển 15 g.

Kiêng ky
Không dùng cho người ở trong có đàm hòa, thấp trệ, đàm ẩm.

LÔ HỘI (Nhựa)
Aloe

Chat dịch đã cỏ đặc và sấy khô, lấy từ lá cây Lô hội 
(chù yếu từ Aloe vera L. và Aloe ferox Mill.), họ Lô hội 
(Asphodelaceae).

Mô tả
Khôi nhựa có kích thước không đồng đều, màu nâu đen 
bóng, dễ vờ vụn, chỗ vỡ óng ánh như thủy tinh. Mùi hơi 
khó chịu, vị đẳng nồng.

Định tính
A. Lảy 0,5 g bột dược liệu cho vào binh nón 250 mỉ, thêm 
50 ml nước, lấc kỹ trong 5 min. Lọc được dịch lọc A.
Lây 5 ml dịch lọc A cho vào ống nghiệm và thêm 
0,2 g dinatri íetraborat (TT), đun nóng đến tan. Lấy 
1 ml dung dịch thu được, thêm 30 ml nước cất, lắc kỹ. 
Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm sẽ 
có huỳnh quang màu vàng sáng xuất hiện.
Lay 2 m! dịch lọc A cho vào ống nghiệm, thêm 2 ml nước 
bão hòa brom (Tỉ), xuất hiện tủa màu vàng.
B. Lây 0,1 g bột dược liệu cho vào bình nón dung tích 
100 ml. Thêm 5 mi chino dịch sat (!!!) clorid 3 % (77) và
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5 ml dung dịch acid hvdrocỉoric 10 % (TT). Lắc đều rồi 
đun trên cách thủy 10 min, để nguội, thêm 15 ml ether 
ethylic (77), lấc kỷ trong 1 min. Gạn lấy lớp ether và thêm
5 ml dung dịch amoniac ỉữ % (77), lắc kỳ. Lớp amoniac 
có màu hồng tỉm.
c . Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica ge! G.
Dung môi khai triên: Nước - ethyl acetat - methanol 
(13 : 100: 17).
Dung dịch thứ: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 20 ml methanol 
(77), đun sôi trong cách thủy. Lắc trong vài phút, lọc.
Dung dịch đối chiểu: Lấv 25 mg barbaloin chuẩn, hòa 
tan trong methanol ị'77) và pha loãng đến 10 ml với cùng 
dung môi.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Trien khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 10 cm, lấy bàn mòng ra để khô trong không khí. 
Phun dung dịch kali hydroxyd 10 % trong methanol (77). 
Quan sát dưới ánh sảng tử ngoại ờ bước sóng 366 nm, trôn 
sắc ký đồ của dung dịch thừ phải không có vết cỏ huỳnh 
quang màu tím, phai cho vết có huỳnh quang và giá trị Rf 
tương tự với vết trên săc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % ( Phụ lục 9.6, 1,000 g, 105 °c, 4 h). 

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

Định lượng
Cân chính xác khoảng 0,4 g bột dược liệu (qua rây số 180) 
vào một bình nón dung tích 250 ml. Làm ẩm dược liệu với 
2 ml methanol (77) và thêm 5 ml nước cat đã đun nóng 
60 °c, lăc đều. Thêm 75 ml nước và đun Ưong cách thủy 
ờ 60 °c ừong 30 min, thình thoảng lắc. Đe nguội, lọc vào 
bình định mức có dung tích 1000 ml, tráng bình nón và rửa 
giấy lọc với 20 ml nước, gộp dịch tráng và rửa vào bình định 
mức trên. Thêm nước tới vạch. Trộn đều. Lấy chính xác 
10 ml dịch chiết trên cho vào một bình cầu có dung tích 
100 ml. Thêm 1 mỉ dung dịch sắt (Hỉ) cỉorid 60 % (77) và
6 ml acidhydrocỉoric (77). Đun hồi lưu trong cách thủy 4 h. 
Đe nguội, rồi chuyển toàn bộ dung dịch vào một bình gạn, 
rửa bình cầu lần lượt bàng 4 ml nước, 4 ml dung dịch natri 
hydroxyd ỉ MỢT) và 4 ml nước. Gộp các dịch rửa vào binh 
gạn trên. Lấc kỹ hỗn hợp trên với ether ethyỉic (Tí) ba lần, 
mỗi lần 20 ml. Gộp tất cả dịch chiết ether vào một bình gạn 
khác và rừa 2 lần với nước, mỗi lần 10 ml. Gạn lớp ether 
vào một bình định mức có dung tích 100 ml. Thêm ether 
ethyỉic (77) tới vạch. Lấy chính xác 20 ml dung dịch ether 
ethylic, bốc hơi tới can trên cich thủy. Hòa tan cắn bằng 
10 ml dung dịch magnesi aceỉat 0,5 % trong methanol 
(77). Đo độ hấp thụ ở bước sóng 512 nm (Phụ lục 4.1), 
dùng methanol (77) làm mẫu trắng. Hàm lượng dẫn chất 
hydroxyanthracen tính theo barbaloin được tinh theo cóng 
thức sau:
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(Ax 19,6)
x % =  ■ —  ■

ni

Trong đó:
A là độ hấp thụ đo được ở hước sóng 512 nm; 
m là lượng bột dược liệu đã trừ độ ẩm (g);
X ỉà hàm lượng dẫn chất hyđroxyanthracen tính theo 
barbaloin.
Che phẩm phải chứa dẫn chất hydroxyanthracen không 
dưới 18 % tính theo barbaỉoín (C^HcnOọ), tính theo ché 
phẩm khô kiệt.

Chế bỉến
Cắt lá cây, ép lấy chất dịch ờ trong, đem cô khô.

Bảo quẳn
Đe noi khô mát, trong lọ kín.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào các kinh can, vị, đại trường.

Công năng, chủ trị
Thanh can nhiệt, thông tiện. Chủ trị: Can có thực nhiệt, đại 
tiện bí, tiểu nhi cam tích kinh phong, can nhiệt, bế kinh, 
làm giảm độc ba đậu.

Cách dòng, liều lượng
Ngày dùng từ 0,06 g đến 0,20 g. Dùng để tẩy, mỗi lần từ 
1 g đen 2 g. Dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán.

Kiêng ky
Tỳ vị suy yểu, đang ỉa lỏng hoặc phụ nữ có thai không dùng.

LỘC GIÁC 
Cornu Cervi 
Gạc hươu
Sừng già (gạc) đã hoá xương hay gổc sừng (giác cơ) rụng 
xuống sau khi đã cưa lấy nhung của Hươu sao đực (Cervus 
nippon Temminck), họ Hươu (Cervidae).
Người ta quen gọi là gạc Hươu sao (Mai hoa lộc giác) và 
gốc gạc hươu rụng (Lộc giác thoát bản).

Mô tả
Gạc Hươu sao: Thường chia thành 3 đến 4 nhánh, dài 
30 cm đển 60 cm, đường kính 2,5 cm đển 5 cm, hai bên 
đối xứng. Đa sổ nhánh cạnh phát triển hướng về hai bên, 
nhánh thứ nhất tương đối gần gổc sừng (Trân châu bàn), 
nhánh thử hai gần nhánh thứ nhất. Đầu nhánh chủ (nhánh 
chính) chia thành hai nhánh nhỏ. Mặt ngoài màu nâu vàng 
hoặc nâu xám. Đầu nhánh màu trắng xám không có lông. 
Bộ phận giữa và dưới thường có dạng bướu hay mẩu nhỏ 
nôi lên, thường gọi là côt đinh (đính xương), cốt đinh sắp 
xếp thành cạnh (lăng) dọc, không liên tục; ở dưới gốc sừng 
có mâm ỉôi lên gọi là Trân châu bàn. Chất rắn chắc. Mặt 
cắt có vòng ngoài màu trắng, giữa màu xám, có những lỗ 
dạng tô ong nhỏ. VỊ hơi mặn.

LỘC GIÁC______________ _____________________________

Gổc gạc hươu rụng (Lộc giác thoát bàn): Hình mũ trụ hoặc 
mũ trự dẹt, đường kính 3 cm đến 6 cm. Trân châu bản, đường 
kinh 4,5 cm đến 6,5 cm, cao 1,5 cm đến 4 cm. Mặt ngoài 
màu nâu xám hay nâu vàng xám, sáng bóng. Phân giữa có 
lỗ dạng tổ one. Mặt đáy phẳng, giống hình tổ ong, hầu hết 
màu trăng vàng hoặc nâu vàng. Mép chung quanh Trân châu 
bàn thường có lỗ nhỏ thưa. Mặt trôn hơi phăng, hình bán cầu 
không đều, chất cứng. Vòng ngoải mặt cắt có chất xương 
màu trắng xám, phần giữa màu trắng. Vị hơi mặn.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 17,0 %.
Cân chính xác khoảng 4 g bột thô chể phẩm vào coc có mỏ, 
thêm 90 ml nước, đun sôi nhẹ trong l h (bô sung lượng 
nước hao hụt trong quá trình đun), lọc nóng, rửa cãn với 
10 ml nước nóng, lọc. Gộp các dịch lọc vả chuyển vào bình 
định mức 100 ml, thêm nước vừa đủ đen vạch, lẳc đều. Lấy 
chính xác 25 ml dung dịch thu được vảo cốc thủy tính đầ 
làm khô và cân bì trước, cô trong cách thủy đến cắn khô, 
cẳn thu được sấy ô 105 °c trong 3 h, lấy ra để nguội ừong 
bình hút ẩm 30 min, cân nhanh đế xác định khối lượng cắn. 
Tính phần trâm lượng chất chiết được bằng nước.

Chế biến
Thường thu lấy gạc. hươu vảo mùa xuân khi gạc rụng hoặc 
gốc sừng rụng xuống sau khi đã cưa lấy nhung hưoot năm 
trước (gốc sừng còn lại, sẽ rụng vào mùa xuân nàm sau).

Bào chế
Rửa sạch gạc, cưa thành khúc, ngâm tẩm trong nước ẩm, 
vớt gạc ra, chẻ thành phiến, phơi âm can đến khô, hoặc tán 
thành bột thô.

Bảo quản
ĐỔ gạc nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Hàm, ôn. Vảo các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Ôn thận dương, mạnh gân xương, hành huyết, tiêu thũng. 
Chủ trị: Liệt dương di tinh, thất lưng cột sổng đau lạnh, âm 
thư, mụn nhọt, nhọt vú mới phát, ứ huyét sưng đau.

Cách dùng, lỉều lượng
Ngày dùng 6 g đến 15 g, dạng thuốc cao, chể tề lộc giác 
giao, lộc giác sương.

Kiêng kỵ
Người thận hư có hỏa không nên dùng, người thượng tiêu 
có đờm nhiệt, trung vị có hỏa không nên uổng.

LỘC GIÁC GIAO 
Coỉỉa Cornus Cervì 
Cao gạc Iỉươu, Cao Ban long
Chể phẩm dạng kco rắn. che từ gạc hươu bằng cách đun 
nấu với nước và cô đặc lại.
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Chế biến
Cắt gạc hươu thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước lạnh 
và rưa sạch (đến khi nước rừa trong). Náu với nước vài 
lần lọc, gộp các địch lọc (có thê cho một ít bột phàn), đê 
yên lục. Cô dịch lọc cho đèn khi thu được một dịch lòng 
sảnh có thổ thêm rượu gạo, đường trắng, dầu đậu nành tới 
khi thu được cao đặc. Dê nguội, làm đông lạnh, căt thành 
từng miếng nhỏ và để khô trong không khí.

Mộ tả
Miếng cao hình khối vuông dẹt, cạnh dài tử 3 cm đen 
4 cm, dày 0,6 cm, màu nâu vàng hoặc nâu đỏ, trong mờ, 
đôi khi mặt trên cò một tâng bọt, màu vàng nhạt. Chât 
giòn, dc gẫy, mặt gẫy sáng bỏng. Vị hơi ngọt.

Độ ẩm
Không được quá 15,0 %.
Cân chinh xác khoảng 1 g chế phẩm đă cắt nhò, hòa tan 
trong 2 mỉ nước nóng, bốc hơi trên cách thủy đến khô. Giừ 
cho lớp kco không dày quá 2 mm đến 3 mm, tìểp tục tiến 
hành xác định độ ẩm (Phụ lục 9.6, 105 °c, 5 h).

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

Kim loại nặng
Không được quá 30 phần triệu.
Dùng cắn thu được từ thử nghiệm “Tro toàn phần”, tiến 
hành xác định giới hạn kim loại nặng theo Phụ lục 9.4.8, 
phương pháp 3. Dùng 3,0 ml dung dịch chì mẫu Ỉ0 phơn 
triệu Ph (TT) để chuẩn bị mẫu đổi chiếu.

Arsen
Không được quả 3 phần triệu.
Lây 1 g chế phẩm đă cắt nhò, thêm 1 g caỉci hvdroxvd (TT) 
và một ít nước, trộn đều, làm khô, đốt nhẹ cho cháy hểt 
carbon, nung ờ 500 °c  đến 600 °c đến thành tro hoàn toàn. 
Đê nguội, hòa tan cắn tro trong 5 mỉ acid hydrocỉoric (TT) 
và 2 ml nước. Tiên hành xác định giới hạn arsen (Phụ lục 
9.4.2, phương pháp A).

Căn không tan trong nước
Không được quá 2,0 %.
Cân chính xác 1,0 g chế phẩm đă cắt nhỏ, thêm 10 ml 
nước, dun nóng để hòa tan rồi chuyển vào một ống ly tâm 
(đã sây ờ 105 °c đến khối lượng không đổi và cân để xác 
dinh khói hrợng), ly tâm. Gạn bò lớp dầu loang trên thảnh 
ộng và dung dịch phía trên. Thêm nước ấm dọc theo thành 
ông đên thê tích ban đầu, khuấy đều và ly tâm, gạn bỏ lớp 
dau loang và dung dịch phía trên. Tiếp tục rửa như trên 
3 lân nừa. Sây ổng lỵ tâm và cắn ờ 105 °c trong 2 h, lấy ra, 
đè nguội trong bình hút ấm 30 min, cân và tính phần trăm 
căn không tan trong nước.

Gịói hạn nhiễm khuẩn
Đáp ứng yêu cầu giới hạn nhiễm khuẩn cùa thuốc uống có 
n8uõn gôc tự nhièn (Phụ lục 13.6).
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Định lượng
Cân chính xác khoảng 0,05 g chế phẩm đã cát nhò, tiến 
hành theo phương pháp định lượng nitrogen toàn phân 
trong họp chất hữu cơ (Phụ lục 10.9, phương pháp 1).
Chế phẩm phải chửa ít nhất 10,0 % nitrogen toàn phần tính 
theo chế phẩm khô.

Đảo quản
Đe noi khô, mát, trong lọ kín.

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

Công năng, chù trị
Ôn bồ can, thận, ích tinh, dương huyết. Chủ trị: Liệt dương 
hoạt tinh, thắt lưng đầu gối mỏi có cảm giác lạnh, hư lao 
gày còm, đại tiểu tiện ra máu, âm thư thùng độc, băng 
huyết, rong huyết.

Cách dùng, liều lương
Ngày dùng 3 g đen 6 g, hòa với nước ấm rồi uống hoặc ăn 
với cháo nóng (hoà tan trước rồi mới uổng).

Kiêng ky
Người thực nhiệt không nên dùng.

LỘC GIÁC SƯƠNG 
Corrtu Cervỉ degelatinatum

Bã gạc hươu sau khi nấu cao phơi hoặc sấy khô. Khi 
nghiền hoặc tán nhỏ sè thành bột trắns.

Mô tả
Khối hình trụ tròn dài hoặc chẻ thành từng miếng, bị vờ, 
lớn nhỏ không đểu nhau. Mặt ngoài màu trang, có chất 
bột, thường có cạnh dọc, đôi khi có điểm chấm nhò, màu 
xám hoặc nâu xám. Thể nhẹ, chất xốp, giòn. Mặt bẻ gẫy có 
phần ngoài tương đối đặc, màu trắng hoặc trấng xám, phần 
giữa có lỗ dạng tồ ong, màu nâu xám hoặc vàng xám. Có 
tính hút âm. Vị nhạt, nhai có cảm aiác dính răng.

Độ ẩm
Không được quá 8,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h). 

Chế biến
Lấy sửng hoá xương (lộc giác), nấu bõ chất keo, lấy riêntĩ 
xương, phơi hoặc sây khô.

Bào chế
Phơi khô, đập vụn, tán nhò trước khi dùng.

Bảo quản
Đc nơi khô, tránh ẩm, trong bao bì kín.

Tính vị, quy kinh
Hàm, ôn. Vào các kinh can, thận.
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Công năng, chủ trị
Ôn thận, trợ dương, thu Hem, chì huyêt. Chủ trị: Tỳ thận 
dương hư, ăn ít, nôn mửa, tiêu chảy, bạch đới, di niệu, 
bâng huyết, rong huyết, ung nhọt, đờm hạch.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 9 g đến 15 g, dạng thuốc hoàn, tán.

LỘC NHUNG
Cornu Cervỉ Pantotrìchum
Nhung hưo*u

Sừng non có lông nhung và chưa bị xương hóa của Hươu 
sao đực (Cervus nỉppon Temmmck), họ Hươu (Ccrvidae).

Mô tả
Nhung hươu sao (còn gọi là Hoa lộc nhung): Cỏ hình 
trụ, phân nhánh. Loại có 1 nhánh phụ thường được gọi 
là “nhánh đôi”, nhánh chính (nhánh lớn) dài khoảng 
17 cm đến 20 cm, đường kính mặt cất ngang từ 4 cm đến 
5 cm; nhánh mọc ra cao hơn mặt cắt khoảng 1 cm được 
gọi là “nhánh phụ” dài từ 9 cm đển ỉ 5 cm, đường kính hơi 
nhò hơn nhánh chính. Lớp da mặt ngoài có màu nâu đò 
hoặc màu nâu, thường bóng, được phủ một lớp lông dảv, 
mêm, có màu vàng đỏ hoặc vàng nâu, phần đầu trên lông 
đày hơn phần phía dưới, có một gân màu đen xám ờ đe 
giữa nhánh chính và nhánh phụ, da và lông đính sát vảo 
nhau. Mặt cắt có màu trẳng hơi vàng, phía ngoài không có 
xương, phần giữa có nhiều lỗ nhò dày đặc. Thổ chất nhẹ. 
Có mùi hơi tanh, vị hơi mặn.
Loại sừng có 2 nhánh phụ thường được gọi là “nhánh ba”, 
nhánh chính dài 23 cm đến 33 cm và có đường kính nhỏ 
hơn nhánh chính cùa loại nhánh đôi. hình hơi cong và dẹt, 
đinh hơi nhọn, phần dưới thường có các gân dọc nổi và 
các u lồi lên. Da có màu vàng hơi đò, lông mềm hơi thưa 
và mập.

Định tính
A. Lấy khoảng 0,1 g bột dược liệu, thêm 4 ml nước, đun 
nóng 15 min, để nguội, lọc. Lay 1 ml dịch lọc, thềm 3 giọt 
thuốc thử ninhydrin (TT), trộn đều, đun sôi vài phút, màu 
tím hơi xanh xuất hiện. Lấy 1 ml dịch lọc khác, thêm 2 giọt 
dung dịch nơtri hydroxvd 10% (Tỉ), trộn đều, thêm từng 
giọt dung dịch đồng suỉ/at 0,5 % (TT), xuất hiện màu tím 
hơi xanh.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Siỉỉca gel G.
Dung mói khai triển: n-Butanoỉ - acid acetic băng - nước 
( 3 : 1 : 1 ) .
Dung dịch thử. Lẩy 0,4 g bột dược liệu, thêm 5 ml ethanoỉ 
70 % (TT), lác siêu âm 15 min, lọc, dịch lọc để chấm sắc ký. 
Dung dịch đoi chiểu: Lấy 0,4 g bột Lộc nhung (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phàn Dung dịch thử 
được dung dịch đối chiếu Lộc nhung. Hỏa tan glycin chuẩn 
trong ethanoỉ 70 % (TT) đê được dung dịch có nông độ 
2 mg/ml làm dung dịch đối chiểu glycin.

LỘC NHUNG _ _________________

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 8 |il mỗi 
dung dịch thừ và dung dịch đôi chiếu Lộc nhung và 1 pl 
dung dịch dổi chiếu glycin, triển khai sắc ký đén khi dung 
môi đi được khoảng 12 cmđên 13 cm, lẩy bản mông ra, đe 
khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch nìnhydrin 2 % trong 
aceton (TT), sẩy ở 105 °c cho đến khi hiện rồ vết. Quan 
sát dưới ánh sáng thường.
Trên sẳc ký đo cùa dung dịch mẫu thử phải có vết cùng 
màu, cùng Rf với vết trên sắc ký đồ mẫu đối chiếu lộc 
nhung và mầu đổi chiếu glycin.

Chế biển
Thu hoạch vào mùa xuân, cưa lấy Lộc nhung, cưa xong 
khâu mép mật cắt lại, treo trên bểp than hồng, vẩy nước 
nóng vừa phải, quay trở luôn, để khô dần, nhung sẽ không 
bị nứt. Sấy liên tục 3 đến 4 ngày đêm đến khi khỏ hẳn, 
cũng có thê sây nhung đến khô dèo, lấy dao sắc thái ra 
từng miếng, tiếp tục sao nhò lừa cho khô hẳn.

Bào chế
Lộc nhung phiến: Lấy lộc nhung khô, đốt cháy hết lông, 
cạo sạch, lấy băng vải cuốn quanh thân nhung. Đổ rượu 
trắng đâ đun nóng vào các lỗ nhò mặt miệng nhung đã cưa 
đến khi nhung mềm hoặc tẩm rượu rồi đồ cho mem, đcm 
thái ngang thành lát tròn, mỏng, ép phăng, sây khô.
Bột lộc nhung: Lây Lộc nhung hươu, đôt bỏ lỏng, cạo 
sạch, cắt thành mảnh nhỏ, làm khô, nghiền thành bột mịn.

Bảo quản
Đe nơi khô, ứong bao bì kín, có kèm chất hút ẩm, tránh mọt. 

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

Công năng, chù trị
Bô thận dương. ích tinh huyêt, mạnh gân côt, trừ nhọt độc. 
Chủ trị: Liệt dương, hoạt tính, tử cung lạnh, khó thụ thai, 
tinh thần mệt mỏi, sợ lạnh, chỏng mặt, tai ù, tai điêc (cơ 
năng), trẻ chậm liền thóp, lưng gối đau lạnh, gân xương 
mềm yếu, rong huyết, nhọt lâu ngày không liền miệng.

Cách dùng, Heu lương
N^ày dùng từ 1 ệ đến 2 g, tán bột hòa vào nước thuốc 
uống. Đầu ticn uống liều nhò rồi sau đó tăng dẩn, không 
nên uống ngay liều lớn.

Kiêng ky
Thực nhiệt âm hư dương thịnh không nên dùng.

LỨC (Lá)
ĩoỉìum  Plucheae pteropodae 
Sàỉ hồ nam
Lá phơi hay sẩy khô cùa cây Lức (Pỉuchea pỉeropoda 
HemsL), họ Cúc (Asteraceae).

Mô tả
Lá mọc so le, hình bầu đục hay hình trứng ngược, hầu như 
không cuống, dài 3 cm đến 4 cm, rộng 1 cm đến 2 cm, mép
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có răng cưa, phiến lá dày, láng ờ mặt tren, mặt dưới xanh 
nhạt hơn mặt trên, vò có mùi therm.

Vi phẫu
Gân lả hai mặt lồi. Phàn gân chinh gồm có biêu bi trên và 
biểu bì dưới, kế tiêp là lóp mô dày góc. Có 4 bó libe-gô 
xếp thành hình vòng cung. Môi bó có 1 vòng mô cứng 
bao bên ngoài. Bó libc-gỗ có cấu tạo gôm gỗ ở trên, libe ờ 
giữa, đám mô cứng ở dưới và bao quanh bó libe-gỗ. Lớp 
mô giậu ờ dưới bieu bì trên và biêu bì dưới của lá.

Bột
Bot có màu xanh lục đậm, mùi thơm, vị chua hơi mặn. Soi 
kính hiển vi thẩv: Mảnh biểu bì mang lỗ khí. Lông che chở 
đa bào một dãỵ gồm 3 đến 5 tế bào cong queo. Mảnh mạch 
vạch, mạch điểm.

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Thân còn sót lại: Không quá 2,0 %.
Tạp chất khác: Không quá ] ,0 %.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hcm 3,5 % 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
Thu hái quanh năm. Cãt các cành mang lá non về rửa sạch, 
dùng tươi hoặc cắt đoạn phơi khô.

Bảo quản
Đê nơi khô, tránh mốc.

Tính vị, quy kinh
Khô, vị hàn. Vào các kinh can, đởm.

Công năng, chủ trị
Phát tản phong nhiệt, giải uất. Chủ trị: Ngoại cảm phong nhiệt 
phát sôt, hơi rét, nhức đầu, khát nước, tức ngực, khỏ chịu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 20 g, dạng thuốc sắc hay hoàn tán. 
Thường phối hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Hư hòa không nên dùng.

LỨC (Rễ)
Radix Pỉucheae pteropodae 
Hải sài

Rê phơi hay sấy khô của cây Lức (Pỉuchea pteropoda 
Henisl.), họ Cúc (Asteraceae).

Mô tả
Rê nguyên hay đã chặt thành đoạn, đường kính 0,5 cm đển
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2 cm, đoạn dài 1 cm đến 3 cm (neu còn nguyên có thê dài 
đốn 20 cm), vỏ ngoài màu nâu xám, cỏ nhiều nếp nhãn dọc 
và có vết tích của rễ con hay đoạn rễ con còn sót lại. Mặt 
cắt ngang có màu trắng đển trắng ngà. Chất giòn, de bé gày,

Vi phẫu
Lớp bần tương đối mòng, tế bào xếp khá đều đặn. Mô 
mềm vỏ gồm tế bào hình nhiều cạnh, rải rác có nhiều chất 
tiết. Trụ bì hóa mô cứng nam rải rác sát nội bì. Nội bì rõ. 
Libe cấp 1 thường nằm tương ứng với đám mô cứng. Libe 
cấp 2 khá liên tục nhưng không nhìn rõ được tế bào. Tầng 
phát sinh libe-gồ khá liên tục. Gồ câp 2 gồm mạch gỗ to và 
mô mềm gồ chiếm tâm, có những tia ruột chạy qua vùng 
gỗ và loe rộng ra ờ vùng libe.

Soi bột
Bột có màu vàng nâu nhạt, mùi thom, vị nhạt. Soi kính 
hiển vi thấy: Mảnh bần gồm các tế bào xếp đồng tâm và 
xuyên tâm khá đều đặn, đôi khi không đều. Mảnh mô mềm 
có chứa ổng tiết (đôi khi còn chất tiết). Te bào mô cứng cỏ 
thành mòng thường tập trung thành đám. Mảnh mạch điểm 
rất nhiều, mạch mạng.

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

T ạp chất (Phụ lục 12.11)
Thân còn sót lại: Không quá 2,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

Chể biến
Đào lấy rề, bò rễ con, rùa sạch đất cát, phơi hoặc sấy khô. 

Bảo quản
Đê nơi khô, tránh mốc.

Tính vị, quy kinh
Khổ, vi hàn. Vào các kinh can, đờm.

Công năng, chủ trị
Phát tán phong nhiệt, giải uất. Chù trị: Ngoại cảm phong nhiệt 
phát sót, hơi rét, nhức đâu, khát nước, tức ngực, khó chịu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 20 g, dạng thuốc sắc hay hoàn tán. 
Thường phổi họp với các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Hư hỏa không nên dùng.

MA HOÀNG 
Herba Ephedrae

Bộ phận trên mặt đất đã phơi hoặc sấy khô của cây Thảo 
ma hoàng (Ephedra sínica Staff.). Mộc tặc ma hoàng 
{Ephedra equisetina Bunge.). Trung eian ma hoàng 
{Ephedra intermedia Schrenk, et c. A. Meyer); họ Ma 
hoàng (Lphedraceae).

__________ __________ MA HOÀNG
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Mô tả
Thào ma hoàng: Là những nhánh hình tni tròn, đường 
kính 1 IĨ1IĨ1 đến 2 min, ít phân nhánh. Mật ngoài màu xanh 
lá cây nhạt đen xanh vảng, có nhiều rành dọc, hơi ráp tay. 
Thân chia thành nhiều đốt và dóng rõ, mồi dóng dài 2,5 cm 
đên 3 cm; lá hình vây nhò, dài 3 mill đến 4 mm, mọc đổi 
ít khi mọc vòng, phía trên đầu lả nhọn và cong. Thể chất 
giòn, dê gảy, vct bẻ có xơ, ruột cỏ màu nâu đò. Mùi thơm 
nhẹ. VỊ hơi đãng, chát.
Mộc ỉ ặc ma hoàng: Thân có đường kính 1 mni đến 1,5 mill, 
không ráp tay, thường phân nhánh nhiều. Giỏng dài 1 cm 
đến 3 cm. Lá là nhưng vẩy hình tam giác, dài 1 min đèn
2 mm, màu trắng xám, đau lá không cuộn lại; ruột có màu 
đò nâu đến nâu đen.
Trung gian ma hoàng: Đưòng kính 1,5 mm đến 3 mm, 
thường phân nhánh, ráp tay, dóne dài 2 cm đẻn 6 cm. Lá là 
vẩy dài 2 mm đen 3 mm, thườnu mọc vòng, đầu lả nhọn.

Vi phẫu
Thảo Ma hoàng: Biểu bì neoản ngoèo, có lớp cutin dày, 
lồ khí thường ờ những chô lõm. Tại các góc lôi năm sát 
biểu bì có những bó sợi thành rất dày không hóa gỗ. Vùng 
mô mềm vò khá rộng, có nhũng bó sợi nhò nằm rãi rác. 
Trụ bì có hình uôn khúc và ờ dưới những góc lỏi có những 
bó sợi. Vòng libe-gồ gôm 8 đến 15 bó, môi bó có libe ở 
phía ngoải, gồ ở phía trong (mạch gô chưa phân hóa). Mô 
mềm ruột chứa những khôi có màu năm rải rác, đôi khi có 
những đám sợi.
Mộc tặc ma hoàng: Có 8 đên 10 bó sợi ở vùng trụ bì. 'lang 
sinh libe-gỗ là một vòng liên tục. Không có sợi trong ruột. 
Trung gian ma hoàng: Có ỉ 2 đên 15 bó sợi năm ờ vùng trụ 
bì. Tang sinh libe-gồ có dạng tam giác. Sợi trong mô mêm 
ruột năm rài rác, riêng lẻ hay thành bó.

Bột
Màu vàng xanh hay vàng nâu vị hơi đắng. Soi kính hiên 
vi thấy: Mảnh biêu bì thân mang lô khí, lóp cutin có u 
lồi. Sợi dài có vách dày nằm riêng lè hay chụm thành bó. 
Mành mô mềm £ồm có những tế bào hình chữ nhật, thành 
mỏng. Mảnh mang màu nâu, nâu đen. Mành mạch vạch có 
kích thưởc nhỏ.

Định tính
A. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 ml nước và vài giọt 
dung dịch acid hydrocỉoric 5 % ÍTT), đun sôi 2 min đen
3 min. Lọc. Chuyên dịch lọc vào một bình gạn, them vài 
giọt amoniac (TT) đổ kiềm hóa, roi chiết với 5 ml cỉoroỊorm 
(ÍT'). Gạn dịch cloro form vào hai ong nghiệm.
Óng 1: Them dung dịch đồng (H) clorid (77) và carbon 
disidfid (77), mỗi loại 5 giọt, lác đều và đế yên. lớp 
cloro form có màu vàng đậm.
Ống 2: Dùng để làm ổng kiếm chứng, thêm 5 giọt 
cloroform (Tỉ) thay cho carbon disulfid, lác đều và đế yên, 
lớp clorotbnn không cỏ màu hay có màu vàng rất nhạt.
B. Phương pháp sắc kv lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban mòng: Siỉica gel G.
Dung môi khai trien: Cloroform - methanol - amoniac 
(20 : 5 : 0,5).
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Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột dirực liệu, thấm ẩm bang vài 
giọt amoniac /77), them 10 ml cloroform (TT), dun hồi lưu 
1 h, lọc. Bốc hơi dịch lọc tới cắn, thêm 2 ml methanol (77) 
vào can rồi khuấy đểu. Lọc, được dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan ephedrin chuẩn trong methanol 
(TT) đê được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml.
Ccìch tiến hành: Chấm ricng biệt lên bản mỏng 10 |il mỗi 
dung dịch trên. Triên khai sác kỷ xong, lấy bàn mỏng ra 
đê khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch ninhydrin (TT) 
và sấy ở 105 CC khoảng 5 min. Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử phài có vết cùng 
màu sắc và £Ìá trị Rf với vết ephedrin trên sắc ký đồ của 
dung dịch đối chiếu.

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

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

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

Tỷ lệ vụn nát
Rhone quá 5,0 % (Phụ lục 12.12).

Tạp chất
Rhông quả 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Định lượng
Cán chính xác khoảng 5 g bột dược liệu (qua rây sô 355) cho 
vào binh Soxhlet, them 3 ml amoniac (77), 10 ml ethanol 
/77) và 20 ml ether (77), trộn đều. Để yên 24 h, thêm ether 
(ÍT) và đun hồi lưu trên cách thủy tronệ 4 h. Chuyển dịch 
chiết vào một binh gạn. rifa bỉnh chiết bane một lượne nhỏ 
ether (77;. Gộp dịch chiêt và dịch rửa, lãc dịch chiêt thu 
được với dung dịch acid hydrocloñc 0,5 M  (77) lân đàu 
20 ml. sau đỏ lẳc tiếp 4 làn, mỗi lân 10 ml. Gộp dịch chiết 
acid lại, kiềm hóa bàng dung dịch natri hydroxyd 40 % 
(77;, băo hòa bàng natri cỉorid (77). lẳc với ether (77; 
lần dầu 20 ml và 4 lân tiếp theo mỗi lần 10 mh Gộp các 
dịch ether lại, rủa 3 lần, mỗi lẩn với 5 ml dung dịch natri 
c ỉor id bão hòa (77). Gộp các nước rửa lại và lấc với 
10 ml ether (77). Gộp các dịch ether lại, thêm chính xác 
30 ml dung dịch acid sulfuric 0,02 N (CD), lắc đều, để 
vén cho cho phân lớp; lảy riêng lớp acid cho vào bình nón 
250 ml, dịch ether được rữa 3 lần, mồi lần với 5 ml nước. Gộp 
nước rửa vào bình nón đựng lớp acid ở trên, đun cách thủy 
đuổi hết ether và để nguội, chuẩn độ acid thừa bang dung dịch 
natri hydroxyd 0,02 N (CD), dùng 2 giọt đỏ methyl (77) làm 
chất chi thị màu. 1 ml dung dịch acid sulfuric 0,02 N (CĐ) 
tương đương với 3,305 mg ephedrin (C|0H]5NO).
Dược liệu phái chứa không dưới 0,8 % alcaloid toàn phân 
tính theo ephedrin (Cj0Hj5NO).

Chế biến
TỈUI hoạch vào mùa thu, khi thân còn hơi xanh, cat vê, 
phơi khô, bó lại thành từng bó.
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Bào chế _ ,
Ma hoàng: Bò phần gốc thân hóa gỗ. rc còn sót và tạp châl,
cất đoạn, phơi khô.
Mật ma hoàng: Lấy Ma hoàng, thêm mật ong và ít nước 
sôi tẩm đều, ủ một lúc rồi sao nhò lừa cho đến khi sờ 
khong dính tay, lấy ra để nguội. Cử 100 kg Ma hoàng dùng 
20 kg mật ong.

Bảo quản
Đe nơi khỏ, thoảng, tránh ẩm.

Tính vị, quy kinh
Tân vi khổ, ôn. Vào các kinh phê, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Phát hãn giài biêu hàn, chi ho. bình suyễn, lợi thủy. Chú 
tri: Càm mạo phong hàn, dương thủy; ngực tức, ho suyên, 
hen phế quàn, phù thũng.
Ma hoàng chích mật: Nhuận phê giảm ho; thường dùng 
trong trường hợp biêu chứng đã giải song vân còn ho suyên. 
Sinh ma hoàng: Phát hãn giải biêu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tử 4 g đến 12 g, dạng thuốc sẳc, thường phối 
hợp với các vị thuổc khác.

Kiêng ky
Dương hư tự ra mô hôi, không ncn dùng.

MÃ ĐẺ (Hạt)
Semen Plantaginỉs 
Xa tiền tử

Hạt đã phơi hay sấy khô của câv Mâ đề (Piơníago majar L.), 
họ Mã dề (Plantaginaceae).

Mô tả
Hạt rât nhò. hình bâu dục, hơi dẹt, dài rộng khoáng 
1 mm. Mặt ngoài màu nâu hay tim đen. Nhìn gân thây trên 
mặt hạt có châm nhò màu trắng khá rồ. Nhìn qua kính lúp 
thây những vân lăn tăn trẽn bề mặt hạt. Rốn hạt lõm.

Bột
Bột màu nâu xám, có chất nhầy. Soi kính hiển vi thấy: 
Mảnh vò ngoài 2ồm nhừng tế bào đa giác hoặc hỉnh chữ 
nhật, thành tưmie đối dày, chứa chất dự trử màu vàng xám. 
Mành nội nhũ gôm những tổ bào hình đa giác thành rất 
dày và trong suôt, giữa tể bào có chất dự trữ lỏn nhổn màu 
vàng nâu. Nhiêu giọt dầu. Hạt tinh bột tròn và nhiều cạnh.

Độ ẩm
Không quá 10,0 %(Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

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

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).
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Tro không tan trong acid
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).

Chỉ số trương nở
Không ít hơn 5 (Phụ lục 12.19).

Chế biến
Hái quả già, giũ lấy hạt, phơi hay sâv khô.

Bảo quản
Đẻ nơi khô ráo, mát.

Bào chế
Lấy hạt Mã đe sạch, sao cho đến khi nổ giòn, phun dung 
dịch muối ăn và sao khô. Dùng 2 kg muối ăn cho 100 kg 
dược liệu, thêm nước vừa đủ để thấm ẩm dược liệu.
Dược liệu sau khi chế có mặt ngoài màu nâu tối hoặc nâu 
vàng, mùi hơi thơm, vị mặn.

Tính vị, quy kinh
Cam, lương, Vào các kinh can, phế, thận, tiểu trường, 
bàng quang.

Công năng, chủ trị
Thanh thấp nhiệt, trừ đờm, chì ho, lợi tiểu, thông lâm, chi 
huyết. Chủ trị: Ho nhícu đờm, viêm phế quản, viêm thận, 
bàng quang, sỏi tiết niệu, tiêu tiện ra máu, chảy máu cam.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 16 g đến 20 g, dạng thuốc sắc.

Kiêng ky
Phụ nữ có thai dùng thận trọng.

MÃ ĐÈ (Lá)
Foiium Pỉantagỉnis

Lá đã phơi hay sấv khô cùa cây Mã đề (Pìantago major L-), 
họ Mã đề (Plantaginaceae).

Mô tả
Lá nhăn nheo, nhảu nát, giống như cái thìa, đinh tù, đáy 
thuôn hẹp, dài 7 cm đến 10 cm, rộng 5 cm đén 7 cm. Mặt 
trên lá màu lục sẫm, mặt dưới màu lục nhạt. Phiến lá dày, 
nhẵn. Mép nguyên có 3 đến 5 gân hình cung, lồi nhiều về 
phía mặt dưới lá. Cuống dài 5 cm đen 10 cm, rộng ra về 
phía gốc.

Vi phẫu
Biêu bỉ trên và dưới gồm một lớp tế bào hình gần vuông, 
xcp đêu đặn có chửa lỗ khí và lỏng tiết. Lớp mỏ dày góc 
dưới gán lá xếp sảt bicu bì, gồm những tế bào hình nhiều 
cạnh. Mô mềm gồm nhừng tế bào hình tròn hoặc nhiều 
cạnh, thành mông và hơi uốn lượn, có khoảng gian bào 
hình nhiều cạnh. Bó lỉbe-gỗ hình tròn xếp giữa gân lá gồm: 
vòng nội bi bao bọc xung quanh, cung libe xếp sát cung 
mô dày dưới, gỗ ở ưên libe, mạch gỗ xếp noi nhau thành 
dãy thẳng hàng.

___________ _____  _ ____  MẢ DẺ (Lá)
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Bột
Màu xám nâu nhạt, vị hơi chát, hơi đăng, hơi mặn. Soi 
kính hiển vi thấy mành biểu bì trên và dưới gom tế bào 
thành mỏng ngoằn ngoèo mang lỗ khí và lông tiết. Lồ khí 
có tế bào bạn hình dạng thay đổi, biểu bì trên có nhiều hơn 
biểu bì dưới. Lông tiết có đầu 2 tế bào, chân đa bào đính 
trên tế bào tròn, thành mỏng, xung quanh có nhiều đường 
vân tỏa ra, có khi lông đã rụng để lại vết tích của chân 
lông. Mảnh cuống lá gồm tế bào hình nhiều cạnh mang 
lông tiết đẩu 2 tế bào. Mảnh mạch.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, tiến hành vi thăng hoa (Phụ lục 
12.2), soi kính hiển vi thấy có tinh thể hình kim.
B. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 ml nước, đun sôi 1 min 
rồi để nguội, lọc. Lấy 1 giọt dịch lọc nhò lên phiến kính, 
hơ nhẹ trên đèn cồn cho khô, đem soi kính hiển vi thấy có 
tinh thể hình vuông và hình chữ nhật.
c. Dưới ánh sáng từ ngoại bước sóng 366 nm, bột dược 
liệu phát quang màu nâu.

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

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

Tro toàn phần
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.8).

Chế biến
Hái lá lúc cây sắp ra hoa hay đang ra hoa, rưa sạch, phơi 
hay sấy khô ờ 40 °c đến 50 °c.

Bảo quản
Để nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Vào các kinh can, phế, thận, tiêu trường, bàn2 
quang.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt trừ đờm, lợi tiêu thông lâm, chi huyêt. Dùng 
trị ho viêm amidan, viêm phế quản; viêm thận, vicm bàng 
quang, bí tiều tiện; chảy máu cam, nôn ra máu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 16 g đến 20 g, dạng thuốc sẳc, cao thuốc. 
Dùng ngoài để chữa bỏng (lấy bông nhúng vào cao thuốc 
đắp lên chỗ bóng, băng lại, mồi ngày thay một ỉàn).

Kiêng ky
Phụ nữ có thai dùng phải thận trọng. Người già thận kém, 
đái đêm nhiêu không nên dùng.

MÀ TIẺN (Hạt)_____________________________ _______

MẢ TIỀN (Hạt)
Semen Strycĩmi

Hạt đã phơi hay sấy khô lấy từ quả chín của cây Mã 
tiền (Strỵchnos mtx-vomica L.) hoặc một so loài thuộc 
chi Suychnos khác có chứa strychnin, họ Mã tiền 
(Loganiaccae).

Mô tả
Loài Stiychnos mix-vomica L. : Hạt hình đĩa dẹt, hơi dày 
lên ở mép; một sô hạt hơi méo mó, cong không đều, đường 
kính 1,2 cm đến 2,5 cm, dày 0,4 cm đến 0,6 cm, màu xám 
nhạt đến vàng nhạt. Mặt hạt phủ một lớp lông tơ bóng 
mượt mọc ngả theo chiều từ tâm hạt tòa ra xung quanh. 
Rốn hạt là một lồ chồi nhỏ ờ giữa một mặt hạt. sống noãn 
hơi lồi chạy từ rốn hạt đến lỗ noãn (là một điểm nhỏ cao 
lên ờ trên mép hạt). Hạt có nội nhũ sừng màu vàng nhạt 
hay hơi xám, rất cứng. Cây mầm nhỏ nằm trong khoảng 
giữa nội nhũ phía lỗ noãn. Hạt không mùi, vị rất đắng.

Vi phẫu
Vò hạt có các tế bào biến đổi thành lông che chở đơn bào, 
thon dài, ngả theo chiều từ tâm hạt ra ngoài, gốc lông 
phình to. Lớp tế bào mô cứng dẹt, thành rất dày. Nội nhũ 
gồm những tế bào hình nhiều cạnh.

Bột
Rất nhiều lông che chở đơn bào dài và mảnh, thường bị 
gày thành nhiều đoạn. Mảnh gốc lông phình to, thành dày. 
Mảnh tế bào mô cứng có ống trao đổi rõ. Mành nội nhũ 
gồm những tế bào hình nhiều cạnh thành dày, một vài tể 
bào chứa dầu và hạt aleuron.

Định tính
A. Trcn mặt cắt ngang của dược liệu, nhỏ 1 giọt acid nitric 
(77), mặt căt sẽ nhuộm màu đò cam. Trên mặt cắt khác, 
nhỏ một giọt dung dịch amoni vanadaỉ ỉ % trong acid 
sulfuric (77), mặt cất sẽ có màu tím.
B. Phương pháp săc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khơi triển: Toỉuen - 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 cỉoro/orm - ethanol (10 : 1) và 
0,5 ml amoniac đậm đặc (77), đậy năp vả lăc trong 5 min, 
để yên trong 1 h, thỉnh thoảng lắc đều. Lọc, được dung 
dịch thử.
Dung dịch đổi chiểu: Dung dịch strychnin vả brucin chuân 
có nong độ mồi chất 2 mg/ml trong cloroform 677).
Cách tiến hành: Chấm lên bàn mòng 10 pl mỗi dung dịch 
trên. Sau khi triển khai xong, lẩy bản mòng ra để khô ở 
nhiệt độ phòng. Phun thuốc thử  D ragendorff (TV). Q uan 
sát dưới ánh sảng thường. Trên sắc ký đồ của dunạ dịch 
thừ phài có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với vết trên 
sác ký đồ của dung dịch đoi chiểu.

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

DƯỢC DIẺN VIỆT NAM V

1240



MẠCH MÔN (Rỗ)

Tro toan phần Sảo quản
Không qua 3,5 % (Phụ lục 9.8). Đe nơi khô ráo, tránh môc, mọt.

DUgC ĐĨỂN VIỆT NAM V _________________________________________ ______ _________ ...

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Hạt lép và đen: Không quá 3,5 %. 
Các tạp chất khác: Không quá 0,2 %.

Định lưcmg
cản chúih xác 0,4 g bột dược liệu (qua rây sổ 355) vào 
binh nón nút mài 100 ml. Thêm chính xác 20 ml cloroform 
(TT) và 0,3 ml amoniac (TT). Đậy kín binh và cân. Đun 
hồi lưu trên cách thủy trong 3 h, hoặc chiết trong bê siêu 
âm 45 min. Cân lại và bô sung doroform (TT) đê đươc 
khối lượne ban đẩu. Lắc đều, lọc nhanh vào bình nón. Lẩy 
chỉnh xác 10 ml dịch lọc cho vào bình gạn 50 ml. Chiêt 
4 lần mỗi lần 10 ml dung dịch acid sulfuric 0,5 M (TT). 
Lọc dịch acid qua giây lọc đã thâm ướt trước băng dung 
dịch acid sulfuric 0,5 M (TT) vào một bình định mức 
50 ml. Rửa giấy lọc bang một lượng nhỏ dung dịch acid 
sulfuric 0,5 M (TT), gộp dịch rửa vào bình định mức và 
them cùng dung môi tới vạch, lắc kỳ. Hút chính xác 10 ml 
dung dịch thu được cho vào bình định mức 50 ml và thêm 
dung dịch acid sulfuric 0,5 M (TT) vừa đủ đên vạch, lãc 
đểu. Đo độ hâp thụ của dung dịch ờ bước sóng 262 nm và 
300 nm (Phụ lục 4.1). Cốc đo dày 1 cm, mẫu trẳng là dung 
dịch acid sulfuric 0, 5 M (TT).
Hàm lượng phần trăm strychnin trong dược liệu (Y) được 
tính theo công thức sau:

_ 5 * (0,32ự - 0,467 h) 
m * (  Ì - X )

Trong đó:
a là độ hấp thụ ở 262 nm; 
b là độ hấp thụ ở 300 nm; 
m là khôi lượng mẫu thử (g);
X là độ ẩm của dược liệu (g).
Hàm lượng strychnin (C21H22N2O2) trong dược liệu không 
ít hon 1,2 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Bảo quản
Đê nơi khô ráo, tránh móc mọt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa đông, hái những quà già, bổ ra lấy hạt, 
loại bò cơm quả, hạt lép, non, phơi nắng hay sấy ở nhiệt độ 
50 °C’ đến 60 °c đến khô.

Bào chế
Lây hạt mã tiên sạch, sao với cát sạch cho phong đến khi 
có màu nâu thẫm hoặc màu hạt dẻ sẫm. Khi ngoài vò cỏ 
đường tách nè thì đổ hạt và cát ra; rây bò hết cát, cho hạt 
vào máy rây cho sạch lông nhung đã bị cháy.
Hạt Mã tiên tâm dầu vừng: Cho hạt Mã tiền sạch vào nước 
hoặc nước vo gạo, ngâm một ngày đêm; hay cho hạt Mà 
ticn vào nước đun sôi, lấy ra, lại ngâm nước rồi lại lấy ra 
vài lân như vậy cho đen khi thấy mem. Lẩv hạt, cạo bò vỏ 
hạt, bò cây mâm thái mỏng, sấy khô, tẩm dầu vừng (mè) 
một đêm, lây ra sao đển màu vàng, để nguội cho vào lọ 
đậy kín.

Tính vị, quv kinh
Khô, hàn, có đại độc. Vảo các kinh can, tỳ.

Công năng, chủ trị
Thông kinh hoạt lạc giảm đau, mạnh gân cốt, tán kểt tiêu 
sưng. Chủ trị: Phong thấp, tê, bại liệt; đau khóp dạng 
phong thấp, nhức mỏi chân tay, đau dãy thần kinh, sưng 
đau do sang chấn, nhọt độc sưng đau.

Cách dùng, liều lưọng
Dùng Mã tiền chế.
Người lớn 0,05 g/lần, 3 lần trong 24 h, liều tổí đa 0,10 g/lần, 
3 lần trong 24 h. Trẻ em rtr 2 tuổi trờ xuống không được dùng. 
Trẻ em từ 3 tuổi trở lên, dùng 0,005 g cho mồi tuổi. Dùng 
dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột. Không dùng quá liều 
quy định.
Dùng quá liều cỏ thể ngộ độc: Chân tay máy động, ki nil 
giật khó thở, nặng thì có thể hôn mê.

Kiêng kỵ
Không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú.

MẠCH MỒN (Rễ)
Radix Ophỉopogonis japonki

Rễ củ đã phơi hay sấy khô cùa cây Mạch môn đông 
[Ophiopogon japónicas (L.f.) Ker-Gawl], họ Mạch môn 
đông (Convallariaceae).

Mô tả
Rễ hình thoi, hai đầu hơi nhỏ lại, dài 1,5 ctn đến 3,5 cm, 
đường kính phần giữa từ 0,2 cm đen 0,8 cm. Mặt ngoài có 
màu vàng nâu hoặc trắng ngà vả nhiều nếp nhãn dọc nhò; 
trong mờ; một đầu thấy loi giữa nhó. Chất mềm dèo; Mặt 
cất ngang có lớp vỏ mỏng màu nâu nhạt, phần ruột trắng 
ngà, có lõi nhỏ ờ chính giữa. Mùi thom nhẹ, vị hơi ngọt 
sau đó hơi đắng. Dính răng khi nhai.

Vi phẫu
Lóp bần mòng cấu tạo bời những tế bào có thảnh dày, có 
những chỗ bị rách bong ra. Hạ bì gồm vài lóp tể bào nhỏ 
thành hơi dày. Vùng mô mềm vò rộng gấp 3 đen 4 làn 
vùng mô mềm tủy. Các tế bào mô mềm có thành mỏng, 
hình tròn hay nhiều cạnh ờ phần ngoài, tế bào kéo dài theo 
hướng xuyên tâm ở phần trong; rải rác có tinh thể calci 
oxalat hình kim đôi khí là hình cầu gai. Te bào nội bì có 
thành dày ở phía trong và hai bên như hình chữ u. Trụ 
bi gồm 1 lớp tế bào có thành mỏng. Các bó gỗ cấp 1 xểp 
thành dãy, mạch lớn phía trong và mạch nhỏ phía ngoài 
xếp xen kẽ với bó libe cấp 1. Vùng mô mềm ruột hẹp gồm 
các tế bào có thành mỏng, kích thước nhỏ hơn tế bào mô 
mềm vỏ, rài rác có tế bào chửa bó tinh thể calci oxalat hình 
kim thường nhỏ hon các tể bào xung quanh.
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Bột
Mảiứì bần gồm nhừng tô bào nhiều cạnh có thành dày. 
Mành mô mềm aôm tê bào có thành mòng, hình tròn hoặc 
nhiều cạnh, có chứa tinh the calci oxaỉat hình kim dài 
40 jiĩTì đến 70 ịim. rộng 2 pm đến 4 pm, đừng riêng rẽ hay 
xêp thành từng bỏ. Tê bào mô cứng hình chừ nhật có thành 
dày, khoang rộng, có ông trao đôi rõ, thường xêp thành 
từng đảm, có nhiêu tinh bột.

Định tỉnh
À. Quan sát mặt cắt ngang của dược liệu dưới ánh sáng tử 
ngoại ờ bước sóng 366 nm thấy có phát quang màu xanh 
nhạt sáng, mạnh nhất ở vùng lõi và giàm dần ờ vùng vó.
B. Lâỵ 1 g bột dược liệu, them 15 mỉ ethanol 70 % (TT), 
đun hồi lưu trên bếp cách thủy 15 min, lọc. Lấy khoảng 
1 ml dịch lọc pha loãng với nước cắt thành 10 ml. Lắc 
mạnh 15 s, có bọt bền.
c . Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 15 mỉ nước, đun trong cách 
thủy 15 min, iọc. Lấy 1 ml dịch lục thêm 1 ml thuốc thừ 
Fehling (77), đun sôi, cỏ kết tủa đỏ gạch.
D. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Siỉica geỉ GF2U.
Dung môi khai triền: Dicỉoromethan - methanol - nước 
( 8 :2 :  0,3).
Dung dịch thừ. Lấy khoảng 5,0 g bột dược liệu vào bỉnh 
cầu cổ mài 250 ml, thêm 100 ml methanol (TT). Đun hồi 
lưu trên cách thủy 60 min. Đe nguội, lọc. Rửa bâ dược liệu 
bằng 10 ml methanol (TT). Gộp dịch lọc và dịch rửa. cẩt 
thu hôi dung môi tới căn. Hòa căn và chuyên hôn hợp thu 
được vào bình chiết dung tích 100 ml bang 25 ml nước. 
Thêm 25 ml nước bão hòa n-butanoì (í)j .  Lắc kỳ. Lẩy 
dịch chiết n-butanol và bay hơi trên cách thủv đến cấn. 
Hòa tan cắn trong 3 ml methanol (77) được dung dịch 
chấm sẳc ký.
Dung dịch dược liệu đối chiểu: Lấy khoảng 5,0 g bột Mạch 
môn (mẫu chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phẩn Dune 
dịch thử.
Dung dịch chắt đoi chiếu: Hòa tan ophiopogonin D chuẩn 
trong methanol (77’) để được dung dịch cỏ nồng độ 1 mgrinl. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bân mòng 4 Ị-il mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bân mông ra, để 
khô trong không khí ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid 
suhtric ì ồ % trong ethanol (77), sấy ờ 120 °c  cho đến khi 
các vết hiện rõ. Quan sát dưới ảnh sảng thường. Trên sắc ký 
đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng giá trị Rị- và màu 
sac với các vết trên sac ký đồ của dung dịch dược liệu đối 
chiếu hoặc phải có vết cùng giá trị R|'và màu sắc với vết của 
ophiopogonin D trên sắc ký đồ của dung dịch chất đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 18,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g. 105 ° c , 4 h).

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

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

MẠCHNHA___________  _ ...... .....................

Tạp chất
Không quả ỉ % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết đưọc trong dưực liệu
Không được ít hơn 60,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

Chể biến
Thu hoạch vào mùa hạ. Đào lấy rễ cú, rửa sạch, phơi nẳng 
và xếp đổng nhiều lần cho gần khô (khô khoảng 70 % đến 
80 %), loại bỏ rề tua, phơi hay sấy nhẹ đến khô.

Bào chế
Loại bò tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, đập dẹt, rút bỏ lõi, phơi khô. 

Băo quản
Đe nơi khô mát, tránh mốc.

Tính vị, quy kinh
Cam, vi khổ, vi hàn. Vào các kinh tâm, phế, vị.

Công năng, chủ trị
Dưỡng vị sinh tân, nhuận phế thanh tâm. Chù trị: Phể nhiệt 
do ãm hư, ho khan, ho lao, tân dịch thương tổn, tâm phiền 
mẩt ngù, tiêu khát, láo bón.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tử 6 g đến 12 g. Dạng thuốc sắc. Thường phổi 
hợp với các vị thuoc khác.

Kiêng ky
Tỳ vị hư hàn, ãn uống chậm tiêu, ỉa chảy không nên dùng. 

MẠCH NHA
Fructus Hordeì germinatus

Quủ chín nảv mâm phơi khô của cây lúa Đại mạch 
(Hordeum YUÌgare L.), họ Lúa (Poaceae).

Mô tả
Mạch nha hình thoi dài 8 mm đến 12 mm, đườne kính 
3 1Ĩ1IĨ! đến 4 mm, mặt ngoài mảu vàng nhạt, trên lưng có 
mày bao quanh với 5 đường gân và râu dài đã gày rụng. 
Phía bụng được bao trong mày hoa, bóc bỏ vỏ ngoài thây 
mặt bụng cỏ một rãnh dọc, phẩn dưới mọc ra mẩm non và 
rề con, mầm non dài dạng mùi mác, dài 0,5 cm với vài sợi 
rề nhó cong queo. Chất cứng, mặt bẻ gãy màu trắng có tinh 
bột. Không mùi, vị hơi ngọt.

Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng : Silica gel O',
Dung môi khai then: Toỉuen -  cloroform - ethyl acetal 
(10 : 10 : 1).
Dung dịch thử: Lẩy 5 g bột dược liệu vào bình nón 100 mi, 
thêm 30 ml ethanol (77), siêu âm trong 40 min, lọc. Thêm 
vào dịch lọc 1.5 ml dung dịch kali hydroxyd 50 % (77).
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đun hồi lưu trong cách thủy 15 min, làm nguội bằng cách 
để trong cách thủy đá 5 min. Chuyển vào một bình chiết, 
rửa bình nón 2 lần mỗi lần với 20 ml nước và gộp nước rùa 
vào bình chiết. Chiết với ether dầu hòa (30 °c  đèn 60 °C) 
(TT) 3 làn, mồi lần 10 ml. Gộp dịch chiết ether dầu hỏa, để 
bay hơi đến khô. Hòa tan cặn trong 1 ml ethyl acetat (77) 
được dung dịch thử.
Dung dịch đói chiểu: Lấy 5 g bột Mạch nha (mẫu chuẩn). 
Tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn bàn mỏng 20 ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai xong, lấy bản mỏng ra, 
để khô ngoài không khí. Phun dung dịch acid nitric 15 % 
trong ethanol sấy ờ 100 °c đến khi xuất hiện rô vết. Quan 
sát dưới ánh sáng từ ngoại ở bước sóng 366 nm, trên săc ký 
đồ của dung dịch thử phải có các vết phát quang có cùng 
giá ttị Rf và màu sắc với các vết trên sắc ký đồ của dung 
dịch đối chiếu.

Tỷ lệ mọc mầm
Lấy 10 g hạt lúa đại mạch (theo phương pháp lẩy mẫu 
dược liệu, Phụ lục 12.1), chia làm 2 phần. Mỗi phần trải 
trên một nửa bề mặt phang, cỏ đường ngăn chéo. Đem 
số hạt mọc mầm trên tổng sổ hạt đem thử, tính ra tỷ lệ 
phẩn trăm số hạt mọc mầm. Tỳ lệ mọc mầm của dược liệu 
không được dưới 85 %.

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

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

Chế biến
Lây hạt đại mạch đâ nhặt sạch, ngâm nước 2 h đến 3 h. Vớt 
ra, bỏ vào rá, đậy kín. Mỗi ngày vẩy nước 1 lần, giữ độ ẩm 
cho đèn khi hạt lúa nứt mầm dài độ 0,5 cm, lấy ra phơi khô 
gọi lả sinh mạch nha.

Bào chế
Mạch nha sao: Lấy sinh mạch nha sạch, rang nhỏ lứa, sao 
dền màu vàng nâu, lấy ra để neuội, sẩy sạch bụi tro vun 
là được.
Ticu mạch nha: Lấy mạch nha sạch, cho vào nồi, đun to 
lừa, sao cho vàng sém, lẩy ra dế khô, sầv hết tro bụi.

Bạo quản
Đè nơi khô, mát, trong bao bi kin, tránh mốc, mọt.

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

Công năng, chủ trị
Kiẹn tỳ tiêu thực, tiêu sưng thông sữa. Chủ trị: Thực tích 
bụng đây trướng, ãn kem. tiêu hỏa kém, làm mất sữa hoặc 
vu SLmẽ đau do sữa ử lại, vú tức đau khi căng sữa.

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V_________ ___________________

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng hr 9 g đến 15 g. Làm mất sữa: 60 g, dạng thuốc 
sắc. Thường phổi hợp với các loại thuốc khác.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai, hoặc đang thời kỳ cho con bú không nên đùng.

MAI M ực 
Os Sepiae 
Ô tặc cốt

Mai lừa sạch phơi hay sấy khô của con Cá mực (Sepia 
escalenta Hoyle), họ Mực nang (Sepiidae).

Mô tầ
Mai mực hình bầu dục dài 13 cm đến 23 cm, rộng 6,5 cm 
đến 8 cm và dẹt, mép mỏng. Lưng cứng, màu trắng hay 
trang ngả, hai bên có rìa màu vàng đậm hơn. Trên mặt lưng 
có u hạt nổi lên, xếp thành những đường vân hình chữ u 
mờ. Mặt bụng màu trang, xốp, có nhùng đường vân ngang 
nhò, dày đặc, tựa như những làn sóng gợn, có 1 rãnh dọc 
nông ở giữa mặt bụng. Mép như sừng của phần đuôi mở 
rộng dần và uốn cong ve phía bụng, tận cùng phần đuôi cỏ 
gai như chất xương, thường bị gẫy và rơi rụng. Trừ phần 
lưng và mép bụng, có thể chất cứng, còn toàn bộ mai mực 
có thể dùng móng tay nghiền dề dàng thành bột mịn. Vị 
hơi mặn và chát. Mùi hơi tanh.

Bột
Phàn nhiều màu trắng, dưới kinh hiển vi thấy: Đa số ở 
dưới dạng phiến mỏng troné suốt, không đều, một số có 
gợn nhỏ. Những mảnh vỡ không đều, mặt có hình vân lưới 
hay đốm nổi gợn lên.

Định tính
Lấy khoảng 0,5 bột dược liệu, thêm 10 mi dung dịch acid 
hydrocloric ỈO % (77), sê có sủi bọt và tan gần hết.

Độ ẩm
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

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

Chế biến
Mực bắt về loại bò thịt, gi ừ lại mai, rứa sạch, phơi hoặc 
sấy khô.

Bào chế
Rửa sạch, phơi khô, thái thành miếng nhò hoặc tán thành 
bột mịn.

Bảo quản
Nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Hàm, ôn. Quỵ vào can, thận.
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Công năng, chủ trị
Thông huyet mạch, trừ hàn thấp, chi huyết. Chủ trị: Thổ 
huyết, nục huyết, cam tâu mã, băng lậu, đới hạ, đau loét dạ 
dày và hành tá tràng, âm nang lờ ngứa.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 5 g đến 9 g, dạng thuôc bột hoặc phối ngũ 
trong các bài thuôc.
Dùng ngoài: Tán mịn, đẳp lượng thích hợp vào chỗ lờ loét. 

Kiêng kỵ
Kỵ Bạch cập, Bạch Item, Phụ tử.

MẠN KINH TỬ 
Fructus Yĩticis trỉ/olìae 
Quan âm biển

Ouả chín đã phơi hay sẩy khô của cây Mạn kinh {Vite.X 
trifolia L.) hay cây Mạn kinh lá đơn (Vĩtex rotundựoỉia L. f.). 
họ Cỏ roi ngựa (Verbenaccae).

Mô tả
Quả hình cầu, đường kính 4 mm đen 6 mm, mặt ngoài màu 
xám đen hoặc nâu đen, phủ lông nhung màu xám nhạt như 
sương, có 4 rãnh dọc nông, đinh hơi lõm, đáy có đài tồn tại 
màu xám nhạt và cuống quả ngắn. Lá đài bao bọc 1/3 đến 
2/3 quả, có 5 răng, trong đỏ có 2 răng xẻ tuông đôi sâu, 
được phủ kín lông tơ mượt. Chất nhẹ vả cứng, khó đập vờ. 
Mặt cắt ngang quả có 4 ô, môi ô có một hạt. Mùi thơm đặc 
biệt, vị nhạt, hơi cay.

Vi phẫu
Vò quà ngoài gồm 2 lớp: Biểu bì và hạ bỉ. Biêu bì cỏ 1 lớp 
cutin khá dày, rải rác có lông tiết hình cẩu. Hạ bì gôm các 
tế bào dài, dẹt, thành cũng tương đối dày.
Vỏ quả giữa: Phía ngoài tế bào không đều, hình nhiêu 
cạnh, bầu dục hoặc tròn, thành mỏng; phía trong tế bào dài 
xếp dọc, thành dày hơn.
Vò quả trong: cấu tạo bời tế bào mô cứng hình chữ nhật 
hoặc bầu dục, thành rất dày, càng vào phía trong thành tê 
bào càng dày.
Vỏ hạt cấu tạo bời 1 đến 2 lớp tê bào hình mạng.
Nội nhù gồm 1 đến 4 lớp té bào hình bầu dục, trong có 
những hạt lổn nhổn.

Bột
Màu nâu xám, tể bào biểu bi của lá đài hình hơi tròn, thành 
tế bào thường lượn sóng. Lông che chờ có 2 đến 3 tế bào, 
tể bào ở đỉnh lớn hơn, có hỉnh bướu. Te bào vỏ quà ngoài 
hình nhiều cạnh, có đường vân kc của cutin và vết tích 
lông đã rụng, có lông tiết và lông che chờ. Lông tiết có 
2 loại, loại lông đơn bào ở đầu và 1 đến 2 tế bào ờ chân và 
loại lông có 2 đên 6 tế bào ở đầu và 1 tế bào ờ chân. Lông 
che chờ có 2 đến 4 tế bào, dài 14 pm đén 68 pin, thưÒTig 
cong thành núm lôi. Tế bào vò quà giừa hình hơi tròn hav 
bầu dục, thành hơi hóa gỗ, có lỗ rõ. Te bào tiết thường bị 
vờ, có chứa các chất tiết, tế bào kề bên chứa giọt dầu màu

MẠN KINH TỪ _______  ________________

vàns nhạt. Tê bào mô cứng cùa vỏ quả trong hình bầu dục 
hay hình vuôns, đường kinh 10 pm đến 35 fim. Te bào vò 
hạt hình tròn hoặc hơi tròn, đường kính 35 pm đến 42 pm 
thành có vân lưới, hóa gỗ.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica gel G.
Dung môi khai trien'. Cyclohexan - ethyl acetat (8 : 2). 
Dung dịch thừ: cất tinh dầu từ 40 g dược liệu bẳng phương 
pháp cất kéo bang hơi nước. Pha một giọt tinh dầu trong 
1 ml ether dầu hỏa (30 °c đến 60 °C) (TT).
Dung dịch đoi chiểu: cất tinh dầu từ 40 g Mạn kinh 
tử (mẫu chuẩn) bàng phương pháp cất kéo bằng hơi 
nước. Pha một giọt tinh dẩu trong 1 ml ether dầu hỏa 
(30 °c  đến 60 °C) (77).
Cách tiền hành: Chấm ricng biệt lên cùng bản mòng 
20 pl mỗi dung dịch thừ và dung dịch đối chiểu. Sau khi 
khai triển, lẩy bàn mỏng ra, đê khô ngoài không khí rồi 
phun thuỏc thử vaniỉin - acid sulfuric (TT), sấy bản mỏne ở 
110 °c trong 10 min. Trôn sắc ký đồ cùa dung dịch thử 
phải cỏ các vết cùng màu săc và giá trị Rfvới các vết trên 
sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 11,0 % (Phụ lục 12.13).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỳ lệ quà non, quà lép: Không quá 5,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 0,5 %.

Chất chiết được trong dưực liệu
Chat chiết được trong nước: Không dưới 11,0 % tính theo 
dược liệu khô kiệt. Tiên hành theo phươne pháp chiêt nóng 
(Phụ lục 12.10). Dùngmrớc làm dung môi.
Chất chiết được trong ethanol: Không được dưới 7,0 % 
tính theo dược liệu khô kiệt. Tiến hành theo phương pháp 
chiết nỏns (Phụ lục 12.10). Dùng ethanol 96 % (TT) làm 
dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hái quà chín, loại bò tạp chất, phơi 
hay sẩy khô.

Bào chế
Mcạn kinh từ sống: Loại bỏ tạp chất.
Mạn kinh từ sao: Cho mạn kinh tử vào chảo, sao nhỏ lừa 
cho đến khi khỏ thơm. Già dập khi dùng.

Bảo quản
Nơi khô mát.

Tỉnh vị, quy kinh
Khô. tân. vi hàn. Vào kinh can, phê, bàng quang, vị.

Công năng, chủ trị
Sơ tán phong nhiệt, khu phong thắng thấp. Chủ trị: Cảm 
mạo, nhức đâu do phong nhiệt, sưng đau răng lọi, đau mat
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kèm chảy nhiều nước mắt, hoa mat. chóng mặt, phong 
thấp, cân mạch co rút.

Cách dùng, liều lượng
N^ày đùne từ 5 g đến 9 g. thường phôi hợp với các vị 
thuốc khác.

Kiêng kỵ
Huyểt hư không nên dùng.

MÃNG CỤT (Vỏ quà)
Pericarpium Garcỉniae mangostanae

Vò quả chín phơi hay sấy khô cùa quả cây Mãng cụt 
{Garcinia mangosíana I..), họ Măng cụt (Clusiaceae).

Mô tả
Mảnh vò quả màu đò nâu, hơi cong queo, kích thước từ 
3 cm đến 5 cm. Vò quả ngoài có màu nâu sậm, khá nhẵn, 
vỏ quả giữa có màu đỏ nâu, vết bè ờ phan này cho thấy cỏ 
nhưng ống tiết chứa chất nhựa màu vàng hay vảng cam. 
Vò quà trong màu nâu nhạt, nhằn, nhìn thấy rõ những 
mạch dẫn nhựa nhò và nhưng vết hàn cùa múi. Đôi khi 
còn sót lại những lá đài đồng trưởng có hình gần như tròn, 
đính trẽn cuống.

Bột
Màu nâu, không mùi, vị hơi chát. Soi kính hiển vi: tế bào 
mô cứng đa dạng, có kích thước không đều, thành rất dày, 
lỗ trao đổi rõ. Mảnh mô mềm gồm những tế bào có thành 
mỏng, mang chất màu (đò nâu). Khối nhựa có màu (cam, 
đỏ cam, nâu). Tinh thể calci oxalat hình cầu gai (nhỏ, ít).

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 30 ml nước, đun trong cách 
thủy sôi 15 min. Lọc qua 1 đến 2 lớp giấy lọc được dung 
dịch A.
Phàn ứng 1: Cho vào hai ổng nghiệm, mồi ổng 2 ml dung 
dịch A.
Ong 1: Thêm 1 giọt đến 2 giọt thuốc thứ gelatin - natri 
cỉorid (77), xuất hiện tủa trắng đục.
Ong 2: Thêm 1 giọt đến 2 giọt dung dịch sắt (Hỉ) clorid 
ỉ  % (77), dung dịch có màu xanh rêu.
Phàn ứng 2: Cho vào hai ổng nghiệm, mỗi ổng 2 ml dung 
dịch A.
Ong 1: Thêm 3 giọt thuốc thửStiasnỵ (77), đun nóng trong 
cách thủy 10 min, xuất hiện tủa vón màu đỏ gạch.
Ong 2: Thêm 1 đên 2 giọt nước hrom (TT), xuất hiện 
tủa ngà.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bcm mòng: Silica gel G60F2í4.
Dung mói khai trien: Cloro form - ethyl ace tat - acidformic 
(5 :4 :1 ) .
Dung dịch thử: Lay khoảng 2 2 bột dược liệu, thêm 
20 ml hỗn họp dung mỏi cloroform - ethyl acetat - acid 
formic ( 5 :4 :  í), siêu âm trong 30 min, lọc, lầy dịch lọc
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bỏc hơi tròn cách thủy đcn can. Hòa cắn trong 2 ml hỗn 
hợp dung môi trên được dung dịch thừ.
Dung dịch đối chiếu: Lấy khoảng 2 g bột Măng cụt (mẫu 
chuẩn), chict như mô tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 5 |il mồi 
dung dịch trên. Sau khi trien khai sắc ký, lây bàn mòng 
ra để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát bàn mỏng dưới ánh 
sảng từ ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên săc ký đô cùa 
dung dịch thừ phải có các vét phát huỳnh quang cùng màu 
và cùng giá tri Rf với các vết trôn sắc ký đồ của dung dịch 
đổi chiếu.

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

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

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

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

Chất chiết đưực trong dược liệu
Không ít hơn 10,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch khi vò quả đă chuyển sang màu đò hoặc màu 
tím. Bỏ phân thịt quả và hạt, lấy vò dùng tươi hay phơi khô.

Bảo quản
Bao bì kín, nơi khô ráo.

Tính vị, quy kinh
Vị chát, tính ấm. Vào kinh đại tràng.

Công năng, chủ trị
Sát trùng chì lỵ, thu liềm săn da. Chù trị: Đau bụng ia chày, 
lỵ, khí hư bạch đới.

Cách dùng, liều dùng
Ngày dùng từ 20 g đốn 60 g. dưới dạng thuổc sắc, hoặc 
dịch chiết thụt rửa âm đạo trị bạch đới.

MÂM XÔI (Quá)
Fructus Rubí 
Đùm đũm
Quả chín đã phơi hay sấv khô cùa cây Mâm xôi {Rubus 
alceaefolius Poir.), họ Hoa hồng (Rosaceae).

Mô tả
Dược liệu là quả tụ hình càu, thường đính với cuông, gôm 
nhiều quà hạch nhỏ xếp sít nhau thành cụm hình mâm xôi. 
Quả chín khô màu đỏ tham, đường kính khoảng 0,5 cm 
đến 1,0 cm. Quả hạch nhỏ mang nhiêu tua dài, uon theo
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nhiều phía, bên trong chứa hạch hình thận. Đầu quà lồi 
tròn, gốc quả lõm gắn vào cuống và 5 lá đài. Phía trong 
lá đài có nhiều chi nhị màu nâu đen, rời nhau. Quả có vị 
chua, hưi ngọt.

Bột
Bột màu nâu đò, soi kính hiển vi thày nhiều lông che chờ 
đơn bào, thành dày, mảu nâu nhạt, thuôn nhọn hoặc hơi 
uốn lượn đường kính khoảng 7 |im đến 12 pm, dải khoảns 
70 pm đến 300 pm. Mảnh mang màu đò hoặc vàng. Mảnh 
biểu bì gồm các tế bào hình đa giác hoặc tế bào dài và dẹt. 
Tinh thê calci oxalat hỉnh cầu gai đường kính 15 pm đến 
25 pm, nằm trong đám mô mềm hoặc rải rác. Rải rác có 
các mảnh mạch màu vàns nhạt hay nâu đò.

Định tính
Phưomg pháp sác ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng-. Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cloroform - methanol (9 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột thô dược liệu, thêm 15 ml ethyl 
acetat (77), ngâm trong 1 h, thinh thoảng lắc, lọc. Bốc 
hơi dịch lọc trên cách thủy tới cạn. Hòa tan cấn trong 1 ml 
ethanol 96 % (77).
Dung dịch doi chiếu: Lấv ỉ s bột Mâm xôi (mầu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tà ở phần Duns dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 15 pl mồi 
dung dịch ưén, triển khai sẳc ký đen khi dung môi đi được 
khoảng 12 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở nhiệt độ phòng, 
phun dung dịch vaniỉin ỉ % trong acid sulfuric (77), say 
ờ 110 °c đến khi rõ vết. Trên sắc ký đò cùa dung dịch thử 
phái có các vêt cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên 
sắc ký đồ cùa dung dịch đổi chiếu.

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

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

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

Chế biển
Vào tháng 5 đến 7, khi quả chín, hái về, loại bỏ tạp chất, 
phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Trong bao bỉ kín, tránh mốc, mọt.

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

Công năng, chủ trị
ích thận, cổ tinh. Chù trị: Tiểu nhiều lần, tiểu không cầm, 
hoặc thận hư dẫn đến tảo tiết, di tinh, liệt dương.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đên 12 g, dưới dạng thuốc sác hoặc hoàn.

DƯỢC DIÊN Vlựr NẠM_V

MẶT ONG
Mel

Mật ong ỉà mật của con Ong mật gốc châu Á (Apis cerana 
Fabricus) hay Ong mật gổc châu Âu (Apìs meỉỉi/era L.), họ 
Ong mật (Apidac).

Mô tả
Chất lỏng đặc sánh, hơi trong và dính nhớt, có màu trắng 
đến màu vàng nhạt hoặc vàng cam đến nâu hơi vàng. Khi 
đẽ lâu hoặc đe lạnh sẽ có những tinh thể dạng hạt dần dần 
tách ra. Mùi thơm, vị rất ngọt.

Tỷ trọng
ờ  20 °C: Không dưới 1,38 (Phụ lục 6.5).
Nếu chế phẩm có đường kết tinh càn đun nóng trên cách 
thủy ờ nhiệt độ không quá 60 °c cho tan hết đường, trộn 
đều, đe nguội và tiến hành đo tỷ trọng bàng phương pháp 
dùng picnomet hay cân thủy tĩnh.

Dộ acid
Hòa tan 10 g chế phâm với 100 ml nước cất mới đun sôi để 
nguội, thêm 2 giọt dung dịch phenolphtaỉein (77) và 4 ml 
dung dịch natri hydmxyd 0, ỉ M (77), xuất hiện màu hồng 
bền vững trons 10 s.

Tinh bột và dextrin
Đun 2 g chế phâm với 10 ml nước cắt, để nguội, thcm ỉ giọt 
thuốc thử ỉod, không được có màu xanh hoặc màu đỏ.
Cách pha thuốc thừ iod: Hòa tan 26,0 g ìod (77) và 
72 g kali iodid (Tí) trong 100 ml nước, thêm 6 giọt 
acid hydrocỉoric (77) và pha loãng với nước đến vừa đủ 
500 ml, trộn đều và lọc qua phều lọc thủy tinh xổp.

Tạp chất
Trộn đều 1 g chề phẩm với 2,0 ml nước cắt, ly tâm. Gạn 
lấy phần cặn đem soi dưới kính hiên vi, ngoài hạt phấn hoa 
ra, khône được có tạp chất khác.

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

Tro sulíạt
Từ 0,1 đển 0,4 % (Phụ lục 9.9).

Clorid
Không quá 0,02 % (Phụ lục 9.4.5).
Dung dịch A: Hòa tan 4,0 g chế phấm trone nước, thêm 
nước vừa đủ 40,0 ml và lọc.
Lấy 2,5 ml dung dịch A để tiến hành thử.

Calcì
Không quá 0,06 %.
Lẩy 1,0 ml dung dịch A, pha loãng với nước cất thành 
10,0 mĩ. Dung dịch thu được không được chứa calci nhiều 
hơn 6,0 ml dung dịch calci mẫu 10 phần triệu Ca (77) 
thêm nước vừa đu 10,0 ml (Phụ lục 9.4.3).
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Sulfat
Không quá 0,02 %.
Lẩy 7,5 ml dung dịch A đề ticn hành thử (Phụ lục 9.4.14). 

Chất nhầy tổng hợp
Không được xuất hiện ùia do chất nhầy tông hợp.
Pha loãng chể phẩm khoảng 8 lần với nước cát đun nóng. 
Neu cỏ chất nhầy tổng họp sẽ xuất hiện tủa. Tủa này có 
khuynh hướng tan lại khi để nguội. Tủa tạo thành khi đun 
nóng, dem lọc, hòa tan túa trong nước cất và thèm dung 
dich fuchs in (TT), dung dịch sc chuyên sang màu hông. 
Làm bào hòa dung dịch băng natri Sulfat khan (77), sè cho 
tủa bông màu đỏ đậm.

Sacarin
Phưcmg pháp chuvển sacarin thành acid salicylic:
Acid hóa 50 ml chê phâm với dung dịch acid hydrocỉoric 
lố % (77). Chiết 3 lần, mỗi lần với 5 ml ether (TT). Gộp 
các dịch chiết ether rói rứa với 5 ml nước cat. Bốc hơi 
ether. Iiòa tan cắn trong một ít nước nóng, thêm nước cất 
cho vừa đù 10 ml, thêm 2 giọt dung dịch acid sulfuric 38 % 
(TT). Đun sôi, thêm từng giọt dung dịch kalipermanganat 
5 % (TT) (cho quá thừa 1 giọt đén khi có màu hồng). Để 
neuội, hòa tan 1 g natri hydroxyd (TT) vào dung dịch, lọc 
vào một chén sứ, đun cách thủy đen khô rồi đem nung ờ 
210 °c đến 215 °c  trong 20 min.
Hòa cán trong nước cat và acid hóa bàng dung dịch acid 
hydrocloric 16 % (77), chiết với ether (77) và bổc hơi 
ether. Nhò vảo cắn 2 giọt dung dịch sắt (///) clorid ỉ % 
(77), khône được xuất hiện màu tim.

Đưỉmg tráo nhân tạo hoặc chất tạo màu với resorcin
Lăc 5 g chế phẩm với 20 ml ether etvỉic (77). Lọc lấy dịch 
ether vào một ổng nghiệm. Thêm 2 ml thuốc thử Fischer 
[Hòa tan 1 g resorcin (TT) trong acid hydrocìoric đậm đặc 
(TT) vừa đù 100 ml]. Lắc mạnh, quan sát màu cùa lớp 
dung dịch phía dưới, không được có màu đỏ cánh sen rõ 
rệt trong vòng 20 min.

vết rỉ sắt
Lây 1 ml chế phẩm, thêm 4 ml nước cất và 4 giọt dung 
dịch acid hydrocỉohc loăng (77), lắc đều. Nhỏ vài giọt 
dung dịch kali ferocyanid 5 % (TT), không được xuất hiện 
màu xanh.

Định lượng
Thuôc thử Fehling: Là dung dịch đồng thể tích cùa dung 
dich Fehling A và dung dịch Fehling B.
Hung dịch Fehling A:
Bông Sulfat tinh thể (77) 34,66 g
Bung dịch acid sulfuric 15 % (TT) 2 đến 3 giọt 
hỉ ước cất vừa đủ 500 ml
Hung dịch Fehline B:
N°tn  kali tart rat (77) 173 g
Natrf  hydroxyd (TT) 50 g
Nước cất vừa đủ 500ml

MẬT ONG

Dung dịch gỉucuse chuẩn ỉ  %: Cân chính xác khoáng 
1 g glucose chuẩn (đã sấy ờ 100 °c đến 105 °c đến khối 
lượng không đổi) cho vào bình định mức 100 ml, thêm 
nước đê hòa tan và pha loãng với nước đển vạch, lấc đều. 
Xác định độ chuẩn T: Lấy chính xác 10,0 ml dung dịch 
Fehling Á, 10,0 m! dung dịch Fehling B và 5 ml dung dịch 
kaỉi fewcyanid 5 % cho vào một bình nón. Đun sôi dung 
dịch thu được rồi chuẩn độ bàng dung dịch gíucosc chuẩn 
1 % (nhỏ từng giọt) cho đến khi chuyển màu từ xanh lơ 
sang nâu xám. Thời gian từ khi bắt đẩu chuẩn độ cho đến 
khi kết thúc là 4 min và luôn giữ cho dung dịch sôi đều 
trong suốt quá trình định lượng.
Tính độ chuân T [lượng glucose khan (g) tương đương với 
1 ml thuốc thử Fehling đà dùng].
Thông thường độ chuẩn T từ 0,00345 g đến 0,00375 g 
(tương đương với 6,9 ml đến 7,5 ml dung dịch glucose 
chuân 1 %).
Tiến hành định lươĩtg: Cân chính xác khoảng 2 g chế 
phẩm cho vào bỉnh định mức 100 rnl. Thêm nước để hòa 
tan và pha loãng với nước vừa đù đến vạch, lắc đồu (dung 
dịch chế phẩm 2 %).
Tiến hành định lượng như phần xác định độ chuẩn T, 
bắt đầu từ “Lấy chính xác 10.0 ml dung dịch Fehling...” 
nhưng dùng dung dịch chế phẩm 2 % để chuẩn độ thay cho 
dung dịch glucose chuẩn 1 %.
Tính hàm lượng (%) đường khứ tự do trong chế phấm theo 
công thức sau:

x%  =
T X 20 X 100 X 100 

V X p
Trong đó:
T là lượng glucose khan (g) tưcme íme với 1 ml thuốc thử 
Fehling đã chuân độ;
V là thể tích dung dịch che phàm 2 % đã tiêu thụ (mi); 
p là khối lượng chế phâm đem thử (g).
Hàm lượng đường khử tự do trong chế phẩm tính theo 
glucose khan không được dưới 64 % (kl/kỉ).

Bảo quản
Trong bình, lọ, chai nứt kín, không đựng trong thùng 
sắt. Đe nơi mát, tránh ẩm thấp, tránh côn trùng (ruồi, bọ, 
chuột...).

Tính vị, quy kinh
Cam, bình. Vào các kinh phe, tv, đại trường.

Công năng, chủ trị
Bổ trung, nhuận tảo, chỉ thống, giải độc. Chu trị: Tỳ vị hư 
nhược, đau thượng vị, ho, táo bón, giải độc ô  đầu, điều 
hòa các vị thuốc.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 15 g đến 30 g. Dùng ngoài điều trị mụn nhọt 
không thu miệng, bỏng nước, bỏng lừa, liều lượng thích hợp.

Kiêng ky
Sôi bụng, ta chảy hav đầy bụng, không nên dùng.
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MẨU ĐƠN BỈ (Vỏ rễ)
Cortex Radiéis Paeoniae suffruticosae
Vỏ rễ phoi khô của cây Mau đon (Paeonia suffruticosa 
Andr.), họ Mầu đon (Paeoniaceae).

Mô tả
Mau đơn bì hình ống hoặc nửa hình ổng, có khe nứt dọc, 
hai mép thường cuộn cong vào trong hoặc mỏ- ra, dài 5 cm 
đến 20 cm, đường kính 0,5 cm đển 1,2 cm, dày 0,1 cm đến 
0,4 cm. Mặt ngoài màu nâu hay vàng nâu, có nhiều lồ bì 
nam ngang và vết sẹo rề nhò, nori tróc vỏ bẩn, có màu phấn 
hồng. Mặt trong của vò màu vàng tro hoặc nâu nhạt, có 
vàn dọc nhỏ, rõ, thường có nhiều tinh thể nhò sáng. Chất 
cứng giòn, dễ bẻ gây. Mặt gãy gần phang, có tinh bột, màu 
phớt hồng. Vị hữi đắng và se. Mùi thơm đặc biệt.

Bột
Màu nâu đò nhạt, hạt tinh bột rất nhiều, hạt đơn loại hình 
tròn hoặc hình đa giác, đường kinh 3 Ị-im đến 16 pm, rốn 
có dạng điểm hoặc vạch hoặc hình chữ V, hạt kép 2 đến 
6. Những bó tinh thể calci oxalat có đường kính 9 pm đến 
45 pm, đôi khi các tế bào chửa các tinh thể này lại đứng 
liền nhau, xếp thành các cụm bó tinh thể, có khi một tế bào 
lại chứa nhiều bó calci oxalat. Te bào bần hình chữ nhật, 
thành hơi dày màu đỏ nhạt.

Định tính
A. Lắc 0,15 g bột dược liệu với 25 ml ethanol (77) troné 
vài phút rồi lọc. Pha loãng 1 ml dịch lọc với ethanol (77) 
thành 25 ml dung dịch. Đo quang phổ hấp thụ (Phụ lục 
4.1), dung dịch thu được phải cỏ cực đại hấp thụ ở bước 
sóng 274 nm ± 1 mn.
B. Lắc 0,5 g bột dược liệu với 5 ml ether ethylic (77) trong 
10 mìn, lọc; bốc hơi dịch lọc trên cách thủy đến khô, hòa 
cắn trong 3 ml ethanol (77), thêm 1 giọt dung dịch sắt (Hỉ) 
cỉorid 5 % (77), xuất hiện màu tía đỏ.
c. Phương phảp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cycỉohexan - ethyl acetat (3 : 1). 
Dung dịch thừ. Lấy 1 g bột dược liệu, them 10 ml ether 
ethyỉic (77), (ắc kỹ, để vên 10 min, lọc, Bốc hơi dịch lọc 
trên cách thủy đển khô, thêm 2 tnl acetan (TT) để hòa tan 
cắn, được dung dịch thử.
Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan paeonol chuẩn trong 
aceton (77) để đưọc dung dịch có nồng độ 5 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Neu không có paeonol, lấy 
1 g bột Mầu đơn bì (mẫu 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 triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, 
đê khô trong không khỉ, rôi phun dung dịch sắt (Hỉ) cỉorid 
5 % trọng ethanol (77). Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên săc ký đô của dung dịch thử phải có vết cùng màu sắc 
và giá trị Rf với vết trên sắc ký đồ của dung dịch chất đối 
chiêu. Hoặc có các vết cùng màu sấc và giá tri Rf với các 
vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.

MÀU ĐƠN BỈ (Vỏ rễ)_________  ________

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

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

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

Định lượng
Cân chính xác khoảng 0,2 g bột dược liệu (qua rây số 355) 
cho vào trong bình câu, cât kéo hơi nước cho đên khi dịch 
cất ra được khoảng 450 ml, them nước vừa đủ 500 ml, lắc 
đều. Đo độ hấp thụ của dung dịch thu được (Phụ lục 4.1) 
ở bước sóng 274 nm. Tinh hàm lượng paeonol trong dược 
liệu theo A (1 %, 1 cm). Lấy 862 là giá trị A (1 %, 1 cm) 
của paeonol ờ bước sóng 274 nm.
Dược liệu phải chứa paeonol (C9H]0O3) không dưới 1,2 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, Đào lẩy rễ, loại bỏ rề nhó và đất, 
bóc lấy vỏ rễ, phơi khô.

Bào chế
Rửa sạch nhanh vỏ rễ, ủ mềm, thái đoạn, phơi khô.

Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, vi hàn. Vảo các kinh tâm, can, thận.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt lương huyết, hoạt huyết hóa ứ. Chủ trị: Phát 
ban, khái huyết, nục huyết, sot hư lao, cốt chưng, vô kinh, 
bế kinh, nhọt độc sưng đau, sang chấn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hay hoàn tản, 
thường phôi hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Không dừng cho người tỳ vị hư hàn, ỉa chảy, kinh nguyệt 
ra nhiều, phụ nữ có thai.

MẦU LỆ 
Concha Ostreae 
Vỏ hàu, vỏ hà
Vò đâ phoi khô của một sổ loại Hàu như: Hàu ống (Ostrea 
gigas Thunberg), Hàu sông (Ostrea rivuỉaris Gould) hay 
Ilàu Đại liên (Ostrea talienwhanensis Crosse), họ Hàu 
(Ostreidae).

Mô tả
Hàu ổng (O. gigas): Dược liệu có hình dạng phiến thon 
dài, hai vò, gân ờ lưng và bụng hầu hết song song, dài

_____________ _____________ DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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MIẾT GIÁP

10 cra đến 50 cm, dày 4 cm đến 15 cm. vỏ  bên trái lớn hơn 
vỏ bên phải; vò bên phải tương đối nhỏ, vây cứng, dày, 
xếp thành lớp hoặc tầng vân đêu đặn, mặt ngoài vỏ phăng 
hoặc có một vài chỗ lõm màu tía nhạt, trăng xám, hoặc 
nâu vàng; mặt trong màu trắng sứ. Hai cạnh của vỏ không 
có răng cưa nhỏ- vỏ  trái lõm rât sâu, vân thô và to hơn vỏ 
bên phải. Mặt gẳn ở đỉnh nhỏ. Chat cứng nặng, mặt gãy có 
dạng tầng, màu trắng tinh, không mùi, vị hơi mặn.
Hàu sông (O. rivuỉaris): Thường dài 15 cm đên 25 cm, 
hình tròn trứng hoặc hình tam giác, vỏ trái lớn hơn vỏ phải, 
vò phải phẳng hơn. Mật ngoài vỏ bên phải hơi gồ ghê, có 
màu xám, tía, nâu, vàng. Có vảy đông tâm, vảy non mỏng, 
giòn, vảy sinh trường đã lâu năm nhiều tầng, mặt trong 
màu trắng, mép có khi có màu tía nhạt.
Hàu Đại liên (ồ . taliemvhanensis): Hình tam giác, mép 
lưng, bụng có hình chữ V. Mặt ngoài vỏ bên phải có màu 
vàng nhạt, có vảy đông tâm thưa, gợn sóng lên xuông, 
mặt trong màu trắng bóng; vỏ bên trái, vảy đồng tâm, dày, 
cứng; từ bộ phận đinh vỏ, tỏa ra tia sườn rõ rệt, mật trong 
lõm có dạng của một cái hộp, mặt khớp nổi nhỏ.

Độ ẩm
Không được quá 5,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h). 

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

Chế biển
Có thể thu hoạch quanh năm, loại bò thịt, lấy vỏ rừa sạch, 
phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Mầu lệ khô, khi dùng rửa sạch, làm khô, tán vụn thành bột 
hoặc nung rồi mới tán bột.
Mẫu lệ nung (Đoạn mẫu lệ): Lấy mẫu lệ đã rừa sạch, đặt 
trên lò than, nung đến khi thành màu trắng tro xốp, lấy ra 
để nguội, nghiền nhỏ.

Bảo quản
Đe nơi khô.

Tính vi, quy kinh
Hàm, vi hàn. Vào các kinh can, đởm, thận.

Công năng, chủ trị
Mâu lệ: Trọng trấn an thần, tư âm tiềm dương, làm mềm 
chât răn, tản kết khối, thu liễm cổ sáp. Chủ trị: Đánh trống 
ngực, mât ngủ, chóng mặt, ù tai, tràng nhạc, đờm hạch. 
Đoạn mẫu lệ: Cố sáp. Chủ trị: Tự hãn, đạo hãn, di tinh, 
băng huyết, đới hạ, đau dạ dày ợ chua.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 9 g đến 30 g, dạng thuổc sắc (cho vào túi vải 
màn săc mâu lệ trước), dạng thuốc tán.

Kiêng ky
Nêu ám hư mà không có hỏa và ỉa chảy thuộc hàn khí thì 
cẩm dùng.
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MIẾT GIÁP 
Carapax Triơnycỉs 
Mai ba ba

Mai đã phơi hay sấy khô của con Ba ba (Trìonyx sinemìs 
Wiegmann), họ Ba ba (Trionychidae).

Mô tả
Miết giáp hình bầu dục hoặc hình trứng, mặt lưng cong 
lên, dài 10 cm đến 15 em, rộng 9 cm đến 14 cm, mặt ngoài 
màu nâu đen hoặc lục sẫm, hơi sáng óng ánh, có vân lưới 
nhò, đốm màu vàng xám hoặc màu tro, dọc sống có đường 
gờ. Đổt sổng cổ cong vào phía trong. Có 8 đôi xương sườn 
xểp 2 bên đốt sống thang ra mép. Chất cứng, mùi hơi tanh, 
vị mặn.

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

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

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

Chế biến
Ba ba bắt được quanh năm, phần lớn thu hoạch vào mùa 
thu và mùa đông. Mổ lấy phần cứng ở trên lưng, cho vào 
nước sôi, đun 1 h đến 2 h cho đến khi lớp da trên mai có 
thể bong ra. Vớt lấy mai, bóc hết thịt còn dính lại, rùa sạch, 
phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Miết giáp: Lấy miết giáp khô, cho vào nồi đồ khoảng 
45 min, lấy ra để vào nước nóng, lập tức dùng bàn chải 
cứng chải sạch da thịt còn sót lại, rừa sạch, phơi khô.
Thố miết giáp (chế dấm): Lấy cát sạch cho vào nồi rang 
cho tới khi cát tơi ra, cho Miết giáp vào, sao tới khi mặt 
ngoài hơi vàng. Lấy ra, loại bỏ cát, ngâm qua dấm, để khô, 
khi dùng già nát. Cứ 10 kg mai Ba ba dùng 2 L đẩm.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh sâu, mọt, thỉnh thoảng đem phơi lại.

Tính vị, quy kinh
Hàm, vi hàn. Vào các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Tư âm tiềm đương, nhuyễn kiên, thoái nhiệt, trừ trưng hà. 
Chủ trị: Dùng điều trị âm hư phát sốt, lao nhiệt nóng trong 
xương, hư phong nội động, phụ nữ kinh bế, trưng hà, sốt 
rét lâu ngày có bảng, gan lách to.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 9 g đến 24 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phối hợp với các loại thuốc khác.
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Kiêng kỵ
Hư nia không nhiệt, vị yếu hay uôn mửa, tỳ hư có tiết tả, 
phụ nữ có thai không nên dùng.

MÒ HOA TRẮNG
Herba Cỉerodendrì phỉlỉppìnỉ 
Mẩn trắng, Lẹo trắng, Mò mâm xôi

Thân, cành mang lá đã phơi hay sẩy khô của cây Mò hoa 
trắng (Cỉerodendrutn phiỉỉppỉnum Schauer), họ Cò roi 
ngựa (Verbenaceae).

Mô tả
Dược liệu còn nguyên: Đoạn thân non vuông, đoạn thân 
già tròn, dài 20 cm đến 40 cm, đường kính 0,3 cm đển 
0,8 cm, có lông vàng nhạt. Thân chia thành nhiều dóng dài 
4 cm đến 7 cm, quanh mấu có một vòng lông tơ mịn. Lá 
mọc đối, gốc tròn hoặc hình tim, đầu nhọn, dài 10 cm đến 
20 cm, rộng 8 cm đến 15 cm, mép nguyên hoặc có răng 
cưa rất nhò, có ít lông cứng và ờ mặt dưới thường có tuyến 
nhò tròn, màu vàng, gân lá nổi rõ, gân phụ có hình mạng 
lưới, cuống lá phủ nhiều lông. Lá vò có mùi hãng đặc biệt. 
Cụm hoa do các xim nhỏ tập hợp thành chùy ờ đinh thân, 
phủ dầy lông màu hung, dải 11 cm đến 15 cm. Lá bắc 
hình trái xoan hoặc hình mũi mác. Hoa màu trẳng hoặc 
vàng ngả. Nhị và vòi nhụy thò dài. Quả hạch hình cầu, đen 
bóng, có lá đài tồn tại màu đỏ.
Dược liệu đã cẳt đoạn: Đoạn thân, cành lá được cắt thành 
đoạn dải khoảng 1 cm.

Vi phẫu
Lci: Biểu bì tren và dưới mang lông chc chở đa bảo, có 
3 đen 8 tế bào. Lông tiết đa bào nam sâu trong biểu bi, 
chân ngắn, đầu to, tròn, gồm 6 đển 8 tế bào xếp xoè ra, 
ngoài có lớp cutin bao bọc, phồng lên hình đầu. Tuyến tiết 
đa bào to, hình đĩa, nam sát biểu bì. Mặt dưới gân chính loi 
nhiều hơn. Hai đám mô dày ờ 2 chỗ lồi của gân chính. Có 
9 đen 11 bỏ libe-gồ xếp thành một vòng tròn ở gân giữa. 
Libe ở bên ngoài, gần như nối liền nhau. Tinh thể calci 
oxalat hình khối chữ nhật, thường ờ mô mềm ruột cùa gân 
giũa. Mô giậu gồm một hảng tế bào.

Bột
Màu lục xám, mảnh lông che chở, lông tiết đa bào nhìn 
thẳng từ trên xuống có hình tròn, nhìn nghiêng đầu lo, 
chân bé, tuyến tiết hình đĩa đa bào, có khi vỡ thành từng 
mảnh. Mảnh biểu bi dưới có nhiều lồ khi' gồm 2 đến 4 tế 
bào kèm, có khi có cả lông tiết và vết tích lông che chở. 
Lỗ khí bị tách riêng. Tinh thể calci oxalat hình khối vuông 
hoặc hình chữ nhật. Mảnh mô mềm gân lá gồm các tể bào 
hình chữ nhật.

Định tính
Lấy 3 g bột dược liệu cho vào bình nón có nút mài, dung tích 
100 ml. Them 1 ml dung dịch amoniac Ỉ0 % (Tỉ'). Trộn 
đều. Thêm vào bình 20 mi doro form (TỴ), lác nhẹ io min.

MÒ HOA TRẢNG ______________________________

để yên trong 1 h, lọc dịch chiết vào một binh gạn, thêm 
3 ml dung dịch acid sulfuric ỉ o % (77), lấc nhẹ vài phút, 
để lắng. Gạn lấy lớp dung dịch acid cho vào ổng nghiệm, 
nhỏ vài giọt thuốc thử Dragendorff (TT) sẽ có kết tủa màu 
vàng cam.

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

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

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

Chế biến
Thu hái cành lá quanh năm, tốt nhất vào lúc cây sắp ra hoa 
hoặc đang ra hoa, rửa sạch, phơi hoặc sẩy khô.

Bào chế
Khi dùng thái nhò, sao vàng, sác uống. Có thể nấu cao đặc.

Bảo quản
Để nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Vị đắng, mát. Vào các kinh tâm, tỳ, can, thận.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, khu phong, tiêu viêm. Chù trị: Khí 
hư, bạch đới, kinh nguyệt không đều, mụn nhọt, lở ngứa, 
vàng da, gân xuong đau nhức, lưng mỏi, huyết áp cao.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 12 g đến 16 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phổi họp với các loại thuốc khác.

MỎ QUẠ (Lá)
Folium Macỉurae cochinchinensis

Lá tươi hay đã phơi hoặc sấy khô của cây Mỏ quạ {Madura 
cochinchinensis (Lour.) Com.), bọ Dâu tàm (Moraceae).

Mô tả
Lá hình bầu dục thuôn, dài 6 cm đến 9 cm, rộng 2.5 cm đến 
3 cm, gổc hẹp, đầu nhọn hoặc hơi tù, mặt trên nhẵn bóng, 
mặi dưới nhạt.

Vi phẫu
Gân lá: Mặt trên phẳng, mặt dưới lồi nhiều. Biểu bì trên 
và biêu bì dưới cấu tạo bời những tế bào nhỏ, tròn, xếp 
đều đặn. Sát biêu bì có các mô dày cấu tạo bời các tể bào 
nhò thành dày. Bó libe-gồ của gân chính có vòng libe bao 
quanh, trong vòng libe có cung gỗ cẩu tạo bời các mạch 
eỗ xếp sát nhau, có nhiều ổng mạch lớn. Cung gồ phía trên 
cấu tạo bởi các mạch gỗ nhò. Trong phàn libe và mô mềm 
sát libe có các tinh thê calci oxalat hình khối. Phía ngoài 
vòng libe rải rác có sợi riêng lẻ hay xếp thảnh từng bó.
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Phiến lá: Có biểu bi trên là một hàng 1C bào chữ nhật xcp 
đứng, có mặt ngoài hỏa cutin. Dưới biêu bì trên có 3 đen 4 
hàng tế bào mô giậu. Mô mèm phiến lả câu tạo bời những 
tế bao hình trứng, thành mong. Biêu bì dưới gôm các tê 
bào hình chừ nhật xếp ngang, giữa biếu bì dưới và mô giậu 
là mô khuyết.

Bột
Bọt có màu xanh lực đậm, mùi đặc biệt, soi kính hiên vi 
thấy: Mảnh biểu bì mang lỗ khí, mảnh phiến lá manii tinh 
thể calci oxalat hình khổi, mảnh mạch xoan, sợi thành dày 
riêne lẻ hay xcp thành bó.

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Thân sót lại: Không quá 2 %.
Tạp chất khác: Không quả 1 %.

Chất chiết được 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 ethanoỉ 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hái quanh nãm, cất cành, rừa sạch, tách lá dùng tươi 
hoặc phơi khô.

Bảo quàn
Đe nơi khô ráo, chổng ẩm, mốc.

Tính vị, quy kinh
Vị hơi đẳne. tính mát.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết khu phong, thư cân hoạt lạc.

Cách dùng, liều luựng
Ngày dùng 12 g đển 40 g dạng thuốc sắc. Dùng ngoài 
không kể liều lượng, thường dùng phối họp với các vị 
thuốc khác.

MỘC HOA TRẮNG
Cortex Hoỉarrhenae
Mực hoa trắng, Thừng mực lá to

Vỏ cây đà phơi hoặc sấy khô của cây Mộc hoa trắne 
[Holarrhenapuhescens (Buch. - Ham.) Wall, ex G. Don., 
Syn. Hoỉarrhena antidysenierỉa (Roxb. ex Flem.) A. DC.], 
họ Trúc đào (Apocynaceae).

Mô tả
Miêng vò hơi cong, dài ngắn không nhất định, dày 
0,2 cm đến 1,5 cm. Mặt ngoài màu nâu sầm, rài rác có 
nhừng đám màu trắng xám, có nhiều nốt sần nhỏ, dề tách 
ra. Mặt trong nhan, màu vàng nhạt hay vàng nâu. Dễ bè 
gây, mặt bẽ lỡm chởm, nhìn thấy rõ nhiều lớp chồng lên
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nhau. Mặt cát có mô mềm mòng, màu nâu đó thầm, libe 
dày màu vàng nhạt, có nhiều lớp và lổn nhổn như có sạn. 
Không mùi, vị rất đắng.

Vi phẫu
Lóp bần gồm 3 hàng đến 5 hàng tế bào hình chừ nhật. Mô 
mềm vo màu nâu đỏ thẫm. Lóp libe cấp 2 rất dày, trong 
có xen kẽ nhiều đám mô cứng xếp thành nhiều tầng có 
cảc ống nhựa mủ. Bên cạnh mồi đám sợi có nhicu tinh thề 
calci oxalat hình khối. Tia ruột gom một đến hai tế bào 
chạy dài theo hướng xuyên tâm, thảnh tế bào mỏng. Trong 
cùng là tâng sinh libc-gỗ.

Bột
Mảnh mô mềm gồm nhữne tể bào hình đa giác thành mỏng. 
Mảnh bần màu nâu nhạt. Tế bào mô cúng đứng rời hay xếp 
thành từng đám có màu vàng nhạt, hình nhiều cạnh, thành 
dày, khoang rộng có ống trao đổi rõ. Tinh thể calci oxalat 
hỉnh khối chừ nhật dài khoảng 40 pm, rộng khoảng 30 pm. 
Mảnh mạch. Hạt tinh bột hình trứng dài có rốn rõ.

Định tính
A. Lay I g bột dược liệu, thấm am băng amoniac (77), 
thêm 10 ml cỉoro/orm (77). lẳc đều, dậy kín, neàm trong 
12 h. Lọc, lấy dịch lọc cho vào bình gạn. them 5 ml dung 
dịch acid hvdrocloric ỉ M  (77), lấc kỹ. Gạn lấy lớp acid 
cho vào 3 ống nghiệm:
Ống 1; Thèm 2 giọt đến 3 giọt thuốc thử Mover (77), xuất 
hiện tủa trắng.
Ống 2: Thèm 2 giọt đen 3 giọt thuốc thử Dragendorff (77), 
xuất hiện tủa đỏ cam.
Ông 3: Thêm 2 giọt đến 3 giọt thuốc thừ Bouchardat (77), 
xuất hiện tùa nâu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: Cỉoro/orm - methanol - dung dịch 
amoniac Ỉ0 % (50 : 9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 5 g bột dược liệu, thấm ẩm bằng 
amoniac (77), đậy kín, để yên 12 h, sau đỏ cho dược liệu 
vào binh nón nút mài, thêm 20 ml cloroform (77), đun hồi 
lưu trên cách thủy 15 min, để nguội, lọc. Bay hơi dịch lọc 
trên cách thủy tới cắn. Hòa cắn trong 1 ml cloroform (77) 
dùng làm dung dịch thử.
Dung dịch chat doi chiếu: Hòa tan conessin chuân trong 
methanol ITT) đổ có dung địch nong độ 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu khômi có conessin 
chuẩn thì dùng 5 g vỏ Mộc hoa trang (mầu chuẩn), chiết 
như I1ÌÔ tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn móng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai xong, lấy bàn mòng ra, 
để khô ờ nhiệt độ phòng, phun thuốc thứ Dragendorff 
(77). Quan sát dưới ánh sáng thưòng. sắc kỷ đồ cùa dung 
dịch thừ phải có vết cùng giá trị Rf và màu sac với vết 
conessin trên sẳc ký đồ của dung dịch chất đối chiều. Hoặc 
trên sắc ký đổ cùa dung dịch thừ phải có các vết cùng giá 
trị Rf và màu sac với các vêt trên sac ký đô cùa dung dịch 
dược liệu đổi chiếu.

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

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

Tro khống tan trong acid hydrocloric
Không quá 5,5 % (Phụ lục 9.7).

Kim ỉoạỉ nặng
Không quá: 10 phần triệu Pb; 2 phần triệu Cd; 0,5 phần 
triệu Hg; 3 phần triệu As (Phụ lục 9.4,11).

MỘC HƯƠNG (Rễ) _______ ___________________

Định lượng
Cân chính xác khoáng 5 g bột dược liệu (qua rây số 355), 
thấm ẩm bẳng 5 ml dung dịch natri hydroxyd 2 M  (77), 
để yên 1 h, sau đó trải dược liệu ờ chồ thoáng cho khô. 
Chiết tiếp bằng hồn hợp dung môi ethanol - doroform 
(1 :3 )  trong bình Soxhỉct cho đến kiệt alcaloid (kiểm tra 
bằng thuốc thử Mayer). Lấy dịch chiết lẳc 5 lần với dung 
dịch acid hydrocỉoric 2 M  (77) mỗi lần với 20 ml, 20 ml, 
10 ml, 10 ml và 10 ml. Tập trung các dịch chiết acid và 
kiềm hóa từ từ bằng amoniac đậm đặc (TT) cho đến pH
9 đến 10. Chiết lại bàng cách lắc 5 lần với 20 mỉ, 20 ml,
10 ml, 10 ml và 10 ml clorofonn (77). Trước khi chiết lần 
cuối cùng thêm 1 ml dung dịch na tri hvdroxvd 2 M (77) 
vào dịch nước. Lấy 10 ml nước cất cho vào bình ệạn, rửa 
lần lượt từng; dịch chiết cloroform, rửa như vậy 2 lần. Gộp 
các dịch chiêt cloroform, thêm chỉnh xác 20 ml dung dịch 
acid sulfuric 0, ỉ N (CD) và lãc kỹ 5 min. Chuyển dịch 
acid vào bình nón, rừa dịch clorofonm 2 lần, mỗi lần với 
10 ml nước cat và gộp các nước rừa vào dịch acid trong 
bình nón. Thêm 3 giọt dung dịch chỉ thị hỗn hợp (xem ghi 
chú) và chuẩn độ acid thừa băng dung dịch na tri hydroxyd 
0.Ị N (CĐ) cho đển khi dung dịch chuyển màu xanh nhạt. 
Song song tiến hành một mầu trắng như sau: Lấy chính 
xác 20 ml dung dịch acid sulfuric 0,1 N (CD), thêm 20 ml 
nước và 3 giọt dung dịch chì thị hồn hợp, chuẩn độ bang 
dung dịch natri hydroxyd 0,1 N  (CD) cho đến khi dung 
dịch chuyển màu xanh nhạt.
1 ml dung dịch acid sulfuric 0,1 N (CĐ) tương đương với 
0,017829 g alcaloid toàn phần.
Hàm lượng phần trăm (kl/kl) alcaloid toàn phần cùa dược 
liệu tính theo công thức:

(n '-n )x  1,7829) 
p

Trong đỏ:
n' là số ml dung dịch natri hydroxvd 0,1 N  (CĐ) dùng cho 
mẫu trắng;
n là sô ml dung dịch natri hydroxyd 0, Ị N  (CĐ) dùng cho 
mẫu thử;
P là khơi lượng dược liệu tỉnh bằng g (đã trừ độ ẩm). 
Dược liệu phải chứa ít nhất 1,0 % alcaloid toàn phan tính 
theo conessin (C2,ịHi0O2) và tinh theo dược liệu khô kiệt. 
Ghì chú: Trộn 13 ml dung dịch xanh mcthylen [hòa tan 
0,15 g xanh methyỉen (77) trong 100 ml ethanol (77)] với

dung dịch đò methyl [(hòa tan 0,04 g đỏ methyl (77) ừong 
70 ml ethanol (77) và 25 ml nước] cho đủ 100 ml.

Chể bỉến
Lúc trời khô ráo, bóc lấy vò thân cây, phơi hoặc sấy khô. 

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

_______DƯỢC DI ẺN VIỆT NAM V

MỘC HƯƠNG (Rễ)
Radix Saussureae ỉappae

Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Mộc hương, còn gọi là 
Vân mộc hương, Quảng mộc hương [Saussurea lappa 
(DC) c .  B .  Clarke], họ Cúc (Asteraceae).

Mô tả
Rễ hình tạt tròn hoặc hình chùy, dài 5 cm đến 15 cm, đường 
kính 0,5 cm đền 5 cm. Mặt ngoài màu vàng nâu đen nâu 
nhạt. Có vết nhăn và rẩnh dọc khá rõ, đôi khi có vết tích 
của rễ con. Thể chất hơi cứng, khó bẻ, vết bẻ không phẳng, 
màu vàng nâu hoặc nâu xám. Mùi thơm hắc đặc biệt.

Vi phẫu
Lớp bần gôm vài lớp tế bào hình chừ nhật. Mô mềm vỏ 
ngoài mỏng gồm các tế bào phần nhiều hình đa giác, thành 
mòng. Dãi libe câp 2 rời nhau, ngoằn ngoèo, xếp thành dãỵ 
xuvên tâm. Trong và ngoài các dải libe rải rác có các tủi tiết 
tinh dầu. Tầng sinh libe-gỗ gồm một vòng tế bào. Gỗ cấp 2 
xếp thành dãy xuyên tâm, hợp thành từng dải úng với mỗi 
dài libe. Tia ruột gôm 6 đến 10 hàng tế bào thành mỏng.

Bột
Màu vàng náu, vị cay hơi đắng. Soi kính hiển vi thấy: 
Mành ban màu Iiâu vàng. Mảnh mô mềm chứa những 
hạt inulin màu hơi vàng. Mảnh mạch vạch, mạch xoắn và 
mạch mạng. Sợi hợp thảnh từng bó hoặc đứng riêng lẻ, túi 
tiết tinh dầu hình tròn, chửa chất tiết màu vàng. Ngoài ra 
có nhiều hạt inulin hình khối, hình chuông, màu hơi vàng, 
có vân mờ, có kích thước khác nhau.

Định tính
Phương pháp sac ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung mói khai triển: Toluen - ethyl ace tat (95 : 5).
Dung dịch thứ: Lay 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 
(77), đun hồi lưu trên cách thủy trong 10 min, lọc. Lấy 
dịch lọc làm dung dịch thừ.
Dung dịch doi chiếu: Lấy 2 g bột Mộc hương (mẫu chuẩn), 
chiết như môt tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt ícn bản mòng 10 pl mỗi 
dung dịch ti ên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 10 cm, lấy bản mỏng ra, đổ khô ờ nhiệt độ phòng. 
Phun hỗn hợp gồm 0,5 ml anisaỉdehyd (77) được trộn lần 
lượt với 10 ml acid acetic khan (77), 85 ml methanol (77) và 
5 ml acid sulfuric (77). sấy bàn mòng ở 80 °c  đến khi xuất 
hiện vổt. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trôn sắc ký đồ
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của dung dịch thừ phải cỏ các vết cùng màu và cùng giá trị 
Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13). Dùng 10 g bột thô 
dược ỉiệu.

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

Tro toàn phần
Không quá 4,5 % (Phụ lục 9.8).

Định lượng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 30,0 g bột thô dược liệu, 
thêm 300 ml nước, cất trong 3 h. Hàm lượng tinh dầu 
không ít hơn 0,4 %.

Chế biến
Đào lấy rễ, rửa sạch, bỏ rễ con và thân lá còn sót lại hoặc 
bỏ cả vò ngoài (ỉớp bần) rồi cat thành khúc dải 5 cm đến 
15 cm, phơi trong bóng râm hoặc sấy ở nhiệt độ thấp đến khô.

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

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, ÔĨ1. Vào các kinh tỳ vị, đại tràng, can.

Công năng, chủ trị
Hành khí chì thống, kiện tỳ hòa vị. Chử trị; Khí trệ, ngực 
bụng đây trướng, đau bụng, nôn mửa, ỉỵ, ỉa chảy.

Cách dùng, liều lương
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, bột.

Kiêng ky
Các chứng bệnh do khí hư, huyết hư mà tảo thì không dùng.

MỘC QUA (Quả)
Frucius Chaenomeỉis

Quả chín đã chế biến, phơi hay sấy khô cùa cây Mộc qua 
[Chaenomeỉes speciosa (Sweet) Nakai], họ Hoa hồng 
(Rosaceae).

Mô tả
Quả thuôn dài, bổ dọc tỉiành hai nửa đối nhau, đài 4 cm 
dên 9 cm, rộng 2 cm đến 5 cm, dày 1 cm đến 2,5 cm. Mặt 
ngoài màu đỏ tía hoặc nâu đò, có nếp nhăn sâu, không đều; 
meP mặt bô cong vào phía trong, cùi quả màu nâu đô, phân 
giữa lõm xuông, màu vàng nâu. Hạt dẹt hình tam giác dài, 
thường rơi ra ngoài; mặt neoài hạt nhẵn bóng. Chất cứng, 
ưừù thơm nhẹ, vị chua, hơi chát.

Bột
Bột màu nâu tía. Soi kinh hiển vi thấy: Mảnh biểu bỉ tế bào 
hình chữ nhật. Mảnh mô mềm gồm các tế bào hình nhiều

Dư ợ c  ĐIỂN MỆT NAM V _________________________

cạnh, rải rác có tế bào mô cứng đứng riêng hay họp thảnh 
từng đám, mảu vàng, hình trái xoan, thành dày, có ổng trao 
đồi rõ. Mảnh mạch mạng. Tinh thể calci oxalat hình khối 
chữ nhật.

Định tỉnh
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 70 % (TT), 
đun hôi lưu trên Ccách thủy 1 h, lọc, được dịch lọc A dùng 
đê làm các phản ứng sau:
Lây 2 ml dịch lọc A, bốc hơi trên cách thủy đến cắn khô, 
thêm 1 mỉ anhvdrid acetic (TT) và 1 ml cỉoro/orm (TỊ), 
khuấy kỹ và lọc vào một ống nghiệm khô. Cho thận trọng 
dọc theo thành ông nghiệm khoảng 1 ml acid sulfuric (77), 
ở giữa hai lớp dung dịch sẽ xuất hiện vòng màu đò tím, lớp 
dung dịch phía trên có màu xanh lục.
Nhỏ vài giọt dịch lọc A lên một miếng giấy ỉọc, để khô rồi 
quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm sẽ 
thấy vết huỳnh quang xanh nhạt sáng.
Nhỏ chồng lên vết dịch lọc này 1 giọt đến 2 giọt dung dịch 
nhôm clorid ỉ % trong methanol (77), để khô rồi quan sát 
dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm sẽ thấy vết 
huỳnh quang xanh lục sáng.
B. Phương pháp săc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai triển: Ethyl acetat - acid formic - nước 
(8: 1,5:1).
Dung dịch thử: Lẩy khoảng 1 ml dịch lọc A, cô trên cách 
thủy đến cắn khô, thêm vào cắn 1 ml methanol (77).
Dung dịch đổi chiểu: Dùng 1 g bột Mộc qua (mẫu chuẩn), 
chiết như mô tả ở phần Dưng dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt bản mòng lên 10 Ịil mỗi 
đung dịch trcn. Sau khi triển khai xong, lấy bản mỏng ra, 
đê khô ngoài không khí. Phun dung dịch nhôm clorid ỉ % 
trong methanol (77). Đê khô bản mỏng và quan sát dưới 
ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cùa 
dung dịch thử phải cho các vết cùng màu và cùng gíá trị Rf 
vói các vết trên sắc ký đồ cùa đung dịch đổi chiếu.

Độ acid
Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 50 ml nước, lắc mạnh, để lắng 
1 h, lọc lấy địch lọc, tiến hành thử độ pH (Phụ lục 6.2), pH 
phải từ 3 đến 4.

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khõ kiệt.
Tiển hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ hoặc mùa thu. Hái lấy quả màu 
vàng hơi xanh lục, luộc đến khi vỏ ngoài chuyển thành 
màu trang hơi xám, vớt ra bố đôi dọc quả vả phơi khô.

....... .................................................................... MỘC QUA (Quả)
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Bào chế
Rửa sạch, ủ mềm hay đồ kỹ rồi thái lát mỏng và phoi khô.

Bảo quản
Nơi khô, tránh ầm và mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Toan, ôn. Vào các kinh tỳ, vị, can, phê.

Công năng, chủ trị
Bình can dương, thư cân, hòa vị, hóa thấp. Chủ trị: Phong 
hàn thấp tý, thắt lưng gối nặng nề đau nhức, cân mạch co 
rút, hoắc loạn, chuột rút, cước khí.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, thường phối bợp với các vị 
thuốc khác.

MỘCTẶC 
Herba Equiseti debilis

Phần trên mặt đất đâ phoi hay say khô của cây Mộc tặc 
{Equisetum debỉìe Roxb.), họ Mộc tặc (Equisetaceae).

Mô tả
Nhiều đoạn thân và cành hình ống dài 7 cm đến 15 cm, có 
khĩ tới 30 em, đường kính 1 mm đến 2 mm, màu nâu sẫm. 
Cành màu lục nhạt, hơi vàng hay xám tro, có nhiều rãnh 
dọc song song, có nhiều đốt. Mỗi mấu mang một vòng lá 
nhò, hình sợi màu nâu, dẹt ờ gốc và dỉnh liền nhau thành 
một bẹ màu lục nhạt, có răng cưa nâu ôm ứy cành. Ở mỗi 
mẩu có nhiều nhảnh con mọc vòng, màu nâu. Chất giòn, 
dễ bẻ gãy. Mặt ngoài cành sừ ráp tay do biểu bì có chất 
silic. Bỏ đôi cành thấy gióng rồng, mấu gằn đặc.

Vi'phẫu
Biêu bì cỏ một lớp tê bào xêp đêu đặn, tâng cutin dày. Vòne 
mô dày liên tục sát biểu bì, phát triển nhiều ờ những chỗ 
lôi, tế bào thành dày đều. Mô mồm vỏ chia làm 2 phần: 
Phần ngoài gồm các tế bào hình nhiều cạnh, hơi kéo dài 
theo hướng xuyên tâm, thành mỏng, chứa nhiều lạp lục; 
phân trong có các bó ỉibe-gỏ xêp theo một vòng xen kẽ với 
các mô khuyết. Mỗi bó libe-gỗ gồm: Vòng nội bì, libe xếp 
giữa 2 dầy mạch gỗ, một khuyết nhỏ sát bên trong bó libc. 
Khuyết trung tâm rộng, chiếm khoáng 2/3 thiết diện vi phẫu.

Bột
Màu lục nhạt, vị hơi ngọt, hơi đắng chát, Soi kính hiển vĩ 
thấy: Mảnh biểu bỉ ở phần gổc thân màu da cam, tế bào 
hình chữ nhật dài, thành lượn sóng đều đặn. Mành quản 
bào hình thang. Mảnh mô dày gồm những tc bào hình chừ 
nhật thành dày khi nhìn trẽn bề mặt hoặc hỉnh aẳn tròn khi 
nhìn ờ mặt bên. Mành biểu bì ờ phần giữa thân màu lục 
nhạt, tể bào hình chừ nhật ngăn hoặc gẩn vuông. Mảnh 
biêu bì thân với các lô khí đặc biệt. Quan sát dưới ánh sảng 
từ ngoại ờ bước sóng 366 nm, bột Mộc tặc phát quang lấm 
tâm vàng.

MỘC TẶC_______________________ _________ __________
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Định tính
A. * Lấy 1 g bột dược liệu, thỏm 15 ml eíhanoỉ 70 % (TT), 
đun nhẹ trên cách thủy trong 5 min, thinh thoảng lắc, lọc, 
cô dịch lọc còn khoang 2 ml rồi cho vào ống nghiệm, thêm 
10 ml nước, lấc mạnh trong 1 min (30 lần lắc), xuất hiện 
bọt bền trong 30 min.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Sílica gcỉ G.
Dung mói khai triên: Cychhexan - ethyi ơcetat - acid 
formic ( 8 :4 :  0,4).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 25 ml methanoỉ 
75 % và 1 ml aãd hỵdrocỉoric (77), đun hồi lưu trong 1 h, 
lọc, cô dịch lọc trên cách thủy đến cẳn. Hòa tan cắn trong 
10 ml nước, chiết 2 lần với ethyỉ acetat (77), mồi lần 10 mỉ, 
cô dịch chiết ethyl acetat đến cắn. Hòa tan cẳn trong 1 ml 
methanoỉ (77) đê dùng làm dung dịch thử.
Dung dịch chất đối chiếu: Hỏa tan kaempĩerol chuẩn trong 
■mcthanoỉ (77) đề được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có kaempíerol, 
lấy 1 g bột Mộc tặc (mẫu chuẩn), chiết như mô tả ở phần 
Dung dịch thử.
Cíich tiến hành: Chấm riêng biột lên bản mỏng 5 pỉ mồi 
dung dịch thử, dung dịch dược liệu đổi chiếu và 2 fil dung 
dịch chất đổi chiếu. Sau khi triển khai xong, lấy bản mỏng 
ra để khô trong không khí rồi phun dung dịch nhôm clorid 
5 % trong ethanoỉ. Quan sát ngay dưới ánh sáng tử ngoại 
ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử 
phái có vết phát quang cùng màu sắc và giá trị Rf với vết 
kaempĩeroỉ trcn sắc ký đồ của dung địch chất đối chiếu 
hoặc trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải có các vềt phát 
quang cùnu màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký dồ 
của dung dịch dưực liệu đôi chiếu.

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

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

Chất chiết được trong dưực liệu
Không được dưới 4,0 % tính theo được liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 96 % (77) làm dung môi.

Chế biển
Thu hoạch vào mùa hạ và mùa thu, cẳt lấy phần trên mặt 
đất, loại bỏ tạp chất, phơi âm can đến khô.

Bào chế
Loại bỏ thân héo và gốc rễ còn sót lại, phun nước, ủ mểm, 
càt đoạn và phơi khô.

Bảo quản
Nơi khô ráo.

Tính vị, quy kinh
Cam, vi khổ, bình. Quy vào kinh can, đỏm, phế.
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Công năng, chủ trị
Tán phong nhiệt, trừ mắt có màng (thoái ê). Chù trị: Đau 
mắt đỏ do phong nhiệt, ra gió chảy nước mãt, mat kéo màng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g. phối hợp trong các bài thuôc. 

Mộ t  d ư ợ c  (Gôm nhựa)
Myrrha
Chất gôm nhựa của cây Một dược [Commiphora myrrha 
(Necs) Ervgl.] và cây ỉìalsamodendron chrenbergỉanum 
Berg.. họ Trám (Burseraceae).

Mô tả
Một dược thiên nhiên: Có dạng khối, cục, hạt không đều, 
cue lớn dài 6 cm. Mặt ngoài màu nâu vàng hoặc nâu đỏ, 
có khi trong mờ. Một số có khôi màu nâu đen. nhiều dâu, 
trên phủ bụi phấn màu vàng. Chất cứng, giòn. Mặt bị vỡ 
không phẳng. Có mùi thơm đặc biệt. Vị đấng hơi cay. Loại 
có màu nâu vàng, mặt vỡ hơi trong, tinh dâu nhuận, hương 
thơm nồng, vị đắng, không có tạp là tốt.

Định tính
Lấy vài hạt nhỏ che phâm, cho thêm dung dịch vanilin 
trong acid hvdrocỉoric (77), lẳc đều, sẽ cỏ màu đỏ thắm.

Độ ẩm
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.6, 1,000 g, 105 °c\ 2 h).

Tạp chất
Vỏ cây còn sót lại không quá 2,0 % (Phụ lục 12.11).

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

Chế biến
Thu hoạch từ tháng 7 đến 9 là tốt nhất, khi đó lượng Một 
dược nhiều, chất lượng tốt. Năm sau, từ tháng 1 đến 3 lại 
có thẻ thu hoạch được. Nhựa cây được chảy ra từ vêt nứt tự 
nhiên của cảv Một dược. Dỏ thu hoạch được nhiều, người 
ta có thê khía sâu vào vò thân và cảnh to. Nhựa mới chảy 
ra thành giọt sền sệt như dầu đặc, màu trang hoặc vàng 
nhạt, dân dân biên thành khôi cục cứng trong không khí, 
có màu vàng sẫm, nâu vàng hoặc có khi đò nhạt, cuối cùng 
là màu đỏ sẫm. Thu lẩy nhựa, loại bỏ tạp chất.

Bào chể
Bột Một dược: Lấy Một dược sạch, giã vụn. sao qua với 
Đãng tâm thào, tán bột mịn. Cứ 40 e Một dược dùng ỉ g 
Dăng tâm thào.
Bội Một dược thủy phi: Cho it rượu vào Một dược, nghiền 
nát, cho nước vào thủy phi đốn bột mịn, phơi khô.
Cách khác: Lây Một dược sạch, cho vào chảo sao nhỏ lừa 
đên mặt ngoài hơi tan, lay ra, để nguội hoặc sao đến mặt 
ngoài hơi tan thi phun dấm, tiếp tục sao đến khi mặt ngoài 
sáng bóng, lấy ra đê nguội. Cứ 100 kg Một dược dùng 
6 L dấm.
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Bảo quản
Đề nơi khô, mát, tránh âm, trong bao bi kín.

Tính vị, quy kinh
Khổ, binh. Vảo các kinh can, tâm, tỳ.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết, khứ ứ, chỉ thống tiêu sưng, sính cơ, thông 
kinh. Chủ trị: Kinh bế, thống kinh, đau thượng vị, nhọt 
độc sumg đau, sưng đau do sang chấn, trĩ, mục truớng (đục 
thủy tinh thể). Dùng ngoài để thu miệng, lèn da non, vet 
loét lâu lành.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4 g đen 12 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Dùng ngoài tán bột để bôi, đắp.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai, mụn nhọt đà vờ không nên dùng.

M ơ MUỐI
Fructus Arnteniacae praeparatus 
Diềm mai, Bạch mai

Quả già màu vàng đã che muối cùa cây Mơ (Primus 
armeniaca L. Syn. Armeniaca vulgaris Lam.), họ Hoa 
hồng (Rosaceae).

Mô tả
Quà hạch hình cầu dẹt, to nhò không đều, đường kính 1 cm 
đến 3 cm. Mặt ngoài màu nâu nhạt cỏ nhiều nếp nhăn. Đáv 
có vết cuống quả hình tròn lỏm sâu. Thịt quả mêm dinh 
muối, thịt quá bị rách đẻ lộ vò quà trong cứng rắn, màu nâu 
nhạt. Hạt hình trứng dẹt, màu vàng nhạt. Vị chua, mặn.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Cvclohexan - cỉoro/orm - ethyl acetat 
- acid formic (20 : 5 : 8 : 0,1).
Dung dịch thử: Lấy 5 g bột chế pham (phần thịt quả), thêm 
30 ml methanol (77), lấc siêu âm trong 30 min, đe nguội 
và lọc. Bay hơi dịch lọc tới khô, hòa tan cắn trong 20 ml 
nước và chuyển vào bình gạn; chiết với ether (77) hai 
lần, mỗi lần 20 ml, gộp dịch chiết và bay hơi dịch chiết 
tới khô. Ngâm can thu được trong 15 ml ether dâu hỏa 
(30 °cđến 60 °C) (77) loại bỏ lớp ether dầu hỏa, làm nhu vậy 
2 lân, trong khoảng 2 min. Hòa tan căn còn lại trong 2 ml 
methanol (77).
Dung dịch đoi chiểu: Lấy 5 g Mơ muôi (mẫu chuẩn), tiến 
hành chiết như mô tà ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bân mòng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sấc ký, lấy bàn mỏng 
ra, đế khô ngoài không khí. Phun dung dịch acid sulfuric 
10 % tru mị ethanol (77) và sấy ớ ] 05 cc  cho đcn khi xuất 
hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký 
đo của dung dịch thừ phải cỏ các vết có cùng giá trị Rj-và 
màu sắc với các vet trên sắc kv đồ của dung dịch đối chiếu.

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

Chế biến
Diêm mai (Bạch mai): Hái quà Mơ gần chín vàng, không 
bị rụng, phơi héo, dùng nước rửa sạch, để ráo, sau đó cho 
vào vại sành, muối như muối cà (không đổ nước). Được 
3 ngày, 3 đêm, vót ra, phơi khô tai tái rồi lại cho vào vại 
muối lần thứ 2 một ngày một đêm nữa. Sau đó lấy ra, phơi, 
sấy đến độ ẩm dưới 15 %, trên quà Mơ muối kết tinh thành 
lớp màu ưắng là được.

Bảo quản
Đe nơi khô, tránh ẩm.

Tính vị, quy kinh
Toan, hàm, ôn. Vào các kinh can, tỳ, phê, đại trường.

Công năng, chủ trị
Nhuận phê, sinh tân dịch, sáp trường, sát trùng. Chù trị: 
Ho lâu ngày phê hư, hư hỏa tiêu khát, ỉa chày, lỵ mạn tính, 
đau bụng, hồi quyết (đau bụng do giun đũa).

Cách dùng, Liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 10 g, dạng thuốc sắc. Thường phối 
hợp với các loại thuốc khác, cỏ thê dùng thịt quả bò hạch 
cứng, dùng sắc thuốc thì không cần bỏ hạch cứng.

Kiêng ky
Bệnh cẩn phát tán không nên dùng.

MƯÒNG TRÂU (Lá)
Folium Senna aỉatae

Lá chét phơi hay sấy khô cùa cây Muồng trâu [Senna aỉata 
(L.) Roxb. Syn. Cassia aỉaía L.], họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Lá kép hình lông chim, dài 30 cm đổn 40 cm, gồm 
8 đến 12 đôi lá chét hình trứng hoặc hình bàu dục hẹp tròn 
ở hai đầu, lá chét đài 5 cm đến 13 cm, rộng 2,5 cm đen 
7 cm, to dần về phía ngọn. Cuống ngắn hơi phình to ờ gốc. 
Gân lá hình lông chim. Mặt trôn lá mảu xanh đậm, mặt 
dưới lả màu xanh nhạt hơn, hai mặt nhằn. Mép lá nguyên.

Vì phẫu
Gân giữa cùa lá có mặt trẽn phàng, mặt dưới lồi. Biểu bì 
trên và biểu bì dưới của phần gân lá và phần phiến lá cỏ 
lông che chờ đơn bào ngắn, đầu nhọn, mặt dưới lá mật độ 
lông dày hơn. Riêng phần phiến lá có u lồi cutin và lỗ khí 
ờ cả hai mặt. Các tể bào mô dày góc xếp thành đám nằm 
sát biểu bì ở phần gân lá. Một cung libe-gỗ nàm giữa gân 
lá, hai đâu cung cuộn vào phía trong nhưng không giáp 
nhau. Libe năm thành từng đám nhỏ liên tục, gồm những 
tế bào nhỏ thành nhăn nheo, xen kẽ với các đám libe là mô 
mềm libe gồm nhưng tế bào to hơn, tròn, vách mỏng. Gồ 
tập trung thành một đám dày gồm những tế bào có thành
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hóa gỗ ỡ vùng mặt trên cuống lá và tạo một vòng cung 
gồm những bó gỗ hình tam giác ờ mặt dưới vùng cuống lả. 
Phía ngoài cung libe-gỗ cỏ một vòng mô cứng bao quanh 
thành một vòng kín hình tim ở vùng gân lá, gồm những tế 
bào có thành dày. Phía trong cung libe-gỗ có mô mềm đặc 
gồm những tế bào thành mỏng hình đa giác. Tinh thể calci 
oxalat hình lập phương nằm trong những tế bào mô mềm 
ven theo cung mô cứng.
Phàn mô mềm gồm những tế bào to, thành mòng, vùng 
phiến lá có những khuyct hình xoan.
Phần phiến lá có hai lớp mô giậu, chiếm 1/2 bề dày của 
phiến lá.

Bột
Bột màu xanh, chất xốp nhẹ. Soi kỉnh hiển vi thấy: mành 
biểu bì ừôn và biêu bì dưới của lá có tế bào thành mỏng 
mang lông che chở đơn bào ngắn, đầu nhọn, lồ khí kiểu 
song bào và u lồi cutin. Mảnh biểu bi của cuống lá và gân 
lá có mang lông che chờ đơn bào. Mảnh lông đem bào bị 
gãy, mành mô mềm. Sợi kèm tinh thề calci oxalat hình 
khối lập phương riêng lẻ. Mảnh mạch điểm, mạch mạng, 
mạch xoắn và mạch vạch.

Định tính
A. Lẩy l g bột dược liệu, thêm 10 ml dung dịch acid 
sulfuric 25 % (TT) đun sôi trong 2 min, đê nguội, lọc vào 
bỉnh gạn. Cho vào dịch lọc 5 ml doroform (TT), lắc. Đe 
lắng, gạn lấy lớp cloroform, thêm 2 ml dung dịch natri 
hvdroxyd 10 % (77), lắc, để lắng, lớp kiềm có màu hồng 
hoặc đỏ.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trién: n-Hexan -  ethylacetat (5 : 1).
Dung dịch thừ: Lẩv 2 g bột dược liệu đun trên cách thủy vói 
20 ml ethanol 9 6  %  (77) trong 30 min, để nguội, lọc, để bay 
hơi dịch lọc đến cắn khô. Thêm vảo cắn 10 ml nước và 1 ml 
dung dịch acid hvdroclorie 10% (77) đun trong cách thủy 
30 min, để nguội sau đó lãc với 20 ml ether ethylic (77), 
bay hơi dịch chiết ether đến còn 2 ml làm dung dịch thừ. 
Dung dịch đổi chiếu: Pha dung dịch chrysophanol chuẩn 
0,1 % ừong ethanol 96 % (77). Nếu không có chất đối 
chiếu, dùng 2 g bột lá Muồng trâu (mẫu chuẩn), chiết như 
mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 |il mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sẳc kỷ, lấy bản mỏng ra, 
để khô trong không khí, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ờ bước sóng 366 nm và đặt bàn mòng trong hơi amoniac. 
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung 
dịch thừ phải có các vết có cùng màu sắc và giả trị Rf với 
các vct trôn sac ký đo của dung dịch đổi chiếu.

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

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

__ _______ _________________ DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

1256



Tro không tan trong acid liydrocloric
Không quá 0,7 % (Phụ lục 9.7).

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

Định lượng
Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu (qua rây sô 
355) cho vào bình nón 100 ml. Thêm 5 ml acid acetic 
hăng (77). Đun hồn hợp trong 20 min dưới ống sinh hàn 
ngược ưong cách thủy sôi. Dẻ nguội, thêm vào binh nón 
40 ml ether ethvỉic (77) và đun hôi lưu trên cách thủy 
15 min. Để nguội, lọc qua bông vào một bình gạn 250 ml, 
rừa bông bàng 10 ml eiher ethvỉic (TT). Cho bông trờ lại 
vào bình nón, lặp tại cách chiểt như trên 2 lần, mồi lân 
dùng 10 ml ether etbyỉic (TT) và đun hồi lưu cách thủy 
có sinh hán ngược được làm lạnh bằng nước đá trong 
10 min. Đe neuội, lọc qua bông. Tráng bình nón băng 
10 ml ether ethylỉc 777), lọc qua bông trên. Tập trung các 
dịch lọc cther cthylic vào bình gạn trên.
Thêm cẩn thận 50 ml dung dịch kiếm - amoniac (xem ghi 
chú) vào dịch chiết ether ethylic đựng trong bình gạn, lắc 
trong 5 min. Sau khi hỗn hợp đã phân lớp hoàn toàn, gạn 
lóp nước màu đò trong suốt vào bình định mức 250 ml. 
Tiếp tục chiết lớp ether 3 lan, mỗi lần với 40 ml dung dịch 
kiểm - amoniac. Tập trung các dịch chiết kiềm vào bình 
định mức và thêm dung dịch kiềm - amoniac tới vạch.
Hút 25 ml dung dịch thu được cho vào một bình nón và 
đun nóng 15 min trong cách thủy với ống sinh hàn neược. 
Đê nguội, đo mật độ quang ờ bước sóng 520 nm (Phụ lục 
4.1), so sánh với mẫu trẳng là dung dịch kiềm - omoniac. 
Nông độ anthranoiđ trong dung dịch cần đo được biểu thị 
băng 1,8-dihyđro anthraquinon và xác định bằng đường 
cong chuẩn.
Xây dựng đường cong chuẩn: Pha một dây dung dịch 
cobalt clorid (CoC12.6H20) có nồng độ từ 0,2 % đén 5 % 
và đo mật độ quang các dung dịch này ở bước sóng 520 nm 
(Phụ lục 4.1). Trên trục tung ghi mật độ quana đo được. 
Trên trục hoành chi nồng độ dẫn chất anthranoid tươne 
ứng với nồng độ cobalt clorid, tính ra mg trong 100 mi. 
Theo quy ước, mật độ quang của dung dịch cobalt 
clorid 1 % bàng mật độ quang của 0,36 mg 1,8-dihvdro 
anthraquinon trong 100 mỉ dung dịch kiểm - amoniac. 
Hàm lượng phần trăm dần chất anthranoiđ trong dược liệu 
tính theo công thức:

DƯỢC DIÊN VIỆT NAM V______________

10xa (100-h)
Trong đó:
c là nông độ dần chất anthranoid bằng ing/TOO ml tính theo 
đường cong chuẩn; 
a là khối lượng dược liệu (g); 
h là độ âm dược liệu (%).
Dựợe liệu phải chứa ít nhất 0,2 % dần chất anthranoid 
bicu thị bảng 1,8-dihydro anthraquinon tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Ghi chú. Duns dịch kiềm - amoniac: Lấy 5 g naírí hydroxyd 
(77) thêm 2 ml amonỉac (77), thêm nước vừa đù 100 ml.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, hái lấy lá, phơi âm can, hoặc sây 
nhẹ hay sao đen khô.

Đảo quản
Đe nơi khô, mát, tránh ánh sáng.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào các kinh can, đại trường.

Công năng, chủ trị
Nhuận tràng, lợi gan mật, tiêu độc, tiêu viêm, sát trùng, 
chì ngứa. Chủ trị: Táo bón (dùng sống), viêm gan, da vàng 
(dùng dược liệu đã sao khô).
Dùng ngoài chữa hắc lào, viêm da thần kinh, ngứa lỡ. 

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4 g đến 5 g (nhuận tràng), dạng thuốc sác. 
Dùng ngoài: Lượng thích hợp, rừa sạch, giã nát lá, lấy 
nước cốt bôi, một ngày 2 lần, hoặc lấy lá tươi vò, chà sát 
vào chỗ bị hắc lào.

Kiêng ky
Phụ nữ có thai không nên dùnư.

MƯỚP ĐẲNG (Quả)
Prucíus Momordicae charantiae 
Khổ qua
Quả xanh còn tươi hoặc quà xanh đã phơi hay sấy khô 
của cây Mướp đắnc (Momordica charantia L.), Họ Bí 
(Cucurbítaceae).

Mô tả
Quả hình thoi dài 12 cm đến 18 cm, đường kính 3 cm đến 
5 cm, gốc và đầu quả thuôn nhọn, mặt ngoài màu xanh có 
nhiều gai từ, thịt quà dày, vị đắníĩ, trong quả chứa nhiều 
hạt dẹt dài 13 mm đến 15 mm. rộng 4 mm đên 8 mm. có 
màng bao quanh hạt.
Sau khi che biến, dưọ-c liệu đã phơi hay sấy khô là những 
phiến mỏnạ hình lười liềm, hình gần tròn, thường rồng ở 
giữa, có viền màu vảng nâu bên ngoài của vò quà, màu 
trắng hơi vàniỉ bên trong (thịt quà), phiến dày từ 3 mm đen 
5 mm, rộng từ 0,7 cm đến 1,5 cm, dài từ 5 cm đến 8 cm. 
Mùi thơm nhẹ.

Bột
Thịt quả phơi sấy khô, tán thành bột mịn, quan sát dưới 
kính hiển vi thấy: Nhiều hạt tinh bột hình tròn, bẩu dục to 
nhỏ không đều; bó sợi, mô mềm, mạch xoẳn, mạch vạch.

Định tính
A. Phuơna pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bcm mỏng: Siỉicageỉ GF25J.
Dung môi khai triền: Cioro/orm - mcthanoỉ (10 : 1).

MƯỚP ĐẢNG (Quà)
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Dunv dịch thin Cho 5 g bột thịt quà đã sấy khô tán nhỏ 
vào bình nón có dung tích 100 ml, thêm 50 ml ethanol 
20 % (TT), trộn đều rồi đê qua dèm. Lọc, thêm 10 ml dung 
dịch chỉ acetat Ỉ0 % (77) vào dịch lọc. lăc đêu, lọc. Loại 
chì thừa trong dịch lọc hằng cách thêm 3 ml dung dịch 
natri sulfat hão hòa (Tỉ), lắc kỹ, lọc bò tủa, chuyên dịch 
lọc vào bình gạn, lẳc dịch lọc 3 lần, mỗi lần với 10 ml hỗn 
hựp ethanol - cloro/ơrm (1 ; 3), gạn lấy lớp dưới, loại nước 
bàng natri sulfat khan (77), bốc hơi dịch chiết trên cách 
thủy đến khô, hòa tan cắn bàng 2 ml ethanol 90 % (77) 
được dung dịch thử (dung dịch A).
Dung dịch đối chiếu: Lấy 5 e bột thịt quà Mướp đẳne (mẫu 
chuân), tiến hành chiết như mô tà ở phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành'. Chấm riêng biệt len bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi khai triổn, lấy bản mỏng ra đổ khô 
ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh Scáng tử ngoại ở bước 
sóng 366 nm, có các vết phát quang màu xanh lơ. Tiếp tục 
phun dung dịch vanilin ỉ % trong acid phosphoric (77), 
sấy bàn mỏng ư 100 °c đen khi xuất hiện các vct. Trên sắc 
ký đồ cùa dung dịch thừ phải có các vết cùng màu sac và 
giá trị Rf với các vết trên sẳc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu, 
B. Lấy 1 ml dung dịch A cho vào ông nghiệm nhỏ, thêm 
2 giọt dung dịch thvmoỉ 20 % trong ethanol (Tỉ) và thêm 
1 ml acid sulfuric (77), xuất hiện màu đò.

Độ ẩm (đối với dược liệu khô)
Không quá 10 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không được quá 8,0 % (Phụ lục 9.8).
Dùng 1,0 g dược liệu khô.

Tạp chất (đối với dược liệu khô)
Không được quá 1 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dưọc liệu
Không ít hơn 20,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), dùng 
ethanol 90 % (77) làm dung mói. Sừ dụng 10 g dược liệu 
khô đã được tán thành bột thô.

Chế biến
Thu hái quà trướng thành, còn xanh, loại bò chồ sâu, rừa 
sạch đổ ráơ nước, bổ đôi và bò hạt, có thẻ dùng tươi hay 
thải lát mòng theo chiều vuônii góc với quả, dày 3 mm đen 
5 ram, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Sao nhò lửa đen khi toàn bộ bề mật phiến thuốc có mầu hơi 
vàng, mùi thơm.

Bảo quản
Trong bao bi kín, để nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Đẳng, tính hàn. Vào các kinh tỳ. phế, thận.

NANG HOA TRẢNG (Lá) _  ________

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, nhuận tràng, giải háo khát, lợi tiêu. Chủ trị; 
Ho do tính nhiệt, sốt, tảo bón, tiểu buốt, dẳt, tiểu đường. 
Dùng ngoài tấm, rửa khi bị mụn nhọt, lở ngứa.

Cách dùng, liều lượng
Neày dùng 12 g đến 16 g (dược liệu khô). Dạng thuốc 
sắc, hãm.
Dùng ngoài với lượng thích hợp.

Kicng ky
Tỳ vị hư hàn, đau bụng, ỉa chảy không dùng.

NÁNG HOA TRÁNG (Lá)
Folium Crini asỉatici
Lá đă phơi hay sấy ở 50 °c đến 60 °c đến khô của cây 
Nána hoa trắng (Crinum asiaticum L.), họ Thủy tiên 
(Amaryllidaceae).

Mô tả
Lá khô màu nâu nhạt hoặc vàng nhạt, hơi mỏng, nhẹ, phần 
giữa lá dày, càng ra mép lá càng mỏng, có nhiều đường 
gân song song với sống lá. Tại những chỗ lá rách có nhiều 
nhữna sợi tơ màu trẳng. Lá nguyên thuôn hình mác, dài 
khoảng 70 cm đen 120 cm, có khi dài hơn, rộng khoảng 
10 cm đến 18 cm.

Bột
Bột màu nâu sáng, không mùi, vị hơi đắng. Soi dưới kính 
hiền vi thấy; Mảnh bieu bì mang lỗ khí kiểu hỗn bào. Rất 
nhiều tinh the calci oxalat hình kim, hai đầu nhọn, dải 
khoáng 100 pm đến 110 pin, đường kính khoảng 2 pm đến 
3 pm, đơn lẻ hoặc tụ lại thành bỏ. Mảnh biểu bi lá cấu tạo 
bời các tể bào hình thoi hoặc hình đa giác có chứa những 
linh thể calci oxalat hình cầu gai. Nhiều mành mạch xoắn.

Định tính
A. Lấy 3 g bột dược liệu. Thêm 2 ml amoniac (77), trộn 
cho thấm đểu. Thèm 20 ml cìoro/orm (77), lắc 30 min, để 
yen 1 h. Lọc vào bình gạn. Thêm 10 m) dung dịch acid 
sulfuric 10 To (77), lac kỷ, để yên cho dung dịch phân 
thành 2 lớp. Gạn lây phần dịch acid ờ phía trên chia vào 3 
ống nghiệm đê làm các phản ứng sau:
One 1: Nhỏ một ạiọt thuốc thừ Mover (77), xuất hiện tủa 
trăm».
Ong 2: Nhỏ một giọt thuốc thử Dragendoiff (77), xuất 
hiện tủa vàng cam.
Ống 3; Nhò một giọt thuốc thử Bouchardat (TT), xuất hiện 
tủa nâu.
B. Phương pháp sac ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bím mỏng: Silica gel 60h\u .
Dung môi triển khai: Cỉoro/orm - methanol - amoniac 
(7 0 :1 0 :1 )
Dung dịch thử: Lấy 1 g dược liệu đã được cắt nhỏ, Thêm 
10 ml ethanol (77), chiết siêu âm 20 min, gạn, lọc. Lây 
dịch lọc làm dung dịch chẩm sắc ký.

__ _ DƯỢC ĐI ẺN VIỆT NAM V
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Dung dịch dược liệu doi chiếu: Lấy khoảng 1 g bột Náng 
hoa trắng (mẫu chuẩn), chict như mô tà ờ phàn Dung 
dịch thử.
Dung dịch chất đối chiếu: Hoà tan lycorin chuân trong 
ethcmoỉ (TT) đè được dung dịch có nông độ 0,25 mg/ml. 
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 10 ịil mồi 
dunơ dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lay bàn mòng ra, 
để khô ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
bước sóng 366 nm hoặc phun thuốc thừ Dragendorjf (TTj 
rồi phun tiếp dung dịch acid sulfuric Ì0 % (TT). Trên sác 
ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu sắc và 
cùng giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
dược liệu đôi chiêu và có một vết cùng màu sac và cùng 
giá trị Rf với lycorin trên sắc ký đo cùa dung dịch chất 
đối chiêu.

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

Tro toàn phần
Không được quá 12,0 % (Phụ lục 9.8).
Dùng 1 g dược liệu.

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

Định lưọng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Acetonitrií (Tỉ).
Pha động B: Dung dịch đệm kali dihỵdrophosphat 0,02 M  
- triethyỉamin (100 : 0,3) đã được điều chỉnh tới pH 3 bang 
acid phosphoric (TT).
Dung dich chuan: Hòa tan lycorin chuẩn trong dung dịch 
acid hydrocỉoric 0,1 M (TT) để được dung dịch có nồng độ 
chính xác khoảng 0,15 mg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua rây số 250) cho vào bình nón nút mài dung tích 
100 ml, làm ẩm bằng ỉ ml amoniac (TT), đậy kín, đổ vên 
15 min. Thèm 50 ml ethanol (TT), lắc siêu âm 30 min, để 
nguội, gạn lẩy dịch chiết. Bã được chiết như trên 4 lần 
nữa, mỗi lần với 30 ml ethanol (TT). Gộp dịch chiết, cô 
trên cách thủy đến cạn. Dùng dung dịch acid hydrocỉoric 
0, ỉ M(TT) dể hòa tan và chuyển toàn bộ can vào bình định 
mức 25 ml, thêm dung dịch acid hydroclorỉc 0,1 M  (TT) 
đèn vạch, lắc đêu, lọc qua giấy lọc thường rồi lục tiếp qua 
màng lọc 0,45 ịim,
Diều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 pin).

Detector quang phổ từ ngoại đặt ỡ bước sóng 290 nm.
Tóc độ dòng: 1 ml/min, điều chinh nếu cần thiết.
Thè tích tiêm: 10 pl.
6 ách tiến hành;
Tiên hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

NẢN NGHỆ (Thán rễ)

Thòi gian
(min)

Pha động A
(% tt/tt)

Pha động B
(%tt/tt)

0- 10 10 90
10-11 10 -*40 90 —* 60
11-21 40 60
21 -22 4

*. 0 1 o 60 — 90
22 - 30 10 90

Tiêm 6 lần dung dịch chuẩn vào hộ thổng sắc ký, tiên hành 
sac ký theo điều kiện đâ neu trên, ghi sắc ký đồ. Độ lệch 
chưân tương đối tính theo diện tích pic lycorin không được 
quá 2,0 %.
Tiêm riêng biệt dung dịch chuẩn, dung dịch thử. Căn cứ 
vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung địch 
chuản và hàm lượng Ci6H |7N 04 trong lycorìn chuẩn tính 
hàm lượng của lycorin (C16H17N04) trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,4 % lycorin (C16H]7N 04) 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái lá bảnh tẻ, loại bỏ lá vàng úa, cắt thành đoạn dải 
từ 2 cm đến 5 cm, phơi trong râm hoặc sấy ờ 40 °c đến 
50 °c  đển khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

Công năng, chủ trị
Náng hoa trắng được dùng ngoài để trị các vết tụ máu do 
sang chấn, gây đau đớn, sai gân, bone gân do té ngã, khớp 
xương sưng đau, hoặc xoa bóp khi bị tê thấp, nhức mòi 
chân tay, cơ nhục.
Các nghiên cửu gân đây cho thấy náng hoa träne còn có 
tác dụng làm giám kích thước khối phì đại tuyến tiền liệt,

Cách dùng, liều lưọng
Dùng ngoài: Hơ lá tươi vừa đủ nóng, rồi bóp nhẹ vào nơi 
bị bệnh. Cũng có thể thái nhỏ, xào nóng để bó vào nơi đau. 
Lượng thích hợp.

NẦN NGHỆ (Thân rễ)
Rhhoma Dioscoreae coỉỉettìỉ
Thân rễ đã phơi hay sấy khô của câv Nần nghệ (Dioscorea 
coỉỉettii Hook. f.), họ Củ nâu (Dioscoreaceae).

Mô tả
Thân rề không có hình dạng nhất định, thường phân nhánh 
và thất thành từng đoạn không đều nhau, chiều dài từ 5 cm 
đến 8 em, dày 2 em dén 3 cm, tạo thành khối. Ở tận cúng 
các nhánh có những lớp bân tụ thành từng đám vây màu 
đen. Vỏ ngoài cỏ màu nâu vàng hoặc xám, xù xì, lồi lốm, 
mang rất nhiều rề con nhỏ dạng sợi cúng, phần sát với thân 
rề có vểt tích cùa lứp bàn bị bong ra, tạo thành những ổng 
ôm lấy rễ con. Rề con tự rụng đi khi thân rễ già làm cho 
bề mặt thân rễ nhẵn hơn, có màu vàng nâu rõ hơn. Mặt cắt 
màu vàng tươi, nhẵn, chất cứng và dai.

1259



NẰN NGHỆ (Thán rễ)

Vi phẫu
Phần vỏ: Phần vò tương đối mòng so với toàn bộ cấu tạo 
của thân rễ. Bần có 2 phần, phần ngoài gồm 5 đến 7 lớp 
tế bào, có kích thước lớn, sắp xếp một cách lộn xộn, dễ bị 
bong ra khỏi thân rễ; phần trong gồm những tể bào hỉnh 
chữ nhật xếp đều đặn thành những vòng đông tâm và dãy 
xuyên tâm. Mô mềm vỏ gồm 8 đến 10 dãy tế bào hình đa 
giác hoặc hình trứng dài nằm ngang, giữa các tế bào này có 
các tế bào mô khuyết; đặc biệt sát lớp bần có 2 đen 3 hàng 
tể bào hình thoi dài, kích thước nhỏ, xểp sát nhau hầu như 
không có khoảng gian bào, các tế bào này dần dần hóa bần. 
Phần trụ giữa: Chiếm phần lón trong toàn bộ cấu tạo thân 
rễ, bao gồm:
Trụ bì có 1 đến 2 hàng tế bào hình chừ nhật, xếp thành dãy 
không đều nhau, các dãy cũng không rõ ràng.
Libe-gỗ: thường gặp các bó libe-gỗ là nhừng bó chồng, libe 
ở ngoài, gồ ở trong; có thiểt diện tròn, đôi khi có những 
bỏ có thiểt diện đài hoặc gấp khúc (những bỏ này được 
tạo ra do cắt vát vi phẫu), sắp xếp một cách lộn xộn trong 
mô mềm ruột. Ở ngoài là những bó có thiết diện nhỏ, vào 
trong các bó libe-gồ to và nhiều hơn. Bó libe gồm những 
tế bào mảnh, nhỏ, thành mòng.
Mô mềm ruột: gồm 2 phần tể bào, phần ngoài lả những tế 
bào hình đa giác dài, xếp thành dãy dọc và không theo một 
trật tự nào, đôi chồ có thổ thấy chúng xểp thành dãy xuyên 
tâm khả đều đặn, những tế bào này xép sát nhau, hầu như 
không có khoảng gian bào, kích thước khá lớn; phần trong 
gồm những tể bào hình đa giác tròn, thành mỏng, sắp xép 
lộn xộn tạo ra khoảng gian bào khá nhỏ.

Bột
Bột màu vàng, lốm đốm nâu, vị đấng, mùi thơm nhẹ. Quan 
sát dưới kính hiển vi thấy: Rất nhiều hạt tinh bột có hình 
dạng và kích thước đa dạng, phần lớn là hình trứng, bóng, 
không rõ vân, ngoài ra còn có các hạt tinh bột hình quạt, 
hình trụ dài và nhỏ có rôn hạt phân thành hai nhánh chạy 
dọc hạt, xếp rải rác hoặc tụ thành tùng đám. Tinh thẻ calci 
oxalat hình kim xểp thảnh từng đám hoặc riêng rẽ, bóng và 
sáng. Các tế bào mô cứng hình chữ nhật, đứng riêng lẻ có 
thảnh dày xù xì, hiếm gặp. Các tế bào mô mềm hình chữ 
nhật hoặc hình đa giác, tròn, đòi khi chứa tinh bột. Các 
mảnh mạch mạng.

Định tính
A. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 ml ethanol 70 % (TT), 
đun sôi trong cách thủy 15 min. Đê nguội, lọc, đưực dịch 
lọc (dịch lọc A). Lấy 2 ống nghiệm bằng nhau, cho vào ống 
thứ nhât 5 ml dung dịch acid hydrocỉoric 0,1 M  (77), cho 
vào ổng thứ hai 5 ml dung dịch naỉri hydroxyd 0,1 M  (TT). 
Thêm vào mỗi ổng 2 đen 3 giọt dịch lọc A. Bịt miệng 
ông nghiệm, lãc mạnh cả hai ống trong 15 s, để yên 
15 min sẽ thâỵ cột bọt trong ống kiềm cao hơn và bền hơn 
cột bọt trong ông acid; cột bọt trong ổng acid gần tan hết sau 
15 min tính từ khi lắc.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bern mỏng: Silica gel F254-

Dung môi khai tríên: Cbro/orm - aceton (95 : 5).
Dung dịch thử: Lấy 100 ml dung dịch thừ thu được trong 
phần Định lượng, cất thu hồi dung môi đén còn khoảng 
5 ml dùng làm dịch chấm sắc ký.
Dung dịch dược liệu đôi chiếu: Lấy khoảng 2,0 g bột thân 
rễ Nần nghệ (mẫu chuẩn), chiết như mô tả trong phần 
Dung dịch thử của mục Định lượng.
Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan diosgenin chuẩn trong 
methanoỉ (77) để thu được đung địch có nồng độ 1 mg/ml. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra để khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch vanỉỉin ỉ % 
trong acid suỉ/uric (77). sấy bản mỏng ờ 105 °c  đến khi 
hiện rõ vểt. Quan sát dưới ánh sáng thưòng. Trên sắc ký 
đồ của dung dịch thừ phải có các vết có cùng giá trị Rf và 
cùng màu với vết trên sac ký đồ của dung dịch dược liệu 
đối chiếu. Hoặc trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có 
vét cùng giá trị Rf và cùng màu với vết trên sắc kỷ đồ của 
dung dịch chất đối chiếu.

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

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

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

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

Định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanoỉ (77).
Dung dịch thừ: Lẩy chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua 
rây số 355) vào bình cẩu nút mài, thêm 25 ml dung dịch acid 
suỉýurỉc 10 % (77), đun hôi lưu trong cách thủy 5 h. Lọc 
qua hai lớp giầy lọc, rứa bã dược liệu bằng nước cất cho tới 
khi nước rửa trung tính (thử bằng giấy chỉ thị) và sấy khô ờ 
60 °c, cho vào bình Soxhlet, thêm 100 ml methanoỉ (77), 
đun trên cách thủy trong 5 h. Chuyển dịch chiết thu được váo 
bình định mức 200 ml, dùng methanoỉ (77) tráng rửa bình 
chiết và gộp dịch rữa vào bình định mức, thêm methanol 
(77) đến vạch, trộn đều. Lọc qua màng lọc 0,45 jxm.
Dung dịch chuẩn: Pha dãy dung dịch diosgenin chuẩn trong 
mcthanoỉ (77) có nồng độ lần lượt khoảng 0,15 mg/ml; 
0,20 mg/ml; 0,25 mg/rnỉ; 0,35 mg/ml; 0,70 mg/rnl.
Điểu kiện săc kýn
Cột kích thước (150 mm X 4,6 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 pm) 
(cột Hypersíl ODS là thích họp).
Detector quanẹ phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 203 nm.
Tổc độ dòng: 0,5 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Thời gian sắc ký: 20 min.
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Cách tiến hành:
Tiêm 6 lần dung dịch chuẩn có nong độ 0,35 mg/rnl vào 
hé thống sắc kỷ. Độ lệch chuân tươne đổi cùa diện tích 
pic điosgcnin của các lần tiêm không được lớn hern 2,0 %. 
Tiêm lần lượt các dung dịch chuân. Ghi sắc ký đô. Vẽ đô 
thị biểu thị sự tương quan tuyên tính giữa diện tích pie và 
nong độ dung dịch diosgenin chuẩn.
Tiêm dung dịch thử. Dựa vào diện tích pie diosgenin trên 
sắc ký đồ thu được và đường chuân đã lập, tinh nồng độ 
diosgenin trong dung dịch thừ và hàm lượng diosgenin 
trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa không được ít hơn 2,5 % diosgenin 
(C27H12O3) ónh theo dược liệu khô kiệt.

Chế biển
Nhổ lấy thân rễ vào lúc cây dang ra hoa (tháng 5 -6). Rữa 
sạch, thải lát phơi hoặc sây khô.

Bảo quản
Trong bao bì kin, đẻ nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Vị khổ, tính bình. Vào kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Cône năne: Giãi độc, tiêu thũne, tản ứ chỉ thong, khu 
phong trừ thâp. Chủ trị: Đau xương khớp do phong thấp, 
đau lưng gôi, viêm đường tiết niệu, bạch đới, rắn căn. Còn 
có tác dụng hạ cholesterol máu, hạ huyết áp.

Cách dùng, liều lưọiig
Ngày dũng 9 g đen 12 g, dạng hãm, sắc. Thường phối hợp 
với các vị thuốc khác.

NGA TRUẬT (Thân rễ)
Rhizoma Curcumae zedoariae 
Tam nại, Nghệ đen, Ngải tím

Thân rễ đà che biến phơi hay sấy khô cùa cây Nga 
truật [Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe], họ Gừng 
(Zingiberaceae).

Mô tả
Thân rề hình trứng, dài 4 cm đển 6 cm, đường kính 2,5 
cm đên 4 cm, mặt ngoài màu nâu, vàng xám đen màu nâu 
xám, có những mẩu nhô lên, hỉnh vòng, các đốt dài khoảng 
3 mm den 8 mm có nhưng vân nhăn dọc nhò, những vêt 
sẹo của rê đã loại đi và vết nhô ra của nhánh ngang. Nhìn 
qua kính lúp, thây mặt ngoài thân rề phủ những lông thô. 
Chat răn như sùng, khó cắt. Mặt cắt ngang màu nâu xám, 
có một vòng nâu xám nhạt ở giữa, phân cách trụ dày với 
phân vò dày 2 mm đến 5 ram. Mùi thơm nhẹ, đặc biệt, vị 
mát lạnh, hãng, cay, đấng.

Vi phẫu
Mặt cát ngang thân rề: Một số lớp vò bao (chu bì), lớp vỏ 
rọng. hóa gô, có những bó mạch nhỏ vả to nãm rải rác. Lớp 
tương tự nội bì gồm các tế bào thành mòng. Kế tiếp là một
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đám những bó mạch không đều, tập trung sát trung trụ gần 
như tạo thành vòng tròn. Trong mô mềm rải rác có những 
tế bào chửa tanin và những ổng dầu to, dề thẩy. Tẻ bào mô 
mêm chứa đây những hạt tinh bột đơn, hạt tinh bột có rốn 
dạng điêm lệch tâm.

Bột
Màu vàng nâu, mùi thơm nhẹ, vị hăne, cay, đắng. Soi kính 
hiên vi thây: Mảnh mô mềm gôm những tê bào có thành 
mòng chứa các hạt tinh bột đã bị ho hỏa. Nhiều hạt tinh bột 
đơn bị hồ hóa không còn nhìn rò vân và rốn. Manh mạch 
xoăn, mạch vạch. Bó sợi nhỏ.

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

Tap chất (Phụ lục 12.11)
Gốc thân, vảy lá còn sót lại: Không quả 1,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

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

Địnhlưọng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Hàm lượng tinh dầu không được 
ít hơn 1,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa đông, khi phần trên mặt đất khô héo. 
Đào lấy thân rề, rửa sạch, đồ chín đến thấu lõi, rồi phơi khô 
hoặc sấy khô ờ nhiệt độ thấp, sau đỏ loại bỏ rễ con và tạp chất.

Bào chế
Nga truật: Lấy Nga truật khô, ngâm qua, rửa sạch, đồ 
mềm, thái lát mỏng, phơi hạy sấy khô.
Thố Nga truật (che dấm): Lay lát Nga truật sạch, tẩm dấm 
một đêm, 600 g Nga truật ngâm trong 160 ml dấm, 160 ml 
nước, đun đến thấu lõi (cạn chất lỏng), sao đến khô.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh mọt.

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

Công năng, chủ trị
Hành khí, phá huyết, chi thòng, tiêu tích. Chù trị: Kinh 
nguyệt huyết khối, bế kinh, đau bụng kinh, bụng đầy 
trướng đau do thực tích khí trộ.

Cách dùng, liều lưong
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, dạng thuốc sắc hay hoàn tán. 
Thường phôi hợp với các vị thuôc khác.

Kiêng ky;
Phụ nữ có thai không nên dùng.
Cơ thề hư yếu sau khi sinh có tích trệ không nên dùng, 
muốn dùng phái phối hợp với Nhân sám, Bạch truật.

NGA TRUẬT (Thân rề)
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NGẢI CỨU
Herba Artemisiae vulgaris

Ngọn thản đã phơi hay sấy khô của cây Ngải cứu [Artemisia 
vulgaris L.), họ Cúc (Asteraceae).

Mô tả
Ngọn thân dài không quá 30 cm, cỏ khía dọc, màu vảng 
nâu hay nâu xám, có lông tơ. Lá mọc so le, có cuống hoặc 
không, thường nhãn nheo, cuộn vào nhau. Lả có nhiều 
dạng: Lá trên ngọn nguyên, hình mác; lá phía dưới xè một 
hoặc hai lần hình lông chim. Mặt trên lá màu xám đẻn 
xanh đen, nhãn hay có rất ít lông tơ, mặt dưới lá màu tro 
trắng, có rất nhiều lông tơ trắng như mạng nhện nằm dẹp. 
cụm hoa đầu, gồm nhiều hoa hình ống.

Vi phẫu
Lá: Phần gân lá: Gân chính lồi lõm ờ cà 2 phía trên và 
dưới. Biểu bi trên và biểu bì dưới gồm một hàng tế bào 
hình trứng và đều mang 2 loại lông che chờ đa bào: lông 
đa bảo một dăy và lông đa bào hình chữ T (đầu lông có
1 tế bào hỉnh thoi nằm ngang, chân lông đa bào đính vào 
giữa tế bào hình thoi). Sát lóp biêu bì là đám mồ dày gom
2 hàng đến 3 hàng te bào cỏ thành dày ờ góc. Mô mềm 
gồm các tế bào hình gần tròn hoặc hình nhiều cạnh, thành 
mỏng, tương đổi đều. Có 3 đến 5 bó libe-gỗ rời nhau xếp 
thành hình cung cân đối: bỏ ở giữa to nhât, các bó hai bên 
nhò dần (cấu tạo libe-gỗ chong kép). Libe gom những tế 
bảo nhỏ hỉnh đa giác xếp bao lấy gỗ, các mạch gỗ xếp 
thành hàng tương đối đều đặn.
Phần phiến lá: Biểu bì trên và biểu bì dưới gôm một hàng 
tá bảo có kích thước lớn hơn tế bào ờ phần gân lá, mang 
lông che chờ đa bào. Biểu bì dưới mang lỗ khi nhô hãn ra 
ngoài biều bì. Dưới lớp biểu bì trên có mô giậu gồm một 
hàng tế bào hình chừ nhật, xếp vuông góc với biêu bì, kê 
đến là mô khuyết.
Thân: Mặt cắt ngang có hỉnh gần như đa giác do có nhiều 
chỗ lồi, từ ngoài vào trong có: Biểu bì gồm 1 hàng tế bào 
nhò hình trứng, mang lông che chờ đa bào 1 dãy và lông 
đa bào hình chừ T. Đám mô dày tập trung ờ các chồ lồi. 
Mô mềm vỏ gồm các tế bào thành mòng xcn kẽ giữa các 
đám mô dày. Từng đám mô cứng hình thoi (hai đầu nhò, 
ở giữa phình to) nẳm úp lên phần libe của các bó libe-gỗ. 
Tầng phát sinh libe-gỗ và libe tạo thành vòng. Gồ và đám 
mô cứng phía ngoài libe tạo thành bó tròn, tập trung nhiều 
ở các chồ lồi. Mô mềm ruột câu tạo bởi những tế bào thành 
mông, các tế bào phía ngoài hình tròn hay đa giác; ờ giữa 
bị kéo dài ra, phàn trung tâm các tế bào tròn và to hơn.

Bột
Lông che chừ (bị gãy hoặc còn nguyên) đa bào hoặc đa 
bào hình chừ T (dâu đơn bào hình thoi, chàn lòng đa bào 
một dãy). Lông tiêt: đâu có một tế bào, chân có 3 tế bào. 
Mành biểu bì thân gồm tế bào hình chữ nhật, Mảnh biểu 
bì lá gôm tế bào có thành mỏng, nhăn nheo. Lồ khí thường 
tách rời khỏi bicu bì và dửng riêng lè. Sựi dài, thành hơi 
dày, đứng riêng lè hoặc tụ họp thành từng đám. Tế bào mô
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cứng hình trái xoan thành dày, khoang rộng, có ống trao 
dôi rõ. Mảnh mạch diêm, mạch vạch, mạch xoăn.

Định tính
A. Lấy 5 g dược liệu đã cat nhò cho vào bình nón có nút 
mài dung tích 50 ml, them khoảng 30 ml nước, đun sôi 
3 min đến 5 min. Gạn lay dịch chiết nước vào chén sứ, cô 
còn khoảng 1 ml. Thêm 5 ml ethanol 96 % (TT), lọc qua 
giấy lọc được dung dịch A để lảm các phàn úng sau:
Phàn ứng ỉ: Nhò vào 3 lỗ của khay sứ tráng, mỗi lồ 
3 giọt dung dịch A, lần lượt làm như sau:
LỒ 1: Thêm 1 giọt dung dịch sắt (Hỉ) cỉorid5 % (TT), dung 
dịch chuyến màu xanh đen.
Lồ 2: Thèm 1 giọt dung dịch natrì hvdmxvd 10 % (TT), 
xuất hiện tủa màu vàng, tủa tan trong lượng thừa thuốc thừ. 
Lổ 3: Thêm l giọt thuốc thừ Diaza (TT) và 2 giọt dung 
dịch natri hydroxyd ỉ 0 % (TT), xuẩt hiện màu đò tươi. 
Phán ứng 2: Nhó 2 giọt đển 3 giọt dung dịch A lên một tờ 
giấy lọc, đê khỏ. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ở bước 
sóne 366 nm, thay huỳnh quang vàng lục. Tiếp xúc với hơi 
atnoniac. xuất hiện màu vảng tươi.
B. Phưong pháp sẳc kỷ lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Toluen - ethyl acetat - aceton - acid 
formic (15 : 2 : 2 : 1).
Dung dịch thử: Lav 2 g dược liệu đã cắt nhỏ, thêm 30 ml 
ethyl acetar (TT), lac đều, ngâm trong 1 h. Gạn lấy dịch 
chiết ethyl acetat, cô trên cách thủy đển cạn. Hòa cắn trong
1 ml ethanol 96 % (TT).
Dung dịch dổi chiếu: Lấy 2 g Ngài cứu (mẫu chuẩn) đã 
cắt nhò, tiên hành chiêt như mỏ tủ ờ phân Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lên bàn mòng 25 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 10 cm, lẩy bản mòng ra, đê khô ờ nhiệt độ phòng, 
phun hỗn họp dung dịch acid boric 10 % - dung dịch acid 
oxalic 10 % (2 : 1), sấy bản mỏng ở 100 °c trong 5 min 
rồi quan sát bản mòng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 
366 nm. Trên sẳc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết 
phát quang cỏ cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên 
sắc ký đồ của dune dịch đối chiểu.

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

Tro toàn phẩn
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.8).

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỳ lệ thân và cành: Không quá 35,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 0,5 %.

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước măt rây 4 mm: Không quá 5 % (Phụ 
lục 12 12).

___________ ________________ DƯỢC DI ẺN VIỆT NAM V

1262



Định lưọ-ng .
Tien hành theo phương pháp định lượng tinh dâu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 40 g dược liệu đã căt nhò, 
them 200 ml nước, cất trong 3 h. Hàm lượng tinh dầu 
không ít hơn 0,25 % tinh theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thường thu hái vào tháng 5 đên 6 (lúc cây chưa ra hoa), 
chặt lấy đoạn cành dài không quá 40 cm, mang nhiêu lá, 
loại bò tạp chất, phơi âm can hay sấy nhẹ tới khô.

Bào chế
Ngải cứu khô: Loại bỏ tạp chất và cành, rày bỏ chất vụn, thu 
được Ngải diệp, rừa qua nước cho mềm, thái ngấn, phơi khô. 
Ngải thản (hoặc Thô Ngãi thán): Chọn Ngải diệp sạch cho 
vào nồi sao to lửa đên khi đa phân (khoảng 7 phân 10) 
chuyển thành màu đen, trộn đều với dam, sao khô hoặc lấy 
ra phơi ờ chồ mát 2 ngàỵ đèn 3 ngày cho khô. Cứ 100 kg 
lá Ngải cứu dùng 15 L dấm.
Ngải nhung dùng đc (châm) cứu: Lá Ngải cứu sạch phơi 
khô, sao qua, để cho mềm, cho vào cối già kỳ, khi nào mịn 
như nhung là được, bỏ xơ và bột vụn.

Bậo quản
Đé nơi khô, thoáng mát.

Tính vi, quy kinh
Khổ, tân, ôn. Vào các kinh can, tỳ, thận.

Công năng, chủ trị
Chi huyêt, trừ hàn tháp, điêu kinh, an thai. Chủ trị: Kinh 
nguyệt không đều, băng huyết, rong huyết, thồ huyết, khí 
hư bạch đới, động thai, viêm ruột, lỵ.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài trị đau do sang chấn: Lấy Ngải cứu tươi, rữa 
sạch, giã, đảp nơi đau với lieu thích hợp.

Kiêng kỵ
Am hư huyêt nhiệt, không nên dùng.

NGÀNH NGẠNH (Lá)
Folium Cratoxyỉi pruniflori 
Đỏ ngọn, Co kín lang

Lá phơi hay sấy khô cùa cây Ngành ngạnh (Crcưoxyỉum 
pruniflorum Kurtz), họ Ban (Hypericaceae).

Mô tả
Lá hình mác hoặc bầu dục, gốc thuôn, đầu nhọn, dài 6 cm 
den 11 cm, rộng 2,5 cm đến 3,5 cm, mặt trẽn có lông nhỏ, 
dcày hơn ờ mặt dưới; cuống lá ngắn,

Vi phẫu
Gân lá: Mặt trên lòm, mặt dưới lồi. Biổu bì trên và biểu bì 
hưới gôm 1 hànệ tế bào thành dày mang lông che chờ đa 
bao. Mô mềm gom các tể bào hỉnh đa giác, thành rnủng.
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Libe-gổ xếp thảnh hình cung sát ntô mềm. Bao quanh bó 
libe-gỗ là các bó sợi xêp thành hình vòng cung. Nhiều tinh 
thẻ calci oxalat hình cầu gai rải rác trong mô mềm.
Phiến lá: Biểu bì trẽn và biểu bì dưới gồm 1 hàng tế bào 
mang nhiều lông che chờ đa bào. Mô giậu gồm 1 lóp tê bào 
hình chừ nhật, xếp vuông góc với bieu bì.

Bột
Bột màu nâu vàng, mùi thom, vị hơi chua chát. Soi kinh 
hiển vi thấy: Mảnh biểu bì gôm những te bào hình chữ 
nhật mang lông che chở và nhiêu lỗ khí kiêu song bào 
đứng riêng lè. Rải rác có lông che chở đa bào. Sợi dài, 
thành dày, tập trung thành từng bó. Mảnh mô mềm gồm 
các tế bào hình đa giác thành mỏng. Các ti nil thê calci 
oxalat hình câu gai. Mảnh mạch xoăn, mạch vạch.

Định tính
A. Lấy khoảng 10 g bột dược liệu, đun hồi lưu trên cách 
thủy VỚI 30 ml ether (TỤ khoảng 5 min, lọc, loại dịch 
chiết ether. Bã dược liệu đề bay hết ether ở nhiệt độ phòng, 
thêm 30 ml ethanol (TT), đun sôi trên cách thủv 10 min, 
lọc, dịch lọc dùng làm các phản ứng sau:
Lẩy 1 ml dịch lọc cho vào ống nghiệm, thèm một ít bột 
magnesi (77), 3 giọt acid hydrocỉonc (77), đun nóng nhẹ, 
dung dịch chuyển từ vàng sang nâu đỏ.
Lấy 1 ml dịch lọc vào ong nghiệm, thêm 3 giọt dung dịch 
săt (Hỉ) cỉorid 5 % (77), xuât hiện màu xanh đen.
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 3 giọt dung dịch natrỉ hvdroxyd 
ỉ  ồ % (77), xuât hiện tủa màu vàng. Thêm 1 ml nước tủa 
tan, màu vàng cùa dung dịch tàng lẽn,
B. Phương pháp săc ký lóp mỏng (Phụ ỉục 5.4)
Bàn mỏng: Silica gel GF2ị4.
Dung mói khai trien: Toỉuen '  ethyl acetat - acid formic 
(5 :4 :1 ) .
Dung dịch thử: Lấy khoảng 10 g bột dược liệu cho vào 
túi giây lọc, đặt túi vào bình Soxhlet, chiêt bằng 50 ml 
n-hẹxan (77) đến khi dịch chiết không màu. Loại bõ dịch 
chiết n-hexan, lẩy bã dược liệu để bay hơi hết dung môi, 
chiết tiếp bằng 50 ml methanol (77) trong 1 h. Lấy dịch 
chiết methanol, cat thu hồi dung môi đén cán. Hòa tan 
can vào 20 ml nước cất, đun ứona cách thủy cho tan hết, 
lọc qua giấy lọc. Chiết dịch lọc bằng ethvỉ acetat (77) 
3 lân, mỗi lân 20 ml. Gộp dịch chiết, cẩt thu hồi ethyl acetat 
đên can. Hòa tan cắn bằng 5 m) dun% dịch natri hvdroxyd 
0,1 hí (77), lọc, acid hóa dịch lọc đến pH 3 bảng dung 
cỉịch acid hydrocloric 0, ỉ h í (77), lọc thu tùa. Dc tủa khỏ 
ờ nhiệt độ phòng rồi hòa tan trong 10 ml methanol (77). 
Dung dịch đôi chiêu: Lây khoảng 10 g bột nửa thô lá 
Ngành ngạnh (mẫu chuân), tiến hành chiết như mô tả ờ 
phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra để 
khô ở nhiệt độ phòng, hiện màu bảng hơi amoniac (77). 
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trôn sắc kỷ đồ của dung 
dịch thử phải có các vèt có cùng giá trị Rị và cùnc màu sắc 
với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu (6 vết 
màu vàng đến vàng nâu, trong đó các vết 2, 3 có màu vàng 
đậm nhất).
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Độ ẳm
Không được quá 12.0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h). 

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

Tỉ lộ vụn nát
Qua rây có kích thước mất rây 4 nim: Không quá 3,0 % 
(Phụ lục 12.12).

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 20,0 % tính theo dược liệu khỏ kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
dửng ethơnol 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Lá thu hải quanh năm, ủ, rồi phơi hay sấy khô.

Bảo quản
Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh mốc.

Tính vị, quy kinh
Vị đẳng chát, tính mát.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, giải độc, lợi tiêu hóa. Chủ trị: sốt, ra mồ hôi 
trộm, chân tay mỏi; cảm sốt, vicm ruột, tiêu chảy, khan cổ, 
ho mất tiếng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 15 g đến 30 g, dạng thuốc sấc. Thường phôi 
hợp với một số vị thuốc khác.

NGHỆ (Thân rễ)
Rhizoma Curcumae longae 
Khưong hoàng, uất kim
Thân rề đà phơi khô hay đồ chín rồi phơi hoặc sấy khô 
của cây Nghệ vàng (Curcuma longa L.), họ Gừng 
(Zingiberaceae).

Mô tả
Thân rễ hình trụ, thẳng hoặc hơi cong, đỏi khi phản nhánh 
ngắn dạng chữ Y, dài 2 cm đến 5 cm, đường kính 1 cm 
đen 3 em. Mặt ngoài màu xám nâu, nhăn nheo, có những 
đường vòng ngang sít nhau, đôi khi còn vết tích cùa các 
nhánh và rễ. Mặt cắt ngang thấy rõ 2 vùng vò và trụ giữa; 
trụ giữa chiếm gần 2/3 đường kính. Chất chắc và nặng. 
Mặt bẻ bóng, có màu vàng cam. Mùi thơm hắc, vị hơi 
đắng, hơi cay.

Vỉ phẫu
Tiêu bản mới cắt, chưa nhuộm tẩy thấy rõ lớp bần dày, 
gồm nhiều hàng tế bào dẹt, trong đó rãi rác có những tế 
bào màu vàng hoặc xanh xám, phía ngoài rãi rác còn có

NGHỆ (Thân rễ)

lỏng đơn bào dài. Mô mềm vo gồm những tế bào tròn to, 
thành mòng, chứa hạt tinh bột (dược liệu đà đồ chín thì 
tinh bột ở trạng thái hồ) và rải rác trong mô mềm còn có 
tế bào tict tinh dầu màu Vcàng và các bó libe-gỗ nhỏ. Nội 
bì và trụ bì rõ. Mô mềm ruột có cấu tạo giống mô mềm 
vó. Trong mô mêm ruột có những bó libe-gỗ rải rác nhiều 
hơn, một sô bó tập trung sát trụ bì, gần như tạo thành một 
vòng tròn.

Bột
Mành mô mềm gôm nhímg te bào thành mỏng chứa các 
hạt tinh bột. Nhiều hạt tinh bột hình trứng dài ] 2 pm đến 
50 pm, rộng 8 pm đến 2 1 pm, có vân đồng tâm và rốn lệch 
tâm. Te bào chứa tinh dầu và nhựa tạo thành những đám 
lồn nhổn màu vảng. Mảnh mạch mạng và mạch vạch.

Định tính
A* Lắc 0,5 g bột dược liệu với 3 ml ethanol 90 % (TT), 
để láng. Nhỏ 3 đen 4 giọt dịch chiết ethanol lẽn giấy lọc. 
Đẻ khô, trên giấy lọc còn lại vết màu vàng. Tiếp tục nhỏ 
tửng giọt chmg dịch acid boric 5 % (77) rồi dung dịch 
acid hydrocỉoric loăng (71'), làm như vậy vài lần và hơ 
nóng nhẹ cho khô, vết vàng sẽ chuyển thành màu đỏ. Sau 
đó thèm 3 giọt dung dịch arnoniac 10 % (77), sẽ tìểp tục 
chuyển sang màu xanh đen.
B. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 366 nm, bột dược liệu
có huỳnh quang màu vàng tươi.
c . Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5,4).
Ban mỏng: Silica geỉ G.
Dung mỏi triển khai: Cỉoro/orm - acid acetic (9 : 1).
Dung dich thừ: Lấy 0,1 g bột dược liệu cho vào cốc thủy 
tinh, thêm 5 ml methanol /77), đun tới sôi rôi đê nguội, 
lọc, lấy dịch lọc làm dung dịch thừ.
Du no dịch đổi chiếu: Hòa tan curcumin chuẩn trong methanol 
(77) để được dung dịch nồng độ khoảng 0,3 mg/ml. Neu 
không có curcumin chuẩn, dùng 0,1 g bột Nghệ (mẫu chuân) 
chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 25 |il mỗi 
dune dịch trên. Triển khai sẩc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 10 cm, lẩy bàn mỏng ra, để khô ờ nhiệt độ phòng, 
phun hỗn hợp gom 15 ml dung dịch acid boric 3 % (77) 
và 5 ml dung dịch acid oxalic ỉ 0 % (77), đã trộn kỳ. Quan 
sát dưới ánh sáng thường.
Trên sắc ký đồ, dung dịch thừ phải có các vet (3 vết) cùng 
màu sẳc và giá trị Rf với 3 vết của curcumin chuân hoặc 
có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sac 
ký đồ cùa dune dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

Tạp chất (Phụ lực 12.11)
Tỳ lệ non, xôp: Không quá 1,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

Tro toàn phần
Không quá 8.0 % (Phụ lục 9.8).
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Tro không tan trong acid
Không qua 1,0 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 12,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phưone pháp chiêt lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùne ethanoỉ 50 % (TT) làm dung môi.

Định lượng
A. Định lượng tinh dâu (Phụ lục 12.7).
Lấy chinh xác khoảng 30 g dược liệu đã tán thành bột thô 
vào bình cầu có dung tích 300 ml của bộ dụng cụ dùng 
định lượng tinh dầu trong dược liệu. Thèm 150 ml mrớc, 
tiến hành cất trong 3 h. Hàm lượng tinh đầu không ít hơn
4.0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
B. Đinh lượng curcuminoid:
Phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến 
(Phụ lục 4.1).
Dung dịch chitíhì góc: Ilòa tan curcumin chuân trong 
meihanoỉ (TT) đổ được dung dịch có nồng độ chính xác 
khoáng 400 gg/ml.
Lập đường chuẩn: Từ dung dịch chuẩn gốc tiến hành pha 
dãy dung dịch curcumin chuân trong methanol (TT) cỏ 
nồng độ lẩn lượt là 0,8; 1,6; 2,0; 2,4 và 3,2 pg/ml. Đo 
độ hấp thụ cùa các dung dịch trên tại bước sóng 420 nm, 
dùng mẫu trắng là methanoỉ (TT). Từ kết quà thu được lập 
đường chuẩn biểu thị sự liên quan giữa nồng độ eurcumin 
và độ hấp thụ.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 300 mg bột íhô dược 
liệu, cho vào bình định mức 10 ml, thêm tcỉrahydro/uran 
(TT), trộn đều và pha loằng tới vạch bằng cùng dung môi. 
Đổ ờ nhiệt độ phòng trong 24 h, thinh thoảng lắc. Để lắng, 
lấy chỉnh xác 1 ml dịch trong ở phía trcn vào bình định mức
25.0 ml, thêm methanoỉ (TT) đến vạch, lắc đều. Pha loãng
1.0 mỉ dung dịch thu được thành 50,0 ml bang methanoỉ 
(TT) và đo độ hấp thụ cùa dune dịch tại bước sóng 420 nm, 
mẫu trắng là meíhanoỉ (TT). Dựa vào đường chuẩn đã lập 
à trên và kết quà thu được, tính hàm lượng curcumin trong 
dung dịch thử và trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 5,0 % eurcuminoid tính 
theo curcumin, tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Đào lây thân rễ, phơi khô, cũng có thể đồ hoặc hấp trong 
6 h đẻn 12 h rôi đem phơi hoặc sây khô.

Bào chế
Rừa sạch, ngâm 2 h đen 3 h, ù mềm, thái lát mỏng, phơi khô. 
Ngâm trong đồng tiện 3 ngày 3 đêm (ngày thay đồng tiện 
một lân), thái lát, phơi khô, sao vàng (hành huyêt).

Bảo quản
nơi khô, trong bao bì kín, tránh bay mất tinh dầu. cần 

phơi say luôn đế tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kỉnh
Tân, khò. ôn. Vào các kinh can tv.
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Công năng, chủ trị
Hành khí, phá huyết, chỉ thống, sinh cơ. Chủ trị: Kinh 
nguyệt không đều, bế kinh, đau tức sườn ngực, khó thớ. 
Phụ nữ đau bụng sau đẻ do máu xấu không sạch, kết hòn 
cục, hoặc ứ huyết do sang chẩn; viêm loét dạ dày; vết 
thương lâu liền miệng.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hoặc bột.
Dùng ngoài dưới dạng dịch tươi bôi vào vêt thương đê 
chóng lên da non.

Kiêng ky;
Cơ thê suy nhược, không có ứ trệ, không nên dùng.

NGỌC TRỦC (Thân rễ)
Rhizoma Polygonatỉ odoratì
Thân rễ đã phơi khô của cây Ngọc trúc [Polvgonatum 
oảoraỉum (Mill.) Druce], họ Mạch môn đông 
(Convallariaceae).

Mô tả
Dược liệu hình trụ tròn, hơi dẹt, ít phần nhánh, dài 4 cm 
đến 18 cm, đường kính 0,3 cm đến 1,6 cm. Mặt ngoài màu 
trắng hơi vàng hoặc hơi vàng nâu, trong mờ, có vân nhăn 
dọc vả vòng đổt tròn hơi lồi, có vết sẹo của rễ con dạng 
điểm tròn, màu tráng và vết thân khí sình dạng đĩa tròn. 
Chất cứng giòn hoặc hơi mềm, dễ bẻ gãy, mặt bé tựa như 
sừng. Mùi nhẹ, vị hơi ngọt, nhai có cảm giác nhót dính.

Vi phẫu
Tể bào bần, dẹt ờ hai đầu, hoặc hình chữ nhật nén dẹt, 
thành ngoài hơi dày lên, chất như sừng. Nhiều tế bào chứa 
chất nhày rải rác trong mô mềm, đường kính 80 pm đến 
140 Ịim, có chứa tinh thể calci oxalat hình kim. Rải rác 
có các bó mạch xếp đổi xứng, một vài bó mạch gỗ bao 
quanh libe.

Độ ẩm
Không quá 16,0 % (Phụ lục 9.6,2 g, ỉ 00 °c - 105 °c, 5 h).

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

Địnhlưựng
Dung dịch chuâtr. Cân chính xác khoảng 60 mg glucose 
khan (mẫu chuẩn) (đã sấy khô ờ 105 °c đến khối lượng 
không đổi) cho vào bình định mức 100 ml. Hòa tan trong 
nước và pha loâng với cùng dung môi tới vạch, lẳc kỹ 
(1 ml dung dịch chửa 0,6 mg glucose khan).
Lập đường chuẩn: Lấy chính xác 1,0 ml; 1,5 ml; 2,0 ml;
2,5 ml; 3,0 ml dung dịch chuân cho vào bình định mức 
50 ml riêng biệt, thêm nước vừa đủ tới vạch, trộn kỳ. Lấy 
chính xác lần lượt mỗi 2 ml của từng dung dịch trên cho 
vảo các ổng nghiệm có nắp, thêm vào mỗi ông 1 ml dung 
dịch phenol 4 %, lắc kỳ, them nhanh 7.0 ml acid sulfuric
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NGOI (Lá)

(TT), lẩc, giữ trong cách thủy ờ 40 °c trong 30 min, rồi 
lảm lạnh trong nước đá khoảng 5 min. Đo độ hâp thụ ờ 
bước sóng 490 nm (Phụ lục 4.1), đùng hỗn hợp dung môi 
tương ứng làm mau trắng. Lập đường chuân biểu diễn sự 
tương quan giữa độ hâp thụ và nông độ dung dịch.
Tiến hành: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu thô 
cho vào bình cầu đáỵ tròn, thêm 100 ml nước, đun hồi lưu 
1 h, lọc qua bông lấy dịch lọc. Chiết như trên 1 lần nữa. 
Gộp các dịch lọc, bay hơi bớt dung môi rồi chuyển dịch 
chiêt vào bình định mức 100 ml, pha loãng với nước tới 
vạch, lắc kỳ. Lay chính xác khoảng 2 ml dung dịch trẽn, 
thêm 10 mi ethanol 96 % (TI), quấy và ly tâm, hòa tan tủa 
vào nước, rồi chuyển vào bình định mức 50 ml, pha loãng 
với cùng đung môi tới vạch. Lấy chính xác khoảng 2 ml 
dung dịch trên, tiến hành như đà mô tả ở phần Dung dịch 
chuân bat đầu từ “thêm ỉ mỉ dung dịch phenol 4 % ' và đo 
độ hẩp thụ, tính lượng glucose (mg) cùa mầu thừ dựa vào 
đường chuẩn đã lập ở trên và tính hàm lượng phần trăm 
polysacharid.
Hàm lượng polysacharid trong dược liệu không it hem
6,0 %, tính theo lượng glucose (Q,H|ị0 6), tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vảo mùa thu, đào lẩy thân rề, loại bò rề con, rửa 
sạch, phơi cho mềm, đcm ra lăn và phơi, cứ làm như vậy, 
lăn đi lăn lại rồi phơi đên khi không còn lõi cứng, phơi khô 
là được hoặc đem đô Ngọc trúc tươi, rồi vừa lăn vừa phơi 
đến khi trong mờ thì phơỉ khô lả được.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái lát dày hoặc cắt 
đoạn và phơi khô.
Dạng thái phiến: Lẩy dược liệu đã phơi khô, thái phiến vát 
dải 3 cm den 5 cm, dày 2 mm den 5 mm.
Ngọc trúc chế mật ong: Ngọc trúc đã thái phiến đem tâm 
với một ong (tỷ lệ: l đến 1,5 kệ mật ong/10 kg dược liệu), 
ủ 30 mìn đen 60 min, sấy se, roi dùng lửa nhò sao đến khi 
có màu vàng, mùi thơm, sờ không dinh tay là được.
Dạng chiữìg: Ngọc trúc rửa sạch, đồ 6 h đến 8 h, ù 1 ngày 
1 đêm; tiếp tục làm như vậy 2 đến 3 lần đến khi vị thuổc 
có màu đen, thái khúc dài 2 cm đên 3 cm.
Ngọc trúc chế rượu: Ngọc trúc rửa sạch, ủ mềm, đồ 8 h 
cho mềm, thái khúc, them rượu (tỷ lệ: 1,5 kg rượu/10 kg 
Ngọc trúc), chưng 4 h. Đựng dược liệu vào dụng cụ băng 
đông hoặc băng nhôm.

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

Tính vị, quy kinh
VỊ ngọt, tính mát. Vào các kinh phe, vị.

Công năng, chủ trị
Dưỡng âm, nhuận tảo, sinh tân, chỉ khát. Chủ trị: Trị ho 
khan, họng khô miệng khát, sốt nóng âm ỉ về đêm, rnồ hôi 
trộm, vị âm hư gây kém ăn, khó tiêu, hoặc vị nhiệt gây ăn 
nhiều chóng đói.

Cách dùng, liều lượng
Ngàv dùng từ 6 g den 12 g, dạng thuốc sắc.

Kicng kỵ
Người dương suy âm thịnh, tỷ hư đờm thấp không nên dùng. 

NGOI (Lá)
Folium Soỉani eríanthi 
Cà ngoi
Lá đã phơi hay sẩy khô của cây Ngoi (Solanum erianthum 
D. Don), họ Cà (Solanaceae).

Mô tả
Lủ đă phơi hay sấy khô có màu xanh xám. Cuống lá phủ 
một lớp lôna mịn hình sao, dài 1,5 cm đến 5,5 cm. Phiến 
lá thuôn hình trứng hay elip, dài ỉ 0 cm đến 29 cm, rộng từ 
4 cm đến 12 cm. Mùi hắc, khai; vị đắng, cay.

Vi phẫu
Vi phẫu lá có thiết điện đổi xứng qua trục giữa, cấu tạo 
gôm có các phân;
Gân lá: Mặt trên hơi lồi, mặt dưới rất lồi. Biểu bì gồm 
các tế bào hình chữ nhật xếp thành một lóp. Te bào biểu 
bì mang lông che chờ đa bào hình sao (5 đến 11 tế bào) 
và lông tiết đầu đa bào (4 đến 6 tế bào), chân đa bào (2 te 
bào). Mô dày gồm 5 đên 7 đãỵ tê bào thành dày. Bó libe-gỗ 
hình cung xếp giữa gân lả, gồm cung libe bao quanh cung 
gỗ. Mô mềm ệôin các tê bào hình tròn hay nhiêu cạnh, 
thành mỏng, nam giữa mô dày và bó libe, tể bào chứa tính 
thề calcì oxalat dạng cát nằm rải rác.
Phiên lá: Bicu bì trên và biểu bì dưới gôm một lớp tê bào 
mang lông che chở đa bào và lông tiết đa bào. Nằm sát lóp 
biêu bì trên là mô giậu, câu tạo bởi các tc bào hình chữ 
nhật xếp đứng cạnh nhau. Dưới mô giậu là mô mồm câu 
tạo bời các tể bào không đều, thành mỏng.

Bột
Bột cỏ màu xanh xám, rất xốp. Quan sát dưới kính hiến 
vi thấy: Mảnh biêu bi mang lồ khi; mảnh mạch xoăn; tinh 
thẻ calci oxalat hình cầu gai; lông che chờ đa bào; lông tiết 
chân 2 tế bào, đầu đa bào.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: c.loroform - methanol (10 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 70 ml dung dịch 
acid acetic 5 %, ngâm qua đêm. Lọc dịch chiết qua giây lọc. 
Kiềm hoá dịch lọc băng amoniac (Tỉ) đên pH 9,5 -10, chiêt 
3 làn với clorofonn (77), mỗi lần 30 ml. Gộp dịch chiết 
cloroform, thu hồi dung môi đến cắn, hoà tan cắn ưong 1 ml 
methanol (7T) được dung dịch chẩm sac ký.
Dung dịch đối chiểu: Lấy 5 g bột lá Ngoi (mẫu chuân), 
tiến hành chiêt như mô tả ở phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn mòng
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NGỎ CÔNG

ra để khô trong không khí, phun thuốc thừ Drageudorff 
(TT) Sắc ký đồ cùa đung dịch thử quan sát dưới ánh sáng 
thương phải có 7 vết chính, có màu từ xanh đến xanh tím, 
cùng mau sắc vả ệ iấ  trị Rf với các vết trên sắc ký đô cùa 
dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h). 

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

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

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

Định lượng
Phương pháp quang phô hấp thụ tử ngoại và khà kiến (Phụ 
lục 4.1).
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác khoảng 0,05 g solasodin 
chuẩn, cho vào bình định mức 100 ml, thêm một ít methanol 
(77), lác cho tan hết solasodin, thêm tiếp methanol (TT) 
đến vạch và lăc đêu.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1,0 g bột dược liệu 
(qua rây 1,25 mm), đun hôi lưu trong cách thủy 3 h với 
50 ml dung dịch acid acetic 5 % trong methanol. Đẻ nguội, 
lọc, rừa bã dược liệu 2 lẩn, mồi lần bằng 30 ml dung dịch 
acid acetic 5 % trong methanol. Gộp dịch lọc và dịch rửa, 
thu hôi dung mòi và cộ trong chân không ờ 50 °c tới khô. 
Dùng methanol (TT) để hòa tan và chuyến toàn bộ can vào 
bình định mức 25 ml, thêm methanol (TT) đên vạch. Đậy 
nút và lắc đều. Lọc.
Cách tiến hành:
Lân lượt cho vào 3 bình gạn dung tích 50 ml các dung 
dịch sau:

PƯQCĐIẺN v iệ t  n a m  V ________  ___

r
1

Dung dịch sử dụng

Bình 1
Dung
dịch

chuán
(ml)

Bình 2
Dung
dịch
thừ
(ml)

Bỉnh 3
. . .

Mầu
trăng
(ml)

Dung dịch đệm pho sphaỉ 
0,1 l í  pH 8,0 (TT) 5 5 5

Dung dịch xanh 
j bromothymol 0,2 % (Hoà i 

tan 0,2 g xanh bìvmthymoỉ ■■ 
(TT) trong ethanol 20 % 
777), thèm cùng đung môi 
đê vừa đủ ỉ 00 ml).

0 Ư
I 0,5 0,5

Dung dich solasodin
chuẩn (0,5 mg'Tnl) 0,5 0 0

Dung dịch thử 0 0,5 0
Methanol (77) 0 0 0,5
Cloro/orm (TT) 10 10 10

Lắc kv 3 bình trên trong 15 min, sau đó để yên khoảng 
30 min cho phân lớp. Gạn lấy lớp cloroíorm vào 3 bình 
gạn khác. Lắc lớp cloroform với 10 ml dung dịch natri 
hydroxyd 0,05 M (TT). Đẻ yên 30 min cho phân lớp. Gạn 
lấy dung dịch kiềm màu xanh.
Đo độ hấp thụ ờ bước sónc 616 nm cùa các dung dịch kiềm 
thu được.
Tính hàm lượnu gỉycoalcaloid trong mẫu thừ theo solasodin 
dựa vào độ hấp thụ của dung dịch thừ, dung dịch chuẩn và 
hàm lượng C27H43NO2 trong solasodin chuẩn.
Hàm lượng glycoalcaloid toàn phần trong dược liệu không 
được ít hơn 0,45 % tính theo solasodin (C27H43NO2) và 
theo dưực liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái lá quanh năm, phơi hay sấy khô ờ nhiệt độ 50 °c 
đển 60 °c. Có thẻ dùng tươi.

Bảo quản
Dê nơi khô, thoáng mát.

Tính vị, quy kinh
Vị đắng, cay, tính ấm, có độc.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt tiêu thũng, sát trùng, chi huyết, hành khí chi 
thống, sinh cơ thu liễm. Chù trị: Đau dạ dày, phong thấp 
tê bại, mụn nhọt ung độc, đòn ngã tổn thương, gẫy xương, 
bệnh bạch cầu hạt mạn tính.
Dùng ngoài trị viêm da có mủ, lòi dom, hấc lào, lao hạch.

Cảch dùng, liều lượng
Ngày dùng 10 g đến 15 g, dạng thuốc sắc.
Dừng ngoài: Lượng thích hợp, rửa sạch, đập dập, sao nóng, 
đap vào chồ đau.

NGỎ CÔNG 
Scoỉopendra

Ngô cõng là cơ the khỏ của loài Rốt {Scoìopendra morsitans 
Linnaeus), họ Rct (Scolopendridae).

Mô tả
Cơ thể rết thường nhò dài 7 cm đến 13 cm. Thản dẹt bao 
gồm khoảng 20 đốt. các dốt thân gần giống nhau, mồi đốt 
mang một dôi chân. Ret có một dôi râu ngắn. Đầu ngắn 
do 6 đên 7 đốt hợp lại. Hai bôn đầu cỏ nhiều mắt đơn. 
Miệng nằm giữa 2 hàm trên. Dôi chân thứ nhất biến đổi 
thành chân hàm có móc chứa nọc độc, hướng thẳng về 
phía trước. Tuyến độc nằm trong goc háng hay sâu hơn 
nừa. Hai đốt cuối thường không có chân. Đôi chân cuổi 
cùng thường đài và duỗi về phía sau. Kẻt cấu mòng manh 
dễ gãy theo đường nứt. Mùi hơi khó chịu đậc tnrng. nếm 
thấy có vị hăng cay, hơi mặn.

Độ ẳm
Không được quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).
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Tro toàn phần
Không được quá 5.0 % (Phụ [ục 9.8).

Chất chiết được
Không được dưới 20,0 % tinh theo dược liệu khó kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 50 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Ret dùng làm thuốc được bat vào mùa xuân hoặc mùa hè, 
được duỗi thẳng bằng que nứa xuyên từ đầu đán đuôi đem 
phơi hoặc sấy khô.

Bào ché
Loại bò que nứa, rira sạch sao nóng nhẹ đến khi có màu 
vàng, cắt thành miếng nho.

Bảo quản
Nơi khô mát tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn, có độc. Quy vào kinh can.

Công năng, chủ trị
Trừ kinh phong, giải rắn độc cắn. Chủ trị: Trê con kinh 
phong, uốn ván, phone thấp, răn độc cấn.

Cách dừng, liều lượng
Ngày dùng 3 g đến 5 g trong các bài thuốc.

Kiêng kỵ
Không dùng cho phụ nữ có thai.

NGÔ THÙ DU (Quả)
Fructus Evodiae rutaecarpae

Quả gần chín, phơi khô cùa cây Ngỏ thù du [Evodia 
rutaecarpa (Juss.) Benth. hoặc Evodia mtaecarpa 
(Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang hoặc Evodia 
rutaecarpa (Juss.) Benth, var. hodinieri (Dode) Huang], 
họ Cam (Rutaceae).

Mô tả
Quả hình cầu hoặc hình cầu dẹt, đườne kính 0,2 cm đến 
0,5 cm, mặt ngoài màu lục vàng thẫm đen màu nâu, 
thô, xù xì. Có nhiều điểm chẩm dầu nhô lên hoặc trũng 
xuống. Đinh quả có kẽ nứt hình sao 5 cánh, chia quả thành 
5 mảnh. Gôc quả còn sót lại cuống phù lông tơ vàng. Chất 
cứng, giòn. Mặt cắt ngang quà thấy rõ 5 ô, mỗi ó chứa 
1 hạt đến 2 hạt màu vàng nhạt. Mùi thơm ngát, vị cay, đẳng.

Bột
Bột màu nâu. Lóng che chờ đa bào gồm 2 đến 6 tế bào, dài 
140 pm đèn 350 pm, vách ngoài có mâu bướu rõ rệt. Một 
sò khoang tê bào chửa các chât màu vàng náu đến đỏ nâu. 
Lông tiết có đâu hình bầu dục, gồm 7 đến 14 tế bào thường 
chửa chất tiết màu vàng và chân có 2 đến 5 tế bào. Cụm 
tinh thể calci oxalat hình cầu gai hoặc hình lãng trụ, đường
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kính 10 pm đến 25 Ịim. Te bào mô cứng hình gần tròn 
hoặc hình chữ nhật, thành dày vả có ổng trao đổi rõ, đường 
kính 35 pm đên 70 pm, khoang rộng. Mảnh mô mềm có 
chứa tinh thể calci oxalat hình cầu gai, hình lăng trụ. Đôi 
khi còn thây các manh vờ màu vàng của các khoang dầu.

Định tính
A. Lấy 0,5 g bột dược liệu, cho vào ổng nghiệm, thêm 
10 ml dung dịch acid hydrocỉoric ỉ % (77), lắc mạnh vài 
phút, lọc. Lấy dịch lọc làm các phản ứng sau:
Lấy 2 ml dịch lọc, thêm 1 giọt thuốc thứ Mover (77), lắc 
đều, sẽ có tủa màu trắng ngà.
Lav 1 ml dịch lọc, thêm tử từ 2 ml dung dịch p-dimethyỉ 
aminohemaỉdehvd (77), đun nóng trên cách thúy, giữa hai 
lóp dung dịch sẽ hình thành vòng nâu đỏ.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung mòi khai trièn: Ether dầu hòa (60 °c  đến 90CC) - 
ethyl acetat - triethvỉamin ( 7 : 3 :  0,1).
Dung dịch thứ: Lấy 0,4 g bột dưực liệu, thêm 20 ml ethanol 
96 % (TT), siêu âm 30 min ớ nhiệt độ phòng, lọc, dịch lọc 
được dùng làm dung dịch châm sắc ký.
Dung dịch chất đồi chiếu: Hòa tan riêng biệt rutaecarpin 
chuẩn và evodiamin chuẩn trong ethanol 96 % (77) để được 
dung dịch có nồng độ chất chuẩn lan lượt là 0,2 mg/ml và
1,5 me/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Neu không có các chất 
chuẩn trcn, lấy 0,4 g bột Ngó thù du (mẫu chuẩn) tiến hành 
chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 gl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bán mòng ra, 
đê khỏ ngoài khône khí. Quan sát bản mòng dưới ánh sáng 
từ nuoại ở bước sóng 366 ma. Trên sắc ký đồ của dung dịch 
thử phải có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với với vet 
rutaecarpin và evodiamin trên săc ký đồ cùa dung dịch chất 
đối chiếu hoặc có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các 
vết trên sắc ký' đồ cùa dung dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Khône được quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h). 

Tro toàn phần
Khône được quá 10,0 % (Phụ lục 9.7).

Tạp chất
Cuốníĩ quà đã tách rời và tạp chất khác: Không quá 7,0 % 
(Phụ lục 12.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không được dưới 30,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 50 % (77) làm dune môi.

Định lượng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu (Phụ lục 
12.7). Dùng 100 g dược liệu. Hàm lượng tinh dầu không ít 
hơn 0,25 % tinh theo dược liệu khô kiệt.
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Chế biến
Ngô thu hoạch từ thảng 8 đến tháng 11, khi quả chưa 
nưt cẳt cành có quả, phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp 
(40 °c đển 50 °C), loại bò cành, cuông, lá, cuông quả và 
tạp chất khác.

Bào chế
Ngô thù du chế: Giã hoặc tản thô Cam thảo và sắc với 
đong lượng nước, lọc bỏ bã, cho Ngô thù du sống vào 
dụng cụ có năp, trộn với nước săc Cam thảo và ủ cho 
thấm hết, sao se, lấy ra phơi khô. Dùng 6 kg Cam thào cho 
100 kg Ngô thù du.

Bảo quản
Để nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn, khố, tiểu độc. Quy vào kinh tỳ, vị, can, thận. 

Công năng, chủ trị
Ôn trung, tán hàn, chỉ thống, giáng nghịch, chỉ ẩu. Chù 
trị: Quyết âm đầu thống, hàn sán đau bụng, hàn thấp, cước 
khí, thượng vị đau trướng kèm nôn, ợ chua, ngũ canh tả. 
Dùng ngoài: Hòa dấm đắp huyệt dũng tuyền, chừa loét 
miệng lưỡi, huyễn vựng.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 1,5 g đến 4,5 g, phối ngũ trong các bài thuốc. 
Dùng ngoài với lượng thích hợp.

Kiêng kỵ
Không dùng kéo dài và cho người âm hư nội nhiệt.

NGŨ BỘI TỬ 
Galla ch inert sis

Tô đâ phơi hay sấy khô của ấu trùng sâu Ngũ bội tử 
[Meỉaphỉs chinensis (Bell.) Baker = Schỉechtendaỉia 
chinensis Bell,], ký sinh tren cây Muối, tức cây Diêm 
phu mộc {Rhus chinensis Mueỉl.), họ Đào lộn hột 
(Anacarđiaceae).

Mô tả
Túi hình trứng (Đỗ bội) hoặc hình củ ấu (Giác bội), phân 
nhánh nhiều hay ít, nguyên hoặc vỡ đôi, vờ ba.
Đô bội: Hình trứng, hoặc hinb thoi, dạng nang, dài
2,5 cm đến 9 cm, đường kính 1,5 cm đến 4 cm. Mặt ngoài 
màu nâu xám, hơi có lòng tơ mềm. Chất cứng giòn, dễ vỡ 
vụn. Mặt gãy có dạng chẩt sừng, sáng bóng, dày 0,2 cm 
đên 0,3 cm; mặt trong phẳng, tron, khoang rỗng có chứa 
xác chêt cùa âu trùng, màu nâu đen, và chât bột bài tiết ra, 
màu xám. Mùi đặc biệt, vị se.
Giác bội: hình củ ấu, phân nhảnh, không đều, dạng sừng, 
mặt ngoài có lông tơ mem rõ rẹt, vách tổ tương đối mỏng.

Vi phẫu
Biêu bì có nhiều lông che chơ, thành dày. Mô mềm chứa

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V ______________

hạt tinh bột nhò và tinh thể calci oxalat hình cầu gai. Bó 
libe-gồ rải rác, đôi khi có ống nhựa đĩ kèm.

Bột
Màu vàne nâu, vị chát. Soi kính hiển vi thấy lông che 
chở cấu tạo bởi 1 đến 2 tể bào, dài 70 pm đến 350 pm. 
Mảnh mò mềm chứa hạt tinh bột, đường kính 10 gm. 
Tinh thể calci oxalat hình cầu gai, đường kính khoảng 
25 |im; ống nhựa ít gặp. Mảnh mạch xoắn.

Định tính
A. Lấy khoảng 0,5 g bột dược liệu, thêm 4 ml nước, đun 
nóng nhẹ, lọc. Lấy 1 rnl dịch lọc, thêm 1 giọt dung dịch sal 
(Hi) cloñd 5 % (77), sẽ có tủa đen lơ.
Lấy 1 ml dịch lọc trên, thêm 2 giọt dung dịch kali stibi 
tơrtrat (TT), sẽ có tủa trắng.
B. Phương pháp sắc ký lớp móng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF2u-
Dung môi khai triển: Cioroform - ethyl acetat - acid 
formic ( 5: 5: 1) .
Dung dịch (hừ: Lay khoảng 0,5 g bột dược liệu thô, thêm 
2 ml methanol (77), siêu âm 15 min. Lấy dịch lọc làm 
dung dịch thử.
Dung dịch chất đối chiếu: Hòa tan acid galic chuẩn trong 
methanol (TT) để được dung dịch có nồng độ khoảng 1 mg/ml 
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Lấy 0,5 g Ngũ bội tử (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 2 ịil mỗi 
dung dịch thử trên. Sau khi tríen khai sắc ký, lấy bản mòng 
ra, để khô bản mỏng ờ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh 
sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Trẻn sac ký đồ của 
dung dịch thử phải cho có vết cùng màu sắc và cùng giá trị 
Rf với vết của acid galic trên sắc ký đồ của dung địch chất 
đối chiếu. Hoặc trên sác ký đồ của dung dịch thừ phải có 
các vết cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc ký 
đô của dung dịch dược liệu đối chiếu.

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

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Mảnh lá, mẩu cành: không quả 0,5 %.

Tỷ lệ vụn nát (Phụ lục 12.12)
Vỡ đôi, vỡ ba: Không quá 50 %.
Mảnh dưới 2 mm: Không quá 5 %.

ĐỊnh luựng
Phương pháp sắc ký lóng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - dung dịch acid phosphoric 0,1 % 
(15 : 85), điều chỉnh tỷ lệ nếu cần thiết.
Dvng dịch thử: Cần chính xác khoảng 0,5 g hột dược liệu 
(qua rây số 355) cho vào binh nón nút mài khô, thêm chính 
xác 50 ml dung dịch acid hvcirocloric 4 M  (77), cân xác định 
khối lượnu.đun trên cách thủy trong 3,5 h (để thủy phân), để
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nguội, cân lại và them dung dịch acid hydrocỉoric 4 M (TT) 
để được khối lượng ban đầu. Trộn đều, lọc. Lấy chính xác 
1 ml dịch lọc cho vào bình định mức 100 ml, pha loãng với 
methanol 50%  (TT) tới vừa đủ thể tích, trộn đều.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan acid galic chuẩn trong methanol 
50 % (Tỉ) để được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 
0,04 mg/ml.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c  (5 pm). 
Detector quang phổ tử ngoại đặt ỏ' bước sóng 273 nm.
Tốc độ dòng: 1,0 ml/min đến 2,0 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 jxl.
Cách tiến hành:
Tiêm dung dịch chuân, tính số đĩa lỷ thuyết của cột. số đĩa 
lý thuyết của cột tính trên pic acid galíc phải không được 
dưới 3000.
Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Căn cử 
vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch 
chuẩn vả hàm lượng C7H60 5 của acid galic chuẩn, tính 
hàm lượng acid galic trong được liệu.
Dược liệu phải chứa không được ít hơn 50,0 % acid galic 
(C7H60 5) được tạo ra khi thủy phân, tỉnh theo dược liệu 
khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, lấy về, luộc qua hoặc đồ cho đến 
khi mặt ngoài có màu tro, diệt chết nhộng sâu, lấy ra, phơi 
hoặc sấy khô. Dựa vào hình dạng bên ngoài mà chia ra Đỗ 
bội hay Giác bội.

Bào chế
Đập vờ Ngũ bội tử, loại bỏ tạp chất, đem dùng.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh đập vờ vụn nát.

Tính vị, quy kinh
Toan, sáp, hàm, bình. Vào các kinh phế, đại tràng, thận. 

Công năng, chủ trị
Sáp trường chi tả, chi huyết, liềm sang, giải độc, liễm phế. 
Chủ trị: Tiêu chày lâu ngày, lỵ lâu ngày, mồ hôi trộm, tiện 
huyết, nôn ra máu, tn chảy máu, ngoại thương xuất huyết, 
nhọt độc, sang độc, ngoài da loét do thấp, phế hư ho lâu 
ngày, phế nhiệt ho có đờm.

Cách dùng, liều lưọug
Ngày dùng từ 4 g đén 12 g, dạng thuốc sắc. Dùng ngoài 
lượng thích họp.

N G Ũ  G IA  BÌ C H Â N  C H IM  (V ỏ th â n , vỏ càn h )
Cortex Schefflerae heptaphyỉlae

Vò thân và vỏ cành đã phơi hay sấy khô của cây Ngũ gia bì 
chân chim [Schefflera heptaphyỉỉa (L.) Frodin], họ Nhân 
sâm (Araliaceac).

NGỦ GIA BÌ CHÂN CHIM (Vỏ thân, vò cành)_______________

Mô tả
Mảnh vỏ hơi cong kiểu hình máng, dài 20 cm đến 50 cm, 
rộng 3 cm đến 10 cm, dày khoảng 0,3 cm đến 1 cm. Dược 
liệu đà được cạo lóp bần, có màu nâu nhạt, lốm đốm vết 
xám trắng nhạt. Mặt cat ngang gồm lớp ngoài lổn nhổn 
như có sạn, lóp trong có sợi xốp và dễ tách dọc. vỏ  nhẹ vả 
giòn. Mùi thơm nhẹ, vị hoi đắng.

Vi phẫu
Lớp bẩn còn sót lại gồm khoảng 10 hàng tế bào hình chữ 
nhật nằm ngang, thành hơi dày, xểp chồng lên nhau thành 
dãy xuyên tâm đẻu đặn.
Tang sinh bần-lục bì gồm một lớp tế bào hình chữ nhật 
nam ngang, xếp đều đặn. Te bào mô cứng thành rất dày, 
hình chữ nhật hay hình nhiều cạnh, nằm ngang, khoang 
hẹp, xếp thành vòng liên tục sát tầng sinh bần-lục bì.
Mô mềm vỏ gồm các tế bào thành mỏng, hẹp và kéo dài 
theo hướng tiếp tuyến, trong mô mềm vỏ cỏ các ổng tiết rải 
rác. Vòng libe cấp 2 dày chiếm 2/3 chiều dày vỏ thân, tế 
bào libe thành mòng. Sợi libe xếp thảnh đám, xen kẽ thành 
nhiều tầng trong libe. Te bào sợi tròn thành dày, Cạnh đám 
sợi có tinh thể calci oxalat, tia tủy hẹp gồm 3 dãy tế bào đi 
xuyên qua vùng ỉibe cấp 2, theo hướng xuyên tâm.

Bột
Nhiều tế bào mô cứng hỉnh chữ nhật hoặc hình nhiều cạnh 
màu vàng nhạt, thành rất dày, có ống trao đổi rõ, đứng 
ricng lẻ hay tụ họp thành từng đám. Sợi thành dảy, có ổng 
trao đổi rõ. Mảnh bẩn gồm tế bào chữ nhật, xếp đều đặn, 
thành dày. Mảnh mô mềm gồm các tế bào hình nhiều cạnh, 
thành mỏng. Tinh thể calci oxalat hình chữ nhật, hình lập 
phương, rộng khoảng 40 gm. Hạt tinh bột nhỏ, đường kỉnh 
4 pm, đôi khi tới 16 pm.

Định tỉnh
A. Lấy 5 g bột được liệu cho vào bình nón, thêm 20 ml 
ethanol 96 % (TT), đun sôi, lắc, để nguội rồi lọc. Lẩy 
1 ml dịch lọc, cho vào ống nghiệm, thêm 5 giọt anhydrid 
acetic (77'), thêm từ từ theo thành ống nghiệm 0,5 ml acid 
sulfuric (TT). Lóp phân cách giữa hai dung dịch có vòng 
màu đỏ nâu.
B. Phưong pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4),
Bản mỏng: Silica gel G.
Hệ dung môi khai triển: Cloroform - methanol - nước 
(65 : 35 : 10), lấc đều, lấy lóp dưới.
Dung dịch thử: Lấy khoảng 2 g dược liệu đã được xay nhỏ, 
thêm 25 mi hỗn họp methanol và nước (tỷ lệ 4 : 1), đun sôi 
hồi Um trên cách thủy trong 30 min, lọc, cô dịch lọc trôn 
cách thủy đến cắn khô. Hòa cắn trong 2 ml methanol (TT) 
làm dung địch thử.
Dung dịch đối chiểu: Lẩy 2 g Ngũ gia bì chân chim (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 10 Jil mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kỷ, lấy bản mỏng 
ra để khô ngoài không khí, phun dung dịch vaniỉin ỉ % 
trong acid phosphoric 50% (TT). sấy bản mỏng ở 120 °c
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trong 5 min. Quan sát dưới ảnh sảng thường. Trôn sắc ký 
đồ của dung dịch thử phải có các vẻt cùng màu săc và giá 
tri Rf với các vết trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

Tro toàn phần
Không quá 4,5 % (Phụ lục 9.8).

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

Chế biến
Vò thân, vò cành thu hái quanh năm, chủ yếu vào mùa 
xuân và mùa thu; lúc trời khô ráo, bóc lấy vỏ cây theo kích 
thước quy định, rừa sạch, bò lỗi, cạo bỏ lóp bần ờ ngoài, 
phcri trong bóng râm, ủ với lá chuối 7 ngày (thình thỏang 
đảo cho đều, để nổi mùi hương) rồi lấy ra phơi hoặc sấy 
nhẹ (50 °c đến 60 °C) cho khô.

Bào chế
Vỏ rửa sạch, cắt thành từng đoạn ngán, đồ mềm, thải 
miếng phơi khô.

Bảo quản
Đe nơi khô mát, tránh mốc mọt.

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

Công năng, chủ trị
Khu phong, trừ thấp, mạnh eân cốt. Chủ trị: Đau lưng, đau 
xương côt do hàn thâp, gân xương co rút, sumc đau, hoặc 
sưng đau do sang chấn.

Cách dùng, liều iưựng
Ngày dùng từ 10 g đến 20 g vỏ khô, dạng thuốc sắc hoặc 
rượu thuốc.

NGÜ GiA BÌ GAI (Vỏ rễ, vỏ thân)
Cortex Acanthopanacis trifoliati
Vò rẻ vả vỏ thân đã phơi hay sấy khô của cây Ngũ gia 
bì gai [Acanthopanax trựoỉiatus (L.) Merr.J, họ Nhàn sâm 
(Araliaceac).

Mô tả
Mảnh vỏ cuộn hình lòng máng, dài 10 cm đển 20 cm, 
chiêu rộng 0,5 cm đến 1 cm, dày khoảng Imm đển 
3 mm. Mặt ngoài có lóp bần mỏng, màu vàng nâu nhạt có 
một sô đoạn rách nút, đê lộ lóp trong màu nâu thầm. Mật cẳt 
ngang lởm chởm. Chat nhẹ, giòn, hơi xốp. Mùi thơm nhẹ.

Vi phẫu
hóp bân gồm một sổ hàng tể bào hình chữ nhật, xép chồng 
len nhau thảnh dãy xuyên tâm đều đặn. Tầng phát sinh bần 
lục bì gòm một lóp tế bào hình chữ nhật. Mô mềm gồm
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những tế bào thành mông, hình dạng méo mó. Trong mô 
mềm vò rải rác có ổng tiết và tinh thể calci oxalat hình 
cầu gai. Sợi mô cứng xếp thành từng đám rải rác theo một 
vòng không liên tục giữa ranh giới mô mềm và libe. Vùng 
libe đày có các tia tùy xuyên tâm. Tầng sinh libe*gồ.

Bột
Nhiều tế bảo mô cứng hình chữ nhật hoặc hỉnh nhiều cạnh 
màu vàng nhạt, thành rất dày, ống trao đổi rõ, đứng riêng lẻ 
hoặc tụ lại từng đám. Sợi thành dày, có ống trao đổi rõ. Mảnh 
bần vói tế bào hình nhiều cạnh, thành dày, màu vàng nhạt. Te 
bào mô mềm hình nhiều cạnh, thành mòng, chứa nhiều hạt 
tinh bột nhỏ hình nhiều cạnh, đơn hoặc kép. Tinh thê calci 
oxalat hình cẩu gai, có đường kính 12 Ịim đến 40 ỊiĩĩL

Định tỉnh
Phương pháp sắc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Siỉica geỉ G.
Ditng môi khai triển: n - Butcmoì - ethanoỉ - chmg dịch 
amoniac (7 : 2 : 5).
[Dung dịch amoniac: Trộn 1 thể tích amoniac đậm đặc (TT) 
với 3 thể tích rnrớc].
Dung dịch thir. Ngâm 0,5 g bột dược liệu với 5 ml ethanoỉ 
80 % (77), đun trong cách thủy khoảng 15 min, lọc lẩy 
phần dịch trong.
Dung dịch đổi chiếu: Hòa tan acíd oỉeanolic chuẩn trong 
cỉoro/orm (TT) để được dung dịch chứa 0,5 mg/ml.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl dung 
dịch thử và 10 |il dung dịch đối chiếu. Sau khi triển khai sắc 
kỷ, lấy bản mòng ra để khô ờnhiệt độ phòng. Phun dung dịch 
vaniíỉn I % (TT) trong hồn hợp đồng thê tích methanoỉ (TT) 
và acidphosphoric (77). sấy bản mỏng ờ 120 °c khoảng 
5 min. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc kỷ đồ của 
dung dịch thừ xuất hiện 3 vết màu tím trong đó có 1 vết 
cùng giá trị màu và cùng R, với vết của acid oleanoiíc trên 
sẩc ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

Độ ẳm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g dược liệu đâ cát nhỏ.

Tro toàn phần
Không quá 6,5 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9.7).

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

Chế biến
Thu hoạch vỏ rỗ, vò thân vào mùa hạ, mùa thu. ủ  cho 
thơm, phơi trong bóng râm, chỗ thoáng gió hoặc sấy nhẹ 
ờ 50 cc  đến khô.

Bảữ quán
De nưí khô, mát.
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Tính vị, quy kinh
Tân, khô, ôn. Vào các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Khu phong, chỉ thống, dưỡng huyết. Chù trị: Đau lung gối 
xương khớp co duỗi khó khăn, khí huyết hư, di tinh, liệt 
dương, tiểu tiện bí gày phù nề.

Cách dùng, liều lưọrng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hoặc ngâm rượu.

NGỮ GIA BÌ HƯƠNG (Vỏ rễ, vỏ thân)
Cortex Acanthopanacìs gracỉỉistyỉì

Vỏ rễ và vò thân đà phơi hay sấy khô cùa Cíây Ngũ gia 
bì hương (Acanthopanax graciỉLstyỉus w. w, Smith), họ 
Nhân sâm (Aralĩaceae).

Mô tả
Mành vỏ cuộn hình lòng máng, kích thước không cố định, 
thường dài từ 3 cin đến 7 cm, rộng 0,3 cm đến 1 cm, dày 
khoảng 1 mm đến 2 ram. Mật ngoài có iớp bần mỏng, màu 
nâu nhạt. Mặt gẫy ngang lởm chỏm. Chất nhẹ, giòn, hơi 
xôp. Mùi thơm nhẹ.

Vi phẫu
Mật cắt ngang vò thân cỏ hình chừ nhật, từ ngoài vào trong 
có: Lớp biểu bì hoả bần gồm nhiêu hàng tế bào hình chữ 
nhật xểp thành dãy đồng tâm và xuyên tâm. Lớp mô dày 
ở sát biểu bì, gồm các tế bào hình trứng hay hình bầu dục, 
thành rất dày. Mô mềm vỏ gôm các tẻ bA0 thành mỏng, 
hỉnh đa giác. Tinh thê calci oxalat hình câu gai rải rác 
trong mô mềm vỏ. Libe rộng, có các vết nứt ờ phía ngoài; 
tia tủy xuyên tâm rộng, gồm 1 đến 5 hàng tế bào; các ống 
tiết rõ, xung quanh có 4 đến 11 tế bào tiết.

Bột
Bột màu vàng nhạt. Soi dưới kỉnh hiển vi thấy: Mánh bần 
lã những tế bào hình chừ nhật hay hình đa giác, thành 
dày, màu vàng nâu. Mành mô mồm gồm các tế bào to, 
hình đa giác, thành mỏng. Rất nhiều tế bào mô cứng hình 
chữ nhật, hình gần tròn hay hình nhiêu cạnh, không phân 
nhảnh, màu vàng nhạt, thành dày, đứng riêng lè hoặc 
tụ thành đám lớn. Tê bào mô cứng hình chữ nhật dài từ 
40 pm đển 110 pm, rộng từ 30 pin đến 50 pm. trẽn thành 
có những vạch khía ngang rõ; tế bào mô cứng hình gần 
tròn có kích thước từ 30 pm đên 40 pin. Sợi đứng riêng lè 
hoặc tập trung thành bó, thánh dày, khoang hẹp. Tinh thè 
calci oxalat hình cầu gai có đường kính khoảng 10 pin đên 
38 pm. Mạch đicm.

Đ ịn h  tỉn h
A. Lấy 5 g bột dược liệu, thềm 20 ml ũthanoi 96 % (777, 
đun sôi trên cách thùy hồi lưu 15 min, dể nguội rồi lọc. Lấy 
1 ml dịch lọc cho vào ỏng nghiệm, thêm 5 giọt anhydrid 
acetic (77), thỏm từ từ theo thành ỏng níĩhiệm 0,5 ml Ltcicỉ 
suỉphuric (77). Lóp phản cách giừa hai dung dịch có vòng 
màu nâu đò.

NCiừ GIA BÌ HƯƠNG (Vò rễ, Vo thân)

B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bcin mòng: Siỉica gel 60F->Ị4
Dung môi triển khai: Cloroỷòrm - methanoỉ - nước 
(7,5 : 2,5 : 0,5).
Dung dịch thử: Lấy khoảng 1 g bột được liệu, thêm 10 mỉ 
hỗn hợp methanoỉ - nước (4 :1), siêu àm 15 min, lọc, dịch 
lọc dùng chấm sắc kv.
Dung dịch đoi chiêu: Lẩy khoảng 1 g bột Ngù gia bì hương 
(mầu chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch 
thử/hoặc hoà tan siringin chuẩn trong methanoì (TT) để 
được dung dịch có nồng độ 0,1 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt trên bàn mòng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triên khai sắc ký, lấy bản mòng 
ra, đè khỏ ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch acìd sitì/uric 
Ỉ0 % trong ethanol (777 và sấy ờ nhiệt độ 105 °c  trong 
5 min. Quan sát bàn mòng dưới ánh sáng thường hoặc dưới 
ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thừ phài cho các vết cùng màu sắc và cùng giá 
trị R, với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

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

Tro toàn phần
Không được quá 12,0 % (Phụ lục 9.8).
Dùng 1 g dược liệu.

Tạp chất
Không được quá 1 % (Phụ lục 12.1 ỉ).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 3,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanoỉ 96 % (777 làm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng Ả: Acetonitril (77).
Pha dộng B: Dung dịch na tri dihvdrophosphat 0,05 M  (77). 
Dung dịch chuẩn: Hoà lan siringin chuần trong methanoì 
(77) để được dung dịch có nồng độ chính xác khoáng 
0,02 mg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoáng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây có đường kính mẳt rây 0,25 ram) cho vào bình 
nón nút mài dung tích 100 mi, thêm chính xác 50 mỉ hôn 
hạp mcthanoỉ - nước (70 : 30), cân, siêu âm 30 min, đê 
nguội, cân lại và bố sung lượng dung môi đã mất bang 
cùng hỗn hợp dung mỏi, lọc qua giấy lọc. Lấy dịch lọc thu 
được lọc qua màng lọc 0.45 gm.
Điêu kiện săc ký'-'
Cột kích thước (25 em X 4 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 pin).
Dctector quang phố tử ngoại đặt ờ bước sóng 265 nm.
Tốc độ dòng: 0,5 ml/min, điều chinh nếu cần.
The tích tiêm: 10 pl.

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

1272



Dược ĐĨẺN VIỆT NAM V

Cách tiến hành:
Tiến hành sắc kỷ theo chương trình dung môi như sau:

Thòi gian Pha động A Plia dộng B
(min) (% tt/tt) (% tưit) ;
0 - 50 10 -» 30 90 —► 70

r 50 - 60 30 —» 100 70->0

Tiêm 6 lần dung dịch chuẩn, tiến hành sắc ký theo điêu 
kiện đã nêu trên, ghi sắc ký đồ. Độ lệch chuẩn tương đôi 
tỉnh theo diện tích pic siringin không được quá 2,0 %.
Tiêm riêng biệt dune dịch chuân, dung dịch thừ. Dựa vào 
diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuân 
và hàm lượng Q 7H24O9 cùa siringin chuản, tính hàm lượng 
siringin trong dược liệu.
Dược liệu phái chứa khôngíthơnO,15%siringin(C17H2409) 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Vào mùa hạ và mùa thu, tiến hành bóc lấy vỏ thân hoặc vỏ 
cùa các cành to, cạo bò lớp vò ngoài, phơi khô hoặc sây 
khô ở nhiệt độ dưới 60 °c. Tnrớc khi dùng, rừa sạch, đê 
ráo nước, cắt đoạn 5 cm đến 7 cm, phơi khô, hoặc sấy khô 
ở nhiệt độ trên. Đối với vỏ rễ, sau khi đào lấy rỗ, rửa sạch, 
bóc lấy vỏ, cạo bó lớp vò ngoài, rồi cũng che biến như vỏ 
thân, vò cành.

Bảo quản
Bảo quản trong các bao bì chống ẩm, để nơi khô ráo, 
phòng tránh nấm, mốc.

Tính vị, quy kinh
Vị cay, đăng, tính ôn, vào kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Trừ phong thấp, cường gân cốt, bổ can thận. Chủ trị: 
Phong hàn thấp tý, đau khớp, đau lưng, đau xương, cước 
khí thủy thùng, âm nang sưng đau, trẻ em sức khỏe yêu, 
chậm biết di.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 4 g đến 12 g, dạng thuốc sẳc, rượu thuốc, hoàn 
tán. Có thê dùng riêng hoặc phổi hợp với các vị thuốc khác.

NGŨ VỊ TỬ
Fructus Schisandrae chi nem is

Quá chín phơi hoặc sấy khô cúa cây Ngũ vị bắc [Schiscmdra 
chìnensis (Turcz.) Baill], họ Neũ vị {Schisandraccae).

MÃ tả
Quá hình cầu không đều hoặc hình cẩu dẹt, đưòng kính 
5 mm đẻn 8 mm. Mặt ngoài màu đò, đò tía hoặc đo thầm, 
nhăn nheo, có dầu, thịt quà mềm. Có trường hợp mặt ngoài 
màu đò den hoặc phù lóp phán trắng. Có 1 hạt dcn 2 hạt 
hình thận, mặt ngoài màu vàng nâu, sáng bóng. Vo hạt 
inong, giòn. Thịt quã mùi nhẹ. vị chua. Sau khi đập vỡ. 
nhản hạt màu trắng, có mùi thơm, vị cay, hơi đắng.

Vi phẫu
Vỏ quà ngoài gồm một hàng tế bào hình vuông hoặc hình 
chữ nhật, thành hơi dày, bên ngoài phủ lớp cutin, rải rác 
có tế bào dầu.
Vo quà giữa có 10 hàng tế bào mô mêm hoặc hơn, chứa hạt 
tinh bột, rãi rác cỏ những bó mạch chồng chât, nhỏ.
Vó quà trong gồm 1 hàng tế bào mô mềm hình vuông nhò. 
Lớp ngoài của vỏ hạt có ỉ hàng tê bào mô cứng, gôm các 
tế bào xếp xuyên tâm kéo đà í, thành dày, có các lô nhò dày 
đặc và các ổng. Ngay bôn dưới lớp ngoài của vỏ hạt có vài 
hàng tê bào mô cứng gôm các tế bào hỉnh gân tròn, hình 
tam giác, hoặc hình đa giác có lô lớn hơn. Bên dưới lóp tẽ 
bào mô cứng có vài hàng tế bào mô mêm.
Phần sống noãn của hạt có các bó mạch; có một hàng te 
bào hình chữ nhật chứa các giọt dẩu màu vàng nâu, dưới 
nữa là 3 hàng đến 5 hàng tế bào nhỏ.
Te bào vỏ trong của hạt nhò, thành hơi dày, xếp thành 
hàng. Te bào nội nhũ chứa giọt dầu béo và hạt alcuron.

Bột
Màu tía thầm, tế bào mô cứng của vỏ hạt có hình đa giác 
hoặc đa giác kéo dài khi nhìn trên bề mặt, đường kinh 
18 Ịim  đen 50 pm, thành dày với các ống lỗ nhò, sít nhau; 
các khoang chứa chất dầu màu nâu sẫm. Te bào mô cứng 
của lóp trong vỏ hạt có hình đa giác, hình tròn hoặc các 
dạng hình không đều, dường kính tới 83 pm, thành hơi dày 
với lồ to. Te bào vỏ quả ngoài hình đa giác khi nhìn trên bề 
mặt, thành tế bào phía ngoài lôi lên tạo thành dạng chuỗi 
hạt, phủ lớp vân cutin; rải rác cỏ tế bào dầu. Te bào vỏ quà 
giừa nhăn nheo, chứa chất màu nấu vả hạt tinh bột.

Định tính
A. Lay 1 g dược liệu thô, cho váo ống nghiệm, thêm 
10 ml nước, ngâm 10 min, thỉnh thoảng lắc đều, lọc. cỏ  
bốc hơi dịch lọc đến còn 2 ml đến 3 ml, cho thêm 10 ml đến 
15 ml ethanol 96 % 777), lắc mạnh trong 5 min, lọc. Bốc hơi 
bét ethanol, thêm nước đôn 10 mỊ thêm 1 ít bột than hoạt, 
lăc đêu, lọc. Lây 2 ml dịch lọc, trung hòa bang dung dịch 
natrí hydroxyd 5 % 777), thêm 1 giọt dưng dịch đồng suỉ/at 
(TT), đun sôi, lọc, thêm 1 giọt dung dịch kaỉi permanganat 
(TT), màu tỉm biến mất, xuất hiện kết tủa trẳng.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4)
Bản mòng: Silica geỉ GF2Ị4.
Dung mỏi khai triển: Lấy lóp trên cúa hỗn họp ether dầu hóa 
(30 °c đến 60 °C) - ethyl format - acid formic (15 :5 : 1). 
Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột dược liệu thêm 20 ml cỉoro/orm 
777). Đun hồi lưu cách thùy khoảng 30 min, lọc, bốc hơi 
dịch lọc tới cắn. Hòa tan cắn trong 1 ml ebroform (TT) 
được dung dịch thừ.
Dung dịch đói chiêu: Hòa tan deoxvschisandrin chuân 
trong cloro/orm 777) đề được dung dịch có nồng độ 1 %. 
Neu không có chất đối chiếu thì dùng 1 g Ngũ vị tử (mẫu 
chuẩn), chiết như mô tà ờ phan Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lén bàn mỏng 5 fil mỗi 
dưng dịch trên. Sau khi tricn khai xong, lay bản mỏng ra để 
khô ò nhiệt độ phòng roi quan sát bàn móng dưới ánh sáng 
tử ngoại ỡ bước sóng 254 lim. Trên sắc ký đồ của dung

_ _ _ _ _  _________  NGŨ VỊ TỬ
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dịch thử phải có các vét cùng màu sắc và giá trị Rf với các 
vét trên sắc ký đồ cùa dung dịch đồi chiếu.

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

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

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

Tỉ lệ vụn nát
Quà có đường kinh dưới 0,5 cm: Không quá 5 % (Phụ lục 12.12).

Chất chiết được trong dược liệu
Không được dưới 19,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hái lấy quà chín, phơi khô hoặc 
sau khi đồ chín, phơi khô, loại bỏ cuông và tạp chất.

Bào chế
Ngũ vị từ sống: Loại bò tạp chất, già vụn khi dùng.
Thố Ngũ vị từ (chế dam): Lấy Ngũ vị tử trộn với một 
lượng đủ dấm, cho vào coóng kín, đồ đán có màu đen, lấy 
ra, phơi hay sây khô, khi dùng giă dập. Cử 100 kg Ngũ vị 
tử cân 20 L dâm, nêu cân pha loãng thêm. Sau khi chê mặt 
ngoài ngũ vị tử có màu đen, nhuận do có tinh dãu, hơi sáng 
bóng, thịt quả mềm, dính. Mặt ngoài vò quả trong có màu 
nâu đò, sáng bóng. Hạt màu đỏ nâu. sáng bong.

Bảo quản
Đô nơi khô mát, tránh môc.

Tính vị, quy kinh
Toan, hàm, ôn. Quy vào kinh phê, thận.

Công năng, chủ trị
Liễm phế chỉ ho, sinh tân chỉ hàn, bô thận cố tinh, chỉ tả, 
an thần. Chủ trị: Ho lâu neày và hư suyễn, mộng tinh, di 
tinh, hoạt tinh, đái dầm, niệu tan, tiêu chày kéo dài, tự hãn, 
đạo hãn, tân dịch hao tổn, háo khát, mạch hư, nội nhiệt, 
tiêu khát, đánh trổng ngực và mất ngủ.

Cảch dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 1,5 g đến 6 g, phối hợp trong các bài ihuôc. 

Kiêng ky
Dang cảm sốt cao, lcn sởi, sot phát ban.

NGƯU BÀNG (Quả)
Fructus Arctiỉ ỉappae 
Ngưu bàng tử

Quà chín phơi khô của cây Ngưu bàng (Arctium lappa L.), 
họ Cúc (Asteraceae).

NGƯU BẢNG (Quà) _ _  _ _ _ _ _ _

Mô tả
Quà hình trứng ngược dài, hơi dẹt, hơi cong, dài 5 mm 
đên 7 mm, rộng 2 mm đên 3 ram. Mặt ngoài màu nâu hơi 
xám, có đốm màu đcn, có vài eân dọc, thường cỏ 1 đến 2 
gân giữa tương đôi rõ. Đinh tròn tù, hơi rộng, có vòng tròn 
ờ đinh và vết vòi nhụy nhọn còn sót lại ở chính giữa. Đáy 
quả hơi hẹp lại. vỏ quả tương đối cứng, khi nứt ra, trong 
có một hạt. Vo hạt mỏng, hai lá mầm màu trắng hơi vàng, 
có dầu. Không mùi, vị dẳng, hơi cay và tê lưỡi.

Bột
Màu nâu hơi xanh lục; tè bào đá của vỏ quả trong hơi del, 
hình thoi thon nhò dan, hỉnh bầu dục dài hoặc hình trứng 
thon dần khi nhìn trên bề mặt. Nhìn từ phía bên, tế bào đá 
có hình gân chữ nhật hoặc thon dài, hơi cong, dài 70 pm 
đến 224 pm, rộng 13 pm đến 70 pm; thành tể bào dày tới 
20 pm, hóa gỗ, có các lồ trao đổi. Nhìn trên mặt cắt ngang, 
tể bào vân lưới của vỏ quả giữa có hình đa giác, thành tế 
bào nhiều lớp chong chất uốn lượn có chỗ dày lên. Nhìn 
trên mặt cắt dọc, thấy té bào thon dài, thành tê bào cỏ vân 
nhò, dày đặc, đan chéo. Tinh the ealci oxalat hình lăng trụ 
có đường kính 3 ịim đến 9 pm, có nhiều trong tế bào mô 
mềm màu vàng cùa vỏ quà giữa, đường viền của các tế bào 
đá nhìn không rõ. Các tế bào lá mầm chứa đầy hạt aleuron, 
một số tế bào chứa nhừne cụm tinh thể calci oxalat và 
nhừng giọt dầu nhò.

Định tính
A. Quan sát bột dược liệu dưới ánh sáng tử ngoại 
(366 nm) thấy có huỳnh quang màu lục.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Ban mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cloroform - methanol'  nước (40 : 8 : 1). 
Dung dịch thừ. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 
96 % (77), chỉêt siêu âm 30 min, lọc. Bôc hơi dịch lọc tới 
cẩn, hòa cắn trong 2 ml methanol (TT) được dung dịch thừ. 
Dung dịch đối chiếu: Lấy 0,5 g bột Ngưu bàng (mẫu 
chuẩn), chiết như mỏ tà ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 5 Ịil môi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 12 cm, lấy bàn mỏng ra để khô ở nhiệt độ phòng. 
Phun dung dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol (77). Sây 
bàn mòng đến khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sác ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết 
cùng màu sắc và giá trị Rf với các vét trcn sắc ký đồ của 
dung dịch đối chiếu.

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

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

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

Chất chiết đưực trong dược liệu
Không ít hơn 14,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

___ __________  DƯỢC DIÊN VIỆT NAM V
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NGƯU TẢT (Rễ)

Dùng 2,5 g được liệu. Tiến hành theo phương pháp ngâm 
lạnh (Phụ lục ỉ 2.10), dùng ethanol 50 % (77) làm dung mồi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hái lấy chùm quả chín, phoi khô, 

. đập nhẹ lấy quà, loại bỏ tạp chất rồi lại phơi khô.

Bào chế
Ngưu bàng tử: Loại bò tạp chất, rừa sạch, phơi khô, khi 
dùng đập thành từng mảnh.
Ngưu bàng tử sao: Cho Ngưu bàng tử sạch vào nồi, sao 
nhỏ lửa đến khi hơi phồng lên, hơi có mùi thom. Khi dùng 
giã nát.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, khổ, hàn. Vào các kinh phế, vị.

Công năng, chủ tri
Giải biểu nhiệt, tuyên phê, thâu chân, giải độc, thông lợi 
hầu họng. Chù trị: Cảm mạo phong nhiệt, ho đờm nhiều, 
sởi, hầu họng sưng đau, quai bị, ngứa, mụn nhọt, đơn độc, 
nhọt độc sưng lờ.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sẳc.

NGƯU TÁT (Rễ)
Radix Achyranthis bidentatae

Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Ngưu tất (.Achyranthes 
hỉdentaỉa Blume), họ Rau giền (Amaranthaceae).

Mô tả
Rề hình trụ, dài 20 cm đến 30 cm, đường kính 0,5 cm đến 
1,0 cm. Đầu trên mang vểt tích cùa gốc thân, đàu dưới 
thuôn nhò. Mặt ngoài màu vàng nâu, có nhiều nếp nhăn 
dọc nhỏ và vết tích cùa rễ con.

Vi phẫu
Mặt cắt rễ gân tròn, từ ngoài vào trong có: Lớp bần gồm 
các tể bào nhò, dẹt, xếp thành hàng đồng tâm và dãy xuyên 
tâm, phần ngoài có nhiều chỗ bị bong ra. Mô mềm vỏ cấu 
tạo từ nhừng te bào hình nhiều cạnh, thành mỏng, xếp lộn 
xộn. Libe-gỗ xép thành time bó, mỗi bó có libe phía ngoài, 
mạch gỗ ờ phía trong. Các bó libe-gồ xếp rải rác thành bốn 
vòng đông tâm, ở tâm các bó ỉibe-gỗ cỏ hình tam giác cân 
xêp sát nhau tạo thành những hình quạt.

Bột
Bột màu nâu nhạt, mùi hơi hắc, vị ngọt sau đắng. Soi dưới 
kính hiển vi thấy: Mảnh bần, mành mô mềm thành mỏng, 
nhiêu mảnh mạch điểm, tinh thể calci oxalat hình cầu gai 
kích thước 30 pm đến 40 pm và nhữntĩ mảnh vờ hình khối 
cua các tinh thể nàv.

DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V ______

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 50 ml dung dịch natri cỉorid 
ỉ % (77), đun sôi nhẹ, lọc, cho dịch lọc vào ống nghiệm, 
lấc, xuất hiện nhiều bọt bền vững (saponin).
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cloroform - methanol (40 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 
(77). đun cách thủy hồi lưu trong 40 min, rồi đẻ yên. Lấy 
10 ml dung dịch ờ phía trên, thêm 10 ml acid hvdrocỉoric 
(77), đun hồi lưu trong 1 h, cô dịch chiết còn khoảng 
5 ml, rồi thêm 5 ml nước, chiết với 20 ml cloroform (77). 
Bốc hơi dịch chiết cloroíbrm tới cắn, hòa cắn trong 2 ml 
ethanol (TT) được dung dịch thử.
Dung dịch đối chiếu: Dung dịch acid oleanolic chuẩn 
0,1 % trong ethanol (77). Neu không có acid oieanolic 
chuẩn có thể dùng 2 g bột rễ Ngưu tất (mẫu chuẩn), tiến 
hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẻn bản mỏng 10 pl 
dung dịch đối chiếu và 10 pl đến 20 pl dung dịch thử. 
Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra, để khô ngoài 
không khí rồi phun thuốc thử hiện màu là dung dịch 
acid phosphomolypdic 5 % irons: ethanol (77), sấy ở 
120 °c hong 5 min. Quan sát dưới ảnh sáng thường. Trên 
sắc ký đo của dung dịch thử phải có vết cùng màu và giá 
trị R f  với vết của acid oleanolic trên sắc ký đồ của dung 
dịch đổi chiếu. Neu dùng Ngưu tất để chiết dung dịch đối 
chiếu thì trên sac ký đồ của dung dịch thử phải có các vết 
có cùng màu sắc và giá trị R f  với các vết trên sắc ký đồ cùa 
dung dịch đối chiếu,
c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Đung môi khai triền: Cloro/orm - methanol - nước - acid 
formic ( 7 :3 :  0,5 : 0,05).
Dung dịch thử: Lấy 4 g bột dược liệu, thẽm 50 ml methanol 
80 % (77), đun hồi lưu trên cách thủy trong 3 h, để nguội, 
lọc, cất thu hồi dung môi và cô dịch lọc tới cắn, hòa cắn 
trong 15 ml nước và chuycn dung dịch thu được vào cột 
(đường kính trong 1,5 cm, dài 15 era) đâ được nhồi nhựa 
macroporous D 101, rửa giải lẩn lượt bằng 100 ml nước, 
100 ml ethanol 20 % (77), 100 ml ethanol 80 % (77). Bỏ 
dịch rửa nước và ethanol 20 %, thu lấy dịch rừa ethanol 
80 % và bay hơi đến cấn khô. Hòa tan cắn trong 1 ml 
methanol 80 % (77) được dung dịch chấm sac ký.
Dung dịch chắt đoi chiếu: Hòa tan riéng biệt Ị3-ecđysteron 
vả ginsenosid Ro chuẩn trong methanol (77) để được hai 
dung dịch cỏ nồng độ khoảng 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Neu không có các chất 
chuẩn trên, dùng 4 g bột rễ Ngưu tất (mẫu chuẩn), tiến 
hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản móng 4 p! mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triẽn khai sắc ký, lấy bản mỏng ra 
đê khô trong không khí, phun dung dịch vaniỉin 5 % trong 
acid sulfuric (77) vả sấy ờ 105 °c đến khi các vết hiện rõ. 
Ọuan sát dưới ánh sáng thường. Trôn sắc ký đồ của dung
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dịch thử phải có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các 
vết trên sắc ký đồ của dung dịch chất đối chiếu, hoặc có 
các vết cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ 
cùa dung dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỉ lệ gốc thân còn sót lại: Không quá 1,0 %.
Tạp chốt khác: Không quá 0,5 %.

Kim loại nặng
Không quá 3 phần triệu Pb; 0,8 phần triệu Cd; 1 phần 
triệu Hg, 2,0 phần triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưởi 6,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
đùng n-buỉanoì đã bão hỏa nước (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa đông, khi thân và lá khỏ héo, đào lay 
rễ, chọn loại rễ to, cắt bỏ rễ con, loại bô đất, buộc thành bó 
nhỏ, phơi đến khi héo, khô nhăn, xông lưu huỳnh 2 lần cho 
mềm. Cat bằng phần đầu, phơi khô.

Bảo quẳn
Để nơi khô mát, tránh ẩm và mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, toan, bình. Vào các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết thông kinh, mạnh gân cốt, bô can thận. Chù 
trị: Dùng trị đau lưng gối, mỏi gân xuơng; bế kinh, kinh 
nguyệt không đều, tăng huyết áp.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g, dưới dạng thuổc sắc.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai, băng huyết không dùng.

NHA ĐẢM TỬ
FrucUiS Bruceae javanicae
Xoan rừng, sầu đâu cứt chuột

Quả chỉn đã phơi hay sấy khô của cây sầu đâu cứt chuột 
[Bruceajcrvanica (L.) Merr. 1, họ Thanh thất (Simarubaceae).

Mô tả
Quà nhò hình trứng hay trái xoan, đài 6 min đến 10 mm, 
đường kính 4 mm đến 7 mm. Mặt ngoài màu đen hoặc nâu. 
Trên mặt vò quà có nhũng nếp nhăn hình mạng vói các ô

NHA ĐẢM T Ử ' __________________ __  _ _________

cổ hình đa giác không đều, cả hai mặt đều có gân rỗ, đình 
quả nhọn, đáy có vết cuống quà, vỏ cứng và giòn. Hạt hình 
trứne, dài 5 mm đến 6 mm, đường kính 3 mm đến 5 mm, 
mặt ngoài màu trắng hoặc trắng ngà, có vân lưới, vỏ hạt 
cúng mòng, mặt trong vò hạt màu vàng, nhẵn bóng, nhân 
hạt (gồm nội nhũ và cây mầm) màu trắng kem, có dầu. 
Không mùi, vị rất đắng.

Vi phẫu
Ngoài cùng là lớp biểu bì dày, tiếp theo là mô mềm cùa vỏ 
quà giữa gồm một sổ hàng tể bào dẹt hình đa giác, trong 
có các mạch gỗ. Vòng mô cứng được tạo bởi các tế bào đa 
giác đều (lặn, có thành dày. Trong cùng là mô mềm của nội 
nhũ, gồm các tể bào đa giác hoặc hơi tròn.

Bột
Bột vỏ quà: Màu nâu, tế bào biểu bì hình đa giác, chứa chất 
màu nâu, tế bào mô mềm hình đa giác, chứa cụm tinh thể 
calci oxalat hình lăng trụ đường kính tới 30 Ịim. Te bào đá 
hỉnh tròn hoặc hình đa giác, đường kính 14 pm đến 38 pm. 
Bột hạt: Màu trang ngà, tế bào vỏ hạt cứng hình đa giác, 
hơi kéo dài. Te bào nội nhũ và lá mầm chứa hạt aleuron.

Định tỉnh
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 15 ml dung dịch natri 
cỉorid ỉ % (T ỉ), đun sôi nhẹ, lắc, lọc. Dịch lọc cho vào 
one nghiệm, lấc mạnh theo chiểu dọc ống nghiệm trong 
15 s, xuất hiện bọt bền ít nhất trong 60 min, cột bọt không 
được dưới 1 cm.
B. Lấy 0,2 g bột dược liệu, thêm 2 ml cỉoro/orm (77), lắc 
đều, đô yen 2 min, lọc, cô dịch lọc tới can, hòa cắn vào
1 ml anhvdrid acetic (77) rồi cho vào ống nghiệm, cẩn 
thận thêm từ từ dọc theo thành ổng 0,5 ml acid sulfuric 
(TT). Mặt ngăn cách giữa hai lớp sẽ có màu nâu đò, lớp 
dune dịch phía trên có màu xanh rêu.
c. Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 2 ml amoniac đậm đặc (77), 
trộn cho thấm đều, để yên 15 min, thêm 15 ml cloroform 
(77), lắc, đun hồi lưu trên bếp cách thủy 15 min, lọc. Cho 
dịch lọc vào bình gạn, thêm 10 ml dung dịch acid sulfuric
2 % (77), lac trong 1 min, để yên cho dung dịch tách thành 
2 lớp, gạn lấy phần acid, lọc trong để làm các phàn ứng sau: 
Lấy 1 ml dịch chiết acid, thêm 2 giọt thuổc thừ Bouchardat 
(77), dung địch đục sau 5 min.
Lấy 1 ml dịch chiết acid, thêm 6 giọt thuốc thử Mayer 
(TT), xuất hiện tủa màu nâu (sau khoảng 5 min).

Độ ẳm
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ quà có màu nâu nhạt: K hông quá 50,0 %.
Tỷ lệ quả non lép: Không quá 5,0 %.
Cành, cuống quả; Không quả 1,0 %.

Tro toàn phần
Không được quá 6,5 % (Phụ lục 9.8).

______________________ _  DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V
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NHÀU (Quả)

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 16,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 96 % làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hái quả chín, loại bỏ tạp chât, phơi 
hay sẩy khô.

Bào chế
Loại bò vò cứng và các tạp chất, tách lấy hạt.

Bảo quản
Nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn, hơi độc. Quy vào kinh đại tràng.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, giải độc, triệt ngược, chỉ lỵ, hủ thực. Chủ trị: 
Lỵ amip, sốt rét. Dùng ngoài chữa hạt cơm, chai chân.

Cách đùng, liều lượng
Ngày dùng từ 0,5 g đen 2 g, dime dạng nang hoặc bọc trong 
Long nhãn để nuốt, có thể ép bớt dầu để tránh bị nôn. Dùng 
ngoài với lượng thích hợp, giă nát hoặc ép lay dầu bôi.

Kiêng kỵ
Không dùng quá liều và kéo dài vì có thể gây đau bụng, 
nôn mửa, ỉa chày, kém ãn, người mệt, không dùng cho 
người suy nhược, tỳ vị hư hàn.

NHÀU (Ọuả)
Fructus Morindae citrifoliae

Quá già hay quà chỉn, tươi hoặc khô cùa cây Nhàu 
íAíorinda citri/oìia L.) họ Cà phê (Rubiaceae).

Mô tả
Quả tụ do nhiều quả đon dính sát nhau tạo thành. Quả có 
hình bầu dục hơi thuôn dài, kích thước dài 4 cm đển 8 cm, 
rộng 2,5 cm đến 5 cm: cuống dài khoảng 0,5 cm đến 1 cm, 
dê rụng khi chỉn. Quả già màu xanh lục, thê chất cứng chắc, 
mặt ngoài sân sùi có nhiều mắt hỉnh đa giác, mồi “mắt” 
là một quả đơn gồm có lớp cơm mềm bao quanh một hạt 
hình trứng. Khi chín, quà cỏ màu trắng hoặc vàng nhạt, thể 
chât mềm, dè rã ra, mùi khai. Mặt cắt ngang có màu trăng, 
mọng nước, gôm nhiêu ô đinh quanh một giá ờ trung tâm, 
môi ô chửa một hạt; đê lâu ngoài không khí chuyển thành 
màu nâu đen.
Lát căt khô có hình gân như tron hav bầu dục, màu nâu 
đen, thê chát dai, cứng, khó bẻ. Hạt hình trứng, dài khoảng 
0,5 cm đôn 1 cm, vô ngoài màu nâu bóng, nhãn hạt màu
tràng, có chứa nhiều dầu béo.

Vi phẫu
Thịt quá: Ngoài cùng là biểu bi có mang lồ khí, kế đến 
là lớp mô mềm gồm các tế bào đa giác hơi tròn, thành
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mỏng, rãi rác có tế bào chứa tinh thê calci oxalat hình kim 
tụ thành bó. Thinh thoảng có bó mạch bị cắt ngang hoặc 
cắt dọc hay xéo. Hạt bị cắt ngang cho thấy lóp vỏ hạt gồm 
các tế bào hình chữ nhật xếp đứng sát nhau như mô giậu; 
kế đến là phôi nhũ gồm các te bào hình đa giác, bên trong 
chứa rất nhiều giọt dàu béo.

Bột
Bột quà có màu xám đen (quả già) hoặc màu nâu đen (quá 
chín), không có xơ, mùi hăng, vị the.
Mảnh vỏ quả ngoài có mang lỗ khí; mảnh mô mềm của vò 
quả giữa thường có chửa tinh thể calci oxalat hình kim; 
tinh thể calci oxalat hlnh kim rời hay tụ thành bó rất nhiêu; 
giọt dầu béo tròn, chiết quang; mành mạch vạch, mạch 
điểm rất ít; mảnh vỏ hạt gồm các tế bào có dạng giống sợi 
dài xếp sone song, dính thành đám nhiều hay ít; mảnh phôi 
nhũ gôm tế bào hỉnh đa giác chứa nhiều giọt dầu béo.

Định tính
A. Dùng phần dịch lọc còn lại trong phần xác định hàm 
lượng chat chiết dược đê làm phản ứng định tính.
Nhò vài giọt dịch lọc lên giấy lọc, để khô, nhò tiếp vải giọt 
dịch lọc, để khô. Soi dưới ánh sáne tử ngoại ở bước sóng 
366 nm, vết dịch lọc có phát quang màu xanh dương.
Lấy khoảng 2 ml dịch lọc cho vào ống nghiệm, cô cách 
thủy còn khoảng 1 ml, thêm vài giọt dung dịch natri 
hydroxyd 10 % (77), xuất hiện màư đò nâu.
Lấy 2 ml dịch lọc, thêm khoảng 2 ml acid hydrocloric 
(77) nhẹ nhàng trên thành ống nghiệm để tạo thành hai 
lớp. Nhúng ống nghiệm vào nước nóng hơn 95 °c khoảng 
30 s, xuât hiện vòng màu xanh lá ờ mặt phân cách, loang 
dân lên lớp trên.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng. Silica gel G60F254-
Dung môi khai triền: Benzen - ethyl acetat - acid formic 
(80 : 19 : 1).
Dung dịch thừ. Lấy 5 g bột dược liệu khô, thêm 30 mỉ 
ethanol 96 % (TT) hoặc 20 g dược liệu tươi đã nghiền nhò, 
thêm 80 ml ethanol 96 % (77). Đun hồi lưu cách thùy 
trong 10 min. Lọc lấy dịch lọc. Cô cách thủy đến cẳn, hòa 
cãn trong benzen (77) đẽ được khoảng 1 ml dung dịch thử. 
Dung dịch đôi chiếu: Lấy 3 2  bột quả Nhàu khô (mẫu 
chuân), thêm 20 ml ethanol 96 % (77) hoặc lây 20 g quà 
nhàu tươi (mẫu chuẩn) đã nghiền nhỏ, them 80 ml ethanol 
96 % (77). Tiến hành chiết như mô tà ở phan Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng khoảng 
10 pl mồi dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung 
môi đi được khoảng 10 cm, lây bàn mòng ra, để khô 
trong không khí ờ nhiệt độ phòng. Phun lên bàn mòng 
dung dịch vaniỉin - acid sulfuric (77). sấy bản mònc ờ 
100 cc  đến 105 °c trong khoảng 5 min. Quan sát dưới ánh 
sáng thường.
Trên sắc đồ của dung dịch thừ phải có nhiều hơn 5 vết màu 
tím hay xanh tím, trong đó có hai vết khá to, màu tím đậm 
có giá trị R f  ứng với khoảng 0,4 ± 0,05; 0,8 ± 0,05 và phái 
có các vết cùng màu sẳc và giá trị R f  với các vết trên sắc 
ký đồ của dung dịch đổi chiếu.
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Độ ẳm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.
Tỳ lộ hạt: Không quá 30,0 %.

Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hơn 17,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Sử dụng ethanoỉ 96 % (77) làm dung môi. Dùng 5 g dược 
liệu; sấy cắn ờ 100 °c đen khối lượng không đói.

Chế biển
Thu hoạch quà quanh năm, khi quả già hoặc sắp chín, rửa 
sạch, cắt thành tùng khoanh tròn dầy khoảng 3 mm đến 
5 mm, phơi trong bóng râm, nơi thoáng gió hoặc sấy nhẹ 
đến khô.

Bảo quản
Đẻ nơi khô, mát, trong bao bì kín.

Tính vị, quy kinh
Vị chát, Vào kinh thận, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Nhuận tràng, lợi tiểu, điều kinh, hoạt huyết. Chù trị: Táo 
bón. tiểu tiện không thông, điều kinh, hạ sốt, chữa ho, hen; 
còn dùng với tính chất tăng cưởng miễn dịch, tăng sức đê 
kháng cho cơ thể.

Liều lượng, cách dùng
Ngày dùng từ 12 g đên 16 g, dạng thuôc sac (chữa cao 
huyết áp), hoặc ngâm rượu.

NHÀU (Rễ)
Radix Morỉndae àirỉ/oỉiae

Rễ cắt ngắn hoặc thái phiến phơi hay sấy khô cùa cây Nhàu 
(Morinda ci trifolia L.), họ Cà phc (Rubiaceae).

Mô tả
Dược liệu là từng đoạn rễ dài ngắn, to nhỏ không đêu. Mặt 
ngoài màu vàng nâu nhạt có nhiều nếp nhăn dọc và lóp 
bần bong ra. Mặt bỏ lởm chờm không đêu, mặt cắt neang 
có màu vàng. Cũng có thể là phiến mỏng màu vàng sầm.

Vì phẫu
Mặt cắt ngang rễ hình tròn, từ ngoài vào trong có: lớp bần 
gồm 2 đến 3 hàng tế bào hình chữ nhật xếp thành dãy đồng 
tâm. Mô mềm gom những tế bào thành mỏng hình nhiều 
cạnh không đêu. Trong mô mềm có tê bào chứa tinh thc 
calci oxalat hình kim và có những dám sợi. Libc tạo thành 
vòng bao quanh gỗ. Tầng phát sinh libe-gồ, mạch gỗ nàm 
rãi rác trong mô gỗ.
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Bột
Bột có màu vàng sẫm. Quan sát dưới kính hiền thấv: mảnh 
bàn. hạt tinh bột đứng riêng lẽ, có hạt kép đôi, kép ba. Sợi 
đứnu ricng lê hay tụ lại thành bỏ. Tinh thê calci oxalat hình 
kim. Mành mạch điểm, mạch mạng.

Định tính
A. Lầy 0,2 g bột dược liệu cho vào ổng nghiệm, thêm 
10 ml doroform (TT), lấc mạnh trong 2 min, lợc vào 
binh gạn nhò, thêm 5 ml dung dịch natri hvdroxyd 
Ỉ0 % (77), lắc đều, đổ yên, lớp dung dịch kiểm phía trên 
có màu tím đò.
B. I.ấy khoảng 0,5 g bột dược liệu cho vào một chén sứ, 
hơ nóng nhẹ trẽn ngọn lửa đèn cồn và đảo đều cho bay 
hết hơi nước. Sau đó dậy lên chén sử một phiến kính và 
đật lèn phiến kính ít bông đã thấm nước lạnh rồi đốt mạnh 
trong 5 min. Lấy tấm kính ra soi dưới kính hiển vi, sẽ thấy 
những tinh thể hình kim màu vàng. Nhò lên tinh thể một 
giọt dung dịch natri hydroxyd 10%  /77), sẽ xuất hiện màu 
hồng tím.
c . Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Benzen - ethyl acetat - acid formic 
(75 : 25 : 1).
Dung dịch thir. Lấy 0,5 g bột dược liệu vào ống nghiệm, 
thêm 5 ml cỉoro/onn (77), lắc mạnh trong 2 min, lọc lấy 
dịch lọc đem cô trẽn cách thủy tới cắn khô, hòa tan cắn 
trong 1 ml dorofonn (TT) dùng làm dung dịch thừ.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 0,5 g bột rề Nhàu (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mò tà ờ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm rièng biệt lên bán mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra, để khô tự nhicn ở nhiệt độ phòng, hiện màu bằng hơi 
amonỉac đậm đặc (77). Trên sắc ký đồ của dung dịch thử 
phâi có các vết cùne giá trị Rf và màu sắc với các vết trên 
sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
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).

Chế biến
Đào rễ về rửa sạch đất cát, chặt thành khúc nhò đem phoi 
hoặc say khô.

Đảo quán
Đẻ nơi khô, tránh âm, mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Vị chát, tính bình. Vào kinh thận, dại tràng.
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Công năng, chủ trị
Trừ phong thẩp, nhuận tràng, bình can giáng nghịch. Chù 
tri' Đau nhức xương khớp, huyết áp cao, phụ nữ sau khi 
siĩih yếu mệt; còn dùng với tính chất tăng cường miễn 
dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 30 g đến 40 g. Dạng thuốc sắc, ngâm rượu.

NHẨN SÂM (Thân rễ và Rễ)
Rhizoma et Radix Ginseng

Thân rễ và Rề đã phơi hay sấy khô của cây Nhân sàm 
(Panax ginseng C.A.Mey), họ Nhân sâm (Araliaceae). 
Sâm trồng gọi ỉà viên sâm, sâm mọc hoang gọi là sơn sâm.

Mô tả
Viên sớm: Sâm trồng, phơi hoặc sấy khô; rỗ cái có hình 
thoi hoặc hình trụ tròn, dài khoảng 3 cm den 15 cm, đường 
kính 1 cm đển 2 cm, mặt neoài màu vàng hơi xám, phần 
trên hoặc toàn bộ rỗ có nếp nhăn dọc rõ, có khía vân ngang, 
thò, không liên tục, rải rác và nông, phần dưới có 2 đên 3 
rề nhánh và nhiều rề con nhò, dài, thường có mẩu dạng cù 
nhò không rỏ. Thân rễ (Lô đầu) sát ờ đầu rề, dài I cm đến 
4 cm, đường kính 0,3 cm đến 1,5 cm, thường cong và co 
lại, có rễ phụ (gọi là Đinh) và có vết sẹo thân, tròn, lõm, 
thưa (gọi là Lô uyển). Chất tương đối cứng, mặt bẻ màu 
trăng hơi vàng, có tinh bột rõ; tầng phát sinh vòng tròn, 
màu vàng hơi nâu; vỏ có ống tiết nhựa, dạng điểm, màu 
vàng nâu và nhừng kẽ nút dạng xuyên tâm. Mùi thơm đặc 
trưng, vị hơi đăng và ngọt.
Hồng sám: Hấp, sấy và phơi khô rễ viên sâm thu được 
Hồng sâm.
Sơn sâm: Nhân sâm mọc hoang, phơi hay sẩy khô. 
Dược liệu là rễ cái, dài bàng hoặc ngan hơn thân rễ; 
có hình chừ V, hình thoi hoặc hình trụ, dải 2 cm đển 
10 cm; mặt ngoài màu vàng hơi xám, cỏ vân nhăn dọc, đầu 
trên có các vòng vân ngang, trũng sâu, dày đặc; thường có 
2 rc nhánh; các rễ con trông rõ ràng, mành dè, nhò sắp xếp 
có thứ tự; cỏ mấu nôi lên rõ gọi là “mấu hạt trân châu”. 
Thán rê mảnh dẻ, nhỏ, dài; bộ phận tren cỏ các vết sẹo 
thân, dày đặc, các rễ phụ tương đổi dày đặc, trông tựa như 
hình hạt táo.

Vi phẫu
Mặt căt ngang: Tầng bần có một số hàng tế bào. Vò hẹp; 
phía ngoài libe có kite nứt, phía trong libe có tế bào mô 
mêm, săp xêp tương đôi dày hoặc rải rác, với những ông 
nhựa chứa chất tiết màu vàng. Tầng phát sinh hình vòng 
tron; tia gô rộng, các mạch rải rác, đơn hoặc tụ họp lại, xêp 
thành dãy xuyên tâm, gián đoạn, đôi khi có kèm theo các 
sợi không hỏa gồ; tế bào mô mềm có chứa những cụm tinh 
thè calci oxalat.

Bột
Bột viên sâm: Màu trẳng hơi vàng, mành vụn ống nhựa 
dè nhìn thây, chứa chất tiết dạna khối, màu vàng. Cụm
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tinh thề calci oxalat có góc nhọn đường kính từ 20 pm 
đến 68 pm. Te bào bàn gàn hình vuông, hoặc hình nhiều 
cạnh, thành mỏng, hơi nhăn. Các mạch hình vân lưới và 
hỉnh thang, dường kính 10 pm đến 56 pm. Khá nhiều hạt 
tinh bột, hạt dơn gần hình cầu, hình bán nguyệt hoặc hình 
nhiều cạnh, không đều; đường kính 4 pm đốn 20 pin, rốn 
dạng điểm hoặc dạng khe; hạt kép do 2 hạl đến 6 hạt dơn 
họp thành.
Vi phẫu và bột cùa Hồng sâm: Giống như đã mô tà ờ trên, 
trừ đặc điểm hạt tinh bột.

Định tính
A. Lẩy 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 ml ethanol 96 % 
(TT), lắc 5 min; lọc. Lấy một ít dịch lọc, bổc hơi đến cắn 
khô; nhò giọt vào cắn dung dịch cỉoro/orm bão hòa stibi 
tricỉorid (TT), rồi bốc hơi đen khô, sẽ cỏ màu tím.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mủng: Silica gel G.
Dung mủi khai triên: Chroform - ethyl acetat - methanol - 
nước (15 : 40 : 22 : 10), lắc kỳ, để tách lớp và lấy lớp dưới. 
Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 40 ml 
doroform (TT), đun hồi lưu trên cách thùy 1 h, loại bò dịch 
cloroform, làm khô bã dược liệu. Làm ẩm bã dược liệu 
bằng 0,5 ml nước, sau đó thêm 10 ml n-butanoỉ bão hòa 
nước (77), lắc siêu âm 30 min; gạn lấy dịch chiết butanol, 
thêm 3 thể tích amoniac đậm đặc (TT), lăc đêu rồi đê yên 
cho tách lóp. Gạn lấy lóp trên, bốc hơi đến khô, hòa tan 
cắn trong 1 ml methanol (TT) được dung dịch thử.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Lây 1 g bột Nhân sâm 
(mẫu chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung 
dịch thừ.
Dung dịch chat đoi chiểu: Hòa tan các chuẩn ginscnosid 
Rb|, Re, Rf và Rgi trong methanol (TT) để được dung dịch 
chuẩn hỗn hợp có nồng độ mỗi chất khoảng 2 mg/mi. 
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lẻn bản mòng 1 pl đến 
2 pl mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn 
mỏng ra, để khô ngoài không khí, phun dung dịch acid 
sulfuric ỉ ồ% trong ethanol (77). sấy bản mỏng ờ 105 °c 
trong vải phút, quan sát dưới ánh sáng thường và dưới ánh 
sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung 
dịch thử phải có các vét hoặc các vết phát quang cùng giá 
trị Rf và màu sắc với các vết hoặc các vết phát quang trên 
sắc ký đồ của các dung dịch đối chiêu.

Độ ẳm
Không quá 12,0 % (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 quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).

Định íưọng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitril (77) và mrởc theo chương trình dung môi.
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Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 250) vào túi giấy lọc rồi đặt vào bình chiết 
Soxhlet, thêm 40 ml cỉorofonn (77), đun 3 h hồi lưu 
trên cách thủy, để nguội, loại bỏ lớp cloroíbrm. đổ bay 
hơi hoàn toàn dung môi ra khỏi căn. Chuyên cãn và túi 
giấy lọc đựng cắn sang binh nón 100 ml. Thêm chính xác 
50 ml n-butanol đã bão hòa nước (77), đậy nút và 
để yên qua đèm, lắc siêu âm trong 30 min, [ọc. Lấy 
chính xác 25 ml dịch lọc, bồc hơi đèn khô, hòa tan căn 
trong methanoỉ (77) rồi chuyển vào bình định mức 
5 mỉ, thèm methanoỉ (77) vừa đủ và trộn đêu.
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác các chuẩn ginsenosid 
Rgb Re, Rf và Rb| và hòa tan trong methanol (77) đe 
được dung dịch chuẩn hồn hợp có nong độ mỗi chất chuẩn 
khoáng 0,2 mg/ml.
Điểu kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhôi pha tĩnh c  (5 pin). 
Detector quang phô từ ngoại đặt ở bước sóng 203 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thổ tích tiêm: 20 Ị i l .

Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký- theo chương trình dung môi như sau:
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Thời gian Acetonitril Nước
(min) (% tt/tt) (% tt/tt)
0-35 19 81
35 - 55 19 —► 29 81— 71 Ị
55-70 29 71 i

70-100 29 —► 40 ĩ c\ 0
1

1 
_!

Ticm dung dịch chuẩn, tiến hành sắc ký và tính số đĩa 
lý thuyết của cột. số đìa lý thuyết của cột tính trên pic 
ginsenosid Rgị phải không được dưới 6000.
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch đối chiếu và dung 
dịch thử. Dựa vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, 
dung dịch chuẩn và hàm lượng cùa các chuẩn, tính hàm 
lượng của các ginsenosid Rgi, Re, và Rbi trong dược liệu. 
Dược liệu phải chứa không dưới 0,3 % tông hàm lượng của 
ginsenosid Rg| (C42H72O14) và ginsenosid Re (C48H82Ol8); 
và không dưới 0,2 % hàm lượng ginscnosid Rbị (CS4IĨ92O23), 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thường thu hoạch Nhân sâm vào mùa thu (tháng 9 đen 
tháng 10), ở những cây trồng từ 4 năm trở lền, rửa sạch, 
phơi nấng nhẹ, hoặc sấy nhẹ đến khô. Cũng có khi chế 
băng cách đồ rồi ép đê được hồng sâm.

Bào chế
Viên sâm: ù  mềm, thái phiến mỏng, phơi khô.
Sơn sâm: Khi dùng tán thành bột hoặc giã nát, hay phân ra 
thành miếng nhỏ.

Bảo quản
Đựng trong hộp kín, để nơi khô, mát, ưảnh mốc, mọt. 

Tính vị, quy kinh
Cam, khổ, bình. Vào kinh tỳ, phế. tàm.

Công năng, chủ trị
Đại bổ nguyên khí, ích huyểt, kiện tỳ ích phế, sinh tân, 
an thần ích trí. Chù trị: Khí hư muốn thoát, chần tay lạnh, 
mạch vi, tỷ hu, kém ãn, phế hư ho suyễn; tân dịch thương 
tôn, miệng khát nước, nội nhiệt tiêu khát, đái tháo, bệnh 
lảu ngày gầy yếu, tâm hồi hộp, suy tim kiệt sức, hay 
choáng ngất.

Cách dùng, liều lưọiìg
Ngày dùng từ 4 g đen 10 g. Dạng thuốc hãm hoặc lấy dịch 
chiết bằng cách: Thái lát mòng cho vào chén sứ, thêm ít 
nước, đậy nắp, đun cách thủy đen khi chiết hết mùi vị.

Kiêng kỵ
Khóng được dùne phôi hợp với Lê lô, Ngù linh chi.

N H Â N  T R Ầ N
Herba Adenosmatis caeruỉei

Thân, cành mang lá và hoa đã phơi hay sẩy khô cùa cây 
Nhân trần (Adenosma caeruỉeum R.Br.), họ Hoa mõm chó 
(Scrophulariaceae).

Mô tả
Thcân h ình  trụ, rỗng ruột, màu nâu đcn, có lông nhỏ, mịn. 
Lá mọc đối, nhăn nheo, hình trái xoan, dài 3,5 cm đến
4,5 cm, rộng 2 cm đến 3 cm. Mặt trên lá màu nâu slm, mặt 
dưới màu nâu nhạt, hai mặt đêu có lông. Mép lá khía răng 
cưa tù. Gân lá hình lông chim. Cuống lá dải 0,3 cm đên 
0,5 cm. Cụm hoa chùm hoặc bông ờ kẽ lá. Cánh hoa thường 
rụng, còn sót lá bac và đài xẻ 5 thuỳ. Quả nang, nhiều hạt 
nhỏ (ít gặp). Dược liệu có màu tím nâu, mùi thơm nhẹ, vị 
cay mát, hơi đăng, hơi ngọt.

Vi phẫu
Lá: Gân lá phía trên hơi lốm, phía dưới lồi. Biểu bi trôn và 
dưới eồm một lớp tế bào hình chừ nhật không đều mang 
lông che chờ đa bào và lông tiết chân đơn bào, đầu đa 
bào. Mô dàv góc nam sát biêu bì trên cùa phần gân giữa. 
Mô mềm gôm những tê bào hình nhiêu cạnh,thành mòng 
to nhò không đều. Bỏ libe-gỗ hình cung nằm giữa gân 
lá, gồm cung libe bao bọc quanh gỗ, tế bào libe nhỏ dài, 
không đêu thành mỏng xép khít nhau. Dưới bỏ libe-gô có 
mô cứng (từng đám 3 đến 6 tể bào hay từng tế bào ricng 
lẻ). Mô giậu gồm một lớp tế bào hình chữ nhật xếp dọc 
dưới lớp biểu bì trên.
Thân: Mặt căt thân tròn, đôi khi vuông. Thân rỗng. Biêu 
bỉ gồm một lớp tế bào hình chữ nhật xếp đều đặn, mane 
lône che chở đa bào. Mô mềm vỏ gồm những tế bào thành 
mỏng hĩnh trứng xổp lộn xộn. Vòng libe mỏng gồm các te 
bào thảnh mỏng xếp thành vòng liên tục. Trong libe rải rác 
có (tám sợi 2 đen 3 lé bào. Mạch gỗ hình nhiều cạnh thành 
dày xếp thành dãy xuyên tâm. Mô mềm ruột gồm tế bào 
hình gan tròn, thảnh móng.

Bột
Bột dược liệu màu nâu sẫm, mùi thơm nhẹ, vị cay mát, hơi 
đấng, hơi ngọt. Quan sát đặc điểm vi học dưới kính hiên vi
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cho thấy: Mảnh biểu bì lá gồm tế bào thành mỏng ngoằn 
nghèo ínang lông che chở, lòng tiết và lỗ khí. Lỏng che 
chơ đa bào còn nguyên, hoặc lông bị cat ngắn còn 1 đen 
2 tế bào, đầu lông nhọn gốc phình to, tế bào giữa đôi khi 
thắt lại. Lông tiết cũng gôm hai loại, loại đơn bào hình trái 
xoan hay hình phễu, chân đa bào một dãy và loại đầu đa 
bào hình cầu thường là 8 tế bào, chân ngẳn đơn bào. Mảnh 
biểu bì thân gôm tê bào hình chữ nhật thành mỏng, có vân, 
mane lông che chờ đa bào hoặc lông tiết. Te bào mô cứng 
hình chừ nhật, thành dày, khoang rộng, có ống trao đôi rõ. 
Tế bào sợi dài, thành hoi dày, khoang rộng, ông trao đôi 
rõ đứng riêng lè hay tập trung thành từng bó. Mảnh mạch 
xoắn, mảnh mạch điểm. Mảnh mô mềm gồm các tể bào 
thành mỏng, hình nhiều cạnh xếp khít nhau. Mảnh đài hoa 
gồm các tế bào thành mòng ngoãn ngoèo, cũng mang hai 
loại lông tiết.

Định tính
A. Phương pháp sác kv lớp mỏng (Phụ lục 5.4). Định tính 
flavonoid.
Bàn mỏng: Silica gẹl F254-
Dung môi khai triền: Toỉuen - ethyì aceaỉ - aceton - acid 
formic ( 5 : 2 : 2 :  1).
Dung dịch thử: Lây khoảng 3 g dược liệu, cho vào bình 
Shoxlet, chiết loại tạp bằng ether dầu hòa (40 °c  đến 60 °C) 
(TT) cho đên khi dịch chiêt chì còn màu vàng nhạt (khoảng 
12 h). Lấy bã dược liệu đá bay hơi hết ether dầu hỏa, chiết 
tiếp như trên bàng 100 ml methanol (TT) khoảng 8 h, gạn lấy 
dịch chiêt methanol, cô trên cách thủy đến còn khoảng 5 mỉ 
được đung dịch chấm sác ký.
Dung dịch đói chiếu: Hòa tan apigenin chuẩn trong methanol 
(TT) đè được dune dịch có nông độ 2 pg/ml. Nêu không có 
apigenin chuân, lây 3 g bột Nhân trần (mẫu chuẩn), chiết 
như mô tả ờ phân Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 pí mỗi 
dụng dịch trên. Sau khí triển khai xong, lấy bản mòng ra, 
đê khô ngoài không khí, phun hồn hợp dung dịch acid 
boric 1 0  % - dung dịch acid oxalic 1 0  % (2 : 1), sấy bản 
mòng ở 105 °c trong 5 min. Quan sát dưới ánh sáng từ 
ngoại bước sóng 366 run. Trên sấc ký đồ của dung dịch 
thử phải có vêt cùng màu và giá trị R f  với vêt của apigenin 
hoặc cỏ các vêt cùng màu và giá trị R f  với các vết trên sắc 
ký đồ của dung dịch đối chiểu.
B. Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4). Định tính 
cineol trong tinh dầu.
Bân móng: Silica gel 6 QF254-
Dung môi khai trièn: Ether dấu hỏa - to lu en - ethvỉ acetat
(100:15:5).
Dung dịch thử: Pha loãng lượng tinh dầu cất được trong 
phân Định lượng với 10 ml cloroform (TT).
Dung dịch đủi chiêu: Hòa tan cineol chuân trong cloro/orm 
(TT) đê được dung dịch có nồng độ 2 pg/ml.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bàn mỏng 10 |i) mỗi 
dụng dịch trên. Sau khi triển khai xong, lấy bản mỏng ra, 
đẽ khô ngoài không khí, phun dunẹdịch vaniỉỉn ỉ % trong 
ucid sulfuric (77), sấy bản mòng ở 105 °c trong 5 min. 
Quan sát dưới ánh sáne thường. Trên sắc ký đồ của dung 
dịch thử phải có 4 vết chính có màu từ hồng đến hồng tím.
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trong đó có một vết cùng màu và giá trị Rf với vêt của 
cineol 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).

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

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

Định lượng
A. Định lượng tinh dầu.
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 40 g dược liệu đã cắt nhò. 
Cất kéo hơi nước với 200 rnl nước trong 3 h. Hàm lượng 
tinh dầu không ít hơn 0,35 % tính theo dược liệu khô kiệt.
B. Định lượng Aavonoid toàn phần.
Cân chính xác khoảng 50 g bột dược liệu (qua rây sô 355) 
đã xác định độ ẩm, thcm 350 ml ethanoì 70 % (77), đun 
hồi lưu trên cách thủy 1 h, gạn, lọc lấv dịch chiết. Chiết 
tương tự như trên thêm 2 lần nữa, gộp các dịch chiết, cất 
thu hồi dung môi đến khi còn khoảng 50 % thể tích thì 
đem cô cách thủy cho đến khi hết ethanol, thêm nước cất 
cho vừa đủ 30 ml, trộn đều, lắc với doroform (TT) 5 lần, 
mỗi lan 30 ml, gạn bỏ dịch cloroform, tiếp tục lấc với ethvl 
acetơt (77) 5 lân, mồi lần 30 ml. Gộp các dịch chiết ethyl 
acetat, cô trên cách thủy đến khô, sấy cắn ờ 60 °c đến khối 
lượng không đổi, cân, rồi tính hàm lượng chất chiết được 
trong ethyl acetat (Aavonoid toàn phần) trong dược liệu. 
Hàm lượng Aavonoiđ toàn phần trong dược liệu không 
được ít hơn 0,17 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái khi cây đang ra hoa, phơi trong bóng râm hay sấy 
ớ 40 °c đcn 50 °c đến khô. Tránh sấy quá nóng làm bay 
mất tinh dầu.

Bào quản
Dể nơi khỏ, thoáng mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, vi hàn. Vào các kinh can đởm.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt lợi thấp, thoái hoàng. Chủ trị: Chủ trị: Viêm 
gan vàng da, viêm túi mật, tiểu vàng, tiểu đục ít, phụ nữ 
sau sinh ăn chậm tiêu.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng 10 g đến 15 g, dạne thuốc sác.
Dùng ngoài: Lượne thích hợp, sắc lấy nước rưa hoặc giã 
nhò đắp nơi đau.
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N H Â N  T R Ầ N  T ÍA
Her ba Adenosmaüs b ráeteos ì

Thân, cành mang lá và hoa đà phơi hay sấy khô của cây 
Nhân trần tía (còn gọi là Nhân trần Tây Ninh) {Á denos ma 
bracteosam Bonati), họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae).

Mô tả
Thân mảnh cỏ 4 cánh ờ 4 góc, nhẵn, màu tỉa. Lá thuôn dài 
2 cm đến 4 cm, rộng 0,6 cm đến 0,9 cm mép lá có răng 
cưa, đầu lả nhọn. Lá mỏng thường cuộn lại và dễ rụng. 
Cụm hoa là chùm, đặc, dài 1,5 cm đến 5 cm. Cánh hoa màu 
tím nhạt, thường rụng, chỉ còn lại lá bắc và đài. Quà nang 
dài 2 mm, hạt nhỏ li ti màu đcn hay màu nâu tía.
Dược liệu có mùi thơm nồng, vị cav mát và hơi đấng.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bèm mỏng: Silica ge! G.
Duns: môi khai triển: Ether dầu hỏa (30 ° c  đến 60 °C) - 
toỉuen - ethỵỉ acetat (100 : 15:5).
Dung dịch thìr. Đun sôi 5 g dược liệu đã được cắt nhò 
với 50 ml nước, cất kéo hơi nước trong bộ cất tinh dầu 
khoảng 2 h, hứng lấy 10 ml dịch chiết. Đe nguội, lấc với 
2 mỉ toỉuen (77), gạn lấy phàn dịch chiết toluen làm dung 
dịch thử.
Dung dịch đổi chiếu: Lẩy 5 g Nhản ưần tía (mẫu chuân) 
tiến hành chiết như mô tả ờ phân Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mông 10 pl mồi 
dung dịch trên, sau khi trien khai sấc ký lấy bản mòng 
ra, để khô ngoài không khí, phun dung dịch van i ì in trong 
ethanoỉ 96 % (77) (chi pha trước khi dùng), sấy bàn mòng 
ờ 105 °c trong 5 min. Quan sát dưới ánh sáng thường, sác 
ký đồ dung dịch thử phải có các vết màu tù xanh đển xanh 
tím, có cùng màu sắc và giá trị Rí với các vết trên sac kỷ 
đo cùa dung dịch đối chicu.

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

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

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

Định lưọng tinh dầu
Tiến hành theo phương pháp định lượne tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 40 g dược liệu đã cắt nhò, 
them 200 ml nước, cất trong 3 h. Hàm lượng tinh dầu 
không ít hon 0,25 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
'Ihu hái khi cây đang ra hoa, phơi hoặc sấy ờ 40 °c đến 
50 °c đến khô.

NHẢN TRÀN TÍA ____  _  ___  ______

Bảo quản
Đe nơi khô ráo, thoáng mát.

Tính vị, quy kinh; Công năng, chủ trị; Liều lượng, 
cách dùng
Xem chuyên luận Nhân trần.

NHỮ HƯƠNG (Gôm nhựa)
Gummi resina Oỉỉbanum

Chất gôm nhựa lấy tử các cây Nhũ hương (Bosvveỉỉia 
cartera Birdw.), họ Trám (Burseraceae).

Mô tả
Nhựa cây khô có dạng hạt hình cầu nhỏ, dạng giọt nước 
hoặc khối nhò không đều dài 0.5 mm đến 3 mm, có khi 
dính thành cục. màu vàng nhạt và thường có pha màu lục 
nhạt, màu lam hoặc màu đỏ nâu, ưong mờ, mặt ngoài có 
một tầng bụi phấn màu ttẳng, sau khi bỏ lớp bụi phấn mặt 
ngoài vẫn không sáng bóng. Chất cứng giòn, mặt gãy dạng 
sáp khôna sảng bóng, cũng có một số nhỏ mặt gãy sánc 
bóng dạng pha lê. Mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng. Nhai dược 
liệu lúc đầu vơ vụn, sau đỏ nhanh chóng mềm thành khối 
keo, nước bọt thành dạng sửa và có cảm giác cay thơm nhẹ.

Định tính
Khi gặp nhiệt dược liệu mềm ra, đốt có mùi thơm nhẹ 
(nhưng không được có mùi tùng hương), bốc khói đen 
và đề lại tro màu đen. Hòa trong nước, nhũ hương cho 
một dịch lỏng đục như sữa, nhũ hương tan trong một phàn 
ethanol, ether, cloroform.
Phàn biệt Nhũ hương thật với chất giả mạo, lẫn tinh dầu 
thông, côlôphan: Hòa nhũ hương vào acid acetic (77), 
thêm vài giọt acid sulfuric (77), không được có màu đỏ.

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

Chế biến
Vào mùa xuân hoặc mùa hạ có the thu gom Nhũ hương, tốt 
nhât là mùa xuân. Thu hoạch Nhũ hương băng cách: rạch 
các vết dọc theo cây từ dưới lên, rạch sâu thì lấy được nhựa 
nhiều, hứng lấy nhựa, lúc nhựa khô lấy về. Nếu nhựa khô 
rơi xuống đât thường dính tạp chất, phẩm chất kém.

Bào chế
Lấy Nhũ hương sạch, tán bột với Đãng tâm thào. Dùng 1 g 
Đăng tâm thảo cho 40 g Nhũ hưong.
Lấy Nhũ hương sạch, sao nhò lửa cho mặt ngoài chảy ra có 
màu hơi vàng lấy ra đê nguội.
Thố Nhũ hương (che dấm): Lấy Nhũ hương sạch cho vào 
chào sao nhỏ lừa cho mặt ngoài chày ra, phun dấm và 
tiếp tục sao đến khi mặt ngoài sáng trong, lấy ra để nguội. 
Dùng 0,6 L dấm cho 10 kg Nhũ hương.

Bảo quản
Tronu bao bì kín để nơi khỏ ráo, tránh mất mùi thơm.

_ _ _  __ _ DƯỢC ĐI ẺN VIỆT NAM V
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Tính vị, quy kinh
Tân khổ, on mùi thơm. Vào kinh tàm, can, tỳ.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết, khứ ử, chi thông, tiêu sưng, sinh cơ. Chủ trị: 
Khi huyết ngưng trệ gây kinh bế, hành kinh đau bụng, 
huyết ử sau sinh đau bụng, ung nhọt, ẩn chẩn (mảy đay) 
do phong hàn.

Cách dùng, liều lưọmg
N^ày dùng từ 3 g đến 6 g, thường phôi hợp với các vị 
thuốc khác. Dùng ngoài với lượng bột mịn thích hợp đăp 
vào vết thương.

Kiêng kỵ
Không dùng cho phụ nữ có thai, mụn nhọt đã vỡ, người 
không có ứ trệ.

NHỤC ĐẬU KHÁU (Hạt)
Semen Myristicae

Hạt đã phơi khô của cây Nhục đậu khấu {Myristỉca 
fragrant Iloutt), họ Nhục đậu khẩu (Myristicaceae).

Mô tả
Hạt hình trứng hoặc hình bầu dục, dài 2 cm đến 3 cm, 
đường kính 1,5 cm đen 2,5 cm. Mặt ngoài màu nâu tro 
hoặc vàng xám, có khi phủ phẩn trắng, có rãnh dọc, mờ 
nhạt và nếp nhăn hình mạng lưới không đều. Có rổn ở đầu 
tù (rốn ở vị trí rễ mầm) là một điểm lồi tròn, màu nhạt. 
IIợp điểm lõm và tối, noàn nhãn dọc nối hai đầu hạt. Ngoài 
cùng là lớp vỏ hạt rồi đến lớp ngoại nhũ sát lớp vỏ hạt. Cây 
mâm nam trong một khoane rộng. Chất cứng, mặt gãy có 
vân hoa đá màu vàng nâu, đầu tù. Có thể thấy phôi nhăn, 
khô, nhiêu dâu, mùi thơm nồng, vị cay.

Vi phẫu
Ngoài cùng là lớp vỏ hạt, tế bào có thành hơi dày. Lớp 
ngoại nhũ sát lớp vò hạt, tể bào nhò có chứa chất màu nâu 
và xêp kéo dài theo hướne tiếp tuyến. Rải rác có nhừng bó 
mạch, những tinh thể calci oxalat hình nhiều cạnh trong 
phân vỏ. Phân ngoại nhũ ăn sâu vào nội nhũ, phần nội nhũ 
gôm các tê bào to nhỏ không đều, chứa hạt tinh bột, giọt 
dâu và giọt aleuron. Hạt tinh bột đơn có đường kính 10 pm 
đẻn 20 Ịim, có rốn rỗ, thường tụ lại thành đám 2 hạt đến 
6 hạt, dường kính 25 |im đến 30 um.

Bột
Maụ nâu đò đên nâu xám, mùi thơm hắc, vị cay dắng. Có 
nhiêu mành nội nhũ có chứa hạt tinh bột, giọt dầu và hạt 
aleuron. Mảnh vò hạt đôi khi có chứa tinh thổ calci oxalat 
hình nhiêu cạnh, Rải rác có tinh thể calci oxalat tách rời. 
Giọt dâu. Mảnh tể bào ngoại nhũ chứa chất màu nâu. Mảnh 
mạch ít gập. Tinh bội đa số là hạt đơn, đường kính 25 pm 
dèn 30 uin, điểm rốn rõ.

PUnCĐIẾN VIỆT NAM V _________  _____

Định tính
A. Cắt vi phẫu rồi nhuộm bàng dung dịch iod (77), nhò 
glycerin (TT) lên vi phẫu, quan sát ngay dưới kính hiến vi, 
thấy hạt aíeuron tương đối lớn giữa các hạt tinh bột màu 
xanh lam. Neu thay glycerin (77) băng cỉoraỉ hydrat (77), 
quan sát thấy dầu béo hiện ra dưới dạng khối phiến, dạng 
lát vảy, hơ nóng lập tức biến thành giọt dầu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cvcỉtìhexưn - ethyl acetat (8 : 2). 
Dung dịch thử: Hòa tan tinh dầu cùa dược liệu thu được ờ 
phần định lượng trong clontform (TT) đề được dung địch 
chứa 0,2 ml tinh dầu trong 1 ml.
Dung dịch đổi chiếu: Hòa tinh dầu của Nhục đậu khấu 
(mẫu chuẩn) trong doroform (77) đế được dung dịch chứa 
0,2 ml tinh dầu trong 1 ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 |iỉ mổi 
dung dịch thừ và dung dịch đối chiếu. Sau khi triền khai sắc 
ký, lay bàn mòng ra để khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung 
dịch vanilin - acid sulfuric (77). sấy ở 105 °c cho dến khi 
các vết hiện rõ, Quan sát dưới ánh sáng thường, sắc kỷ đồ 
của dung dịch thử phải có các vết cùng màu sấc và giá trị Rf 
với các vết trên sẩc ký đo của dune dịch đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 3,150 mm: Không quá 
5,0 % (Phụ lục 12.12).

Địnhlưọng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dấu trone 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 20 g bột dược liệu. Dược 
liệu phải chứa ít nhất 6,0 % tinh dầu tính theo dược liệu 
khô kiệt.

Chế biến
Thu hái vào mùa hè và mùa thu, hái quả nở, bóc bò vỏ, 
tách riêng phần thịt quà và hạt. Hạt phơi và sấy khỏ, đập 
lấy nhân hạt,

Bào chế
Nhục đậu khấu sống: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, phơi hoặc 
sấy khô.
Nhục đậu khấu lùi (ổi Nhục đậu khấu); Lấy bột mỳ hòa 
vào lượng nước thích hợp, cho Nhục đậu khẩu vào khuẩy 
đều đổ tạo lớp áo hoặc tam ẩm Nhục đậu khấu cho vào nồi 
bao, vừa quay nồi bao vừa cho bột mỳ vừa phun nước và 
đun nóng nhẹ để tạo 3 lóp đến 4 lớp bao bột mỳ. Cho Nhục 
đậu kliấu đã được bao ở trên vào chảo cát hoặc Float thạch 
nóng, sao cho đến khi lớp bột mỳ cỏ màu xém, sàng bỏ cát 
hoặc Hoạt thạch, bò vỏ bột mv và để nguội. Dùng 50 kg 
Hoạt thạch cho 100 kg Nhục đậu khẩu.

Bảo quán
Nơi khô, mát, tránh mốc mọt.

_____________ NHỤC ĐẬU KHẤU 0 tạt)
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Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Quy vào kinh tỳ, vị, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Ôn trung, hành khí, sáp trường, chi ta. Chủ tộ: Cưu iỵ (ỉa 
chảy lâu ngàỵ) do tỳ vị hư hàn, đau trướng bụng và đau 
thượng vị, bicng ăn, nỏn mửa.

Cách đùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, thường phối hợp với các vị 
thuốc khác.

Kiêng kỵ
Nhiệt tã, nhiệt lỵ không dùng.

NHỤC THƯNG DUNG (Thân) ____

NHỤC THƯNG DUNG (Thân)
Herba Cỉstanches

Thân thảo, nạc, có chất thịt, có vảy, đă phơi khỏ của cây Nhục 
thung dung {Cisỉanche des enícola Y.C.Ma, hoặc Cistanche 
tubulosa (Schrenk) Wight), họ Lệ dương (Orobanchaccae).

Mô tả
Cistanche deserticoỉa; Dược liệu hình trụ dẹt, hơi cong, 
dài 3 cm đến 15 cm, đường kính 2 cm đến 8 cm. .Mặt ngoài 
màu nâu sẫm hoặc nâu xám, phù đầy những phién vảy, sẳp 
xêp như ngói lợp, đinh vảy nhọn thường bị gãy. Chat thịt 
và hơi dẻo, thê nặng, khó bè gãy, mặt gây màu nâu sẫm có 
những đổm nâu nhạt cùa những bó mạch xếp theo vòng 
lượn sóng. Mùi nhẹ, vị ngột hơi đấng.
Cìsỉanche tubulosa: Gần như hình thoi, hình thoi dẹt và 
hình trụ dẹt, hơi cong, dài 5 cm đen 25 cm, đường kính
2,5 cm đên 9 cm. Mặt neoài màu nâu sẫm. Mặt gãv trông 
giông như hạt, màu nâu xám có nhừng đom với nhưng bó 
mạch xếp rải rác.
Dược liệu thải lát: Những lát dày, không đều. Mặt ngoài 
màu nâu đến nâu xám, đòi khi mang các vảy thịt. Be mặt 
phiến có các nốt bó mạch màu hơi nâu hoặc vàng nâu, xếp 
thành vòng ngoan ngoèo. Mùi nhẹ, vị ngọt hơi đẳng.

Định tỉnh
A. Lay 1 g bột dược liệu, thèm 8 ml dung dịch acid 
hydrocỉoric 0,5 % trong ethanol (77), đun hồi lưu trên 
cách thủy 10 min, lọc nóng. Trung hòa dịch lọc bang dung 
dịch amoniơc 10%  (77) và bốc hơi dịch lọc đến khô. Ilòa 
tan cắn trong 3 ml dung dịch acid hydrocỉoric ỉ % (77), 
lọc. Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 giọt đến 2 giọt thuốc thử 
Dragendorff (77), sẽ có kết tủa đò cam hay nâu đỏ.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Bản mòng có pha tĩnh polyamid.
Dung môi khai triển: Methanol - acid acetic - nước (2:1:  7). 
Dung dịch thử: Lây 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml methanol 
(77), lắc siêu âm 15 min, lọc. Cô dịch lọc tren cách thủy 
đến vừa cạn. Hòa cắn trong 2 ml methanol (77) làm dung 
dịch thừ.
Dung dịch đổi chiếu: Hòa tan riêng biệt echinacosid chuẩn 
và verbascosid chuẩn ưong methanol (77) để được 2 dung

dịch, mỗi dung dịch có nồng độ khoảng 1 mg/ml. Hoặc lẩy
1 g bột Nhục thung dung (mẫu chuẩn) chiết như mô tả ờ 
phần Dune dịch thử.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên lớp phim mòng
2 Ịil mỗi dung dịch tren. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản 
mòng ra, đế khô ư nhiệt độ phòng rồi soi dưới ánh sáng từ 
nẹoại bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch 
thừ phải có các vèt cùng màu sac và giá ưị Rj với vết cùa 
echinacosid và verbascosiđ, hoặc có các vết cùng màu sắc 
và giá trị Rf với các vêt trên sác ký đồ của các dung dịch 
đối chiếu.

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

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 35,0 % (đối với Cistanche deserticolaỳ, 
không ít hơn 25,0 % (đổi với Cistanche tubulosa) tính theo 
dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 50 % (77) làm dung môi.

DƯỢC DI An  VIỆT NAM V

Định lượng
Phương phảp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Methanol (77).
Pha động B: Dung dịch acid formic 0, Ị %.
Dung dịch chuồn: I lòa tan echinacosid chuân và verbascosid 
chuẩn trong methanol 50 % (77) để được dung dịch chuẩn 
hồn hợp có nồng độ mồi chuẩn chính xác khoảng 0,2 mg/ml. 
Dỉtn% dịch thừ: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua râv số 250) vào một bình định mức màu nâu 100 mỉ, 
thêm chính xác 50 ml methanol 50 % (77), đậy bình, lấc 
đều, cân và đê ngâm 30 min. Lắc siêu âm trong 30 min, để 
nguội, cân lại. Bổ sung khối lượng mất đi bằng methanol 
50 % (77), lắc đều, đe yên, lọc dung dịch phía trên được 
dung dịch thừ.
Điểu kiện sac ký':
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detector quang pho tử ngoại đặt ở bước sóng 330 nm.
Tốc độ đòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sấc ký theo chương trình dung mỏi như sau:

Thời gian Pha đông A
(min) (% tử«)
0 -  17 26,5
17- 20 26,5 -> 29,5
2 0 - 2 7 29,5

Pha động B
(% tt/tt)

II 73>:i_.
73,5 -» 70, 

70,5
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DƯỢC ĐIỀN VIỆT NAM V NÚC NÁC (Vò thân)

Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn và tính số đĩa lý thuyết 
cùa cột. Số đĩa lý thuyết của cột tính trên pic echinacosid 
phải không dưới 3000.
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuẩn vả dung 
dich thử. Tính hàm lượng cchinacosid và verbascosid 
trone dược liệu dựa vào diện tích pic thu được trcn săc 
ký đồ của dung dịch thừ, dung dịch chuẩn, hàm lượng 
C35H46O->0 cùa echinacosid chuẩn và hàm lượng CỰdƯhOi.ĩ 
của verbascosid chuân.
Dươc liệu phải chứa không dưới 0.3 % (đôi với Cistanche 
deserticola) và không dưới 1,5 % (đôi với Cistanche 
iubuỉosa) tổng hàm lượng echinacosid (Cj5H460 2o) và 
verbascosid (C29H360 15), tính theo dược liệu khô kiệt.

Vi phẫu
Lớp bận rất dày, gồm 30 lớp đến 40 lớp tế bào hình chữ 
nhặt xêp tương đối đều đặn theo hướng tiếp tuyến, có nhiều 
chồ lớp bần nứt rách rât sâu. Mô mềm vò gồm các tế bảo 
thành mỏng, hơi kéo dài theo hướng tiếp tuyến, rải rác có 
nhiêu đám mô cứng. Libe cấp 2 rất dày, libe bị các tia tủy 
cất ra thành hmg nhánh. Te bào libe thành mòng xếp đều 
đặn và bị bẹp từng vòng theo hướng tiếp tuyển. Nhiều đám 
sợi, tế bào thành dày hỏa gỗ, rõ rệt, kết tầng trong libe. Tia 
ruột rộng, từ 3 đến 5 dày tế bào hình chữ nhật, xếp theo 
hướng xuyên tâm, chạy từ tầng sinh libe-gỗ đến mô mềm 
và tinh thể calci oxalat hình kim rái rác khap mỏ mềm vó 
và libe. Tầng sinh libe-gỗ.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân, lấy dược liệu về, loại bò hoa và 
tạp chất, rửa sạch, cắt khúc, phơi khô.
Dược liệu thái lát: Lấy Nhục thung dung đà cắt khúc phơi 
khô, rửa sạch, ù mềm. thái lát dày, phơi khô.
Tửu thung dung (Chế rượu): Lẩy Nhục thung dung thái lát, 
thêm rượu, trộn đều, cho vào trong bình thích hợp, đậy kín, 
nấu cách thủy hoặc đổ cho ngấm hểt rượu, lấy ra, phơi khô. 
Cứ 10 kg Nhục thung dung dùng 3 L rượu.

Bột
Màu vàng, vị đắng. Soi kính hiển vi thay: Nhiều sợi dài, 
màu vàng nhạt, thành dày, thành sợi đôi khi có chỗ lồi 
đều, cỏ ống trao đổi rõ. Te bào mô cứng màu vàng, hình 
nhiều cạnh, thành hơi dày, khoang rộng, ông trao đồi rõ. 
Rat nhiều tinh thể calci oxalat hình kim, hai đâu thuôn 
nhọn hoặc vuông đường kỉnh 2 đến 4 pm nằm rải rác 
hoặc tập trung thành bỏ. Mảnh bân ẹồm tê bào hình nhiêu 
cạnh thành dày. Mảnh mô mềm hình đa giác, thường chứa 
tinh thể calci oxalat hình kim.

Đậo quản
Đê nơi khô. mát, ưánh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn, ôn. Vào các kinh thận, đại trường.

Công năng, chủ trị
Bô thận dương, ích tinh huyết, nhuận tràng thông tiện. Chủ 
trị: Liệt dương, di tinh, khó thụ thai, thắt lưng đầu gối đau 
mỏi, gân xương vô lực, táo bón ở người già, huyết hư tán 
dịch không đù.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, dạng thuổc sắc. Thường phối 
hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Thận hòa vượng, táo bón do thực nhiệt, ỉa lỏng do dương 
hư không nên dùng.

NÚC NÁC (Vỏ thân)
Cortex Oroxylì

Vò thân đã phơi hay sấy khô của cây Núc nác [Oroxylon 
ỉndicum (L.) Vent.], họ Núc nác (Bignoniaccae).

Mô tả
Vỏ cuộn lại thành hình ống hay hỉnh cung, dày 0,6 cm đến 
L3 cm, dài ngăn khỏng nhât định. Mặt ngoài màu vàng 
nâu nhạt, nhăn nheo, có nhiều đường vân dọc. ngang. Mặt 
trong nhãn, màu vàng xám hay vàng lục. Mặt bẻ ngang 
có lóp bân mỏng. Mô mêm vò lòn nhổn như có nhiều sạn, 
trong cùng có lóp sợi dỗ tách theo chiều dọc.

Định tính
Lấy 0,5 g bột thỏ dược liệu vào ống nghiệm, thêm 5 ml 
ethanol (TT), lắc. Đun cách thủy 5 min đen 10 min, lọc. 
Lấy dịch lọc làm các phàn ứng sau:
Lay 1 ml dịch lọc, thêm 3 giọt acidhydroclorie (77), thêm 
một ít bột magnes ì (TT), SC có màu vàng cam.
Lấy 1 ml dịch lục, thêm 1 giọt dung dịch sat (III) clorid 
5 % (TT), dung dịch sẽ có màu xanh nâu hay xanh đen. 
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm từ từ theo thành ong 0,5 ml acid 
sulfuric (TT), sẽ thây chia làm 2 lớp, lóp phía dưới có màu 
nâu, để yên màu nâu càng rõ.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h).

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 10,0 % tính theo được liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Thu hái quanh năm, đẽo lấy phần vò phơi hoặc sấy khô. 

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, cạo bỏ lớp bần, rừa sạch, thái phiến dài 
2 cm đến 5 cm, phơi khô, hoặc sao nhò lừa cho đến khi bề 
mặt dược liệu có màu vàng.

Bảo quản
Nơi khô ráo, thoáng mát.
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Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Quy vào các kinh, bàng quang, tỳ.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, lợi thấp. Chủ trị: Hoàng đản, mân ngứa dị 
ứng, viêm họng, đái buốt, đái đục, đái đỏ do bàng quang 
thấp nhiệt.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 2 g đến 3 g, dạng thuốc bột hoặc từ 8 g đến 
16 g dạng thuốc sắc.

Kiêng kỵ
Người hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy không dùng.

Ô ĐẦU (Rễ củ)
Radix Aconiti

Ổ đầu là rễ củ chính đã phơi hay sấy khô của cây Ô đầu 
(Aconitum fortunei Hcmsl., hoặc Aconitum carmichaeỉi 
Debx.), họ Hoàng liên (Ranunculaceac).

Mô tả
Rễ củ hỉnh củ ấu hay hlnh con quay, dài 3 cm đến 5 cm, 
đường kính l cm đến 2,5 cm, phía trên củ cỏ vết tích của 
gổc thân. Mặt ngoài màu nâu hay nâu đen, có nhiều nếp 
nhãn dọc và vết tích của rễ con đã cắt. Chat cứng chắc, rắn 
và dai, khó bẻ, vết cắt màu nâu xám nhạt. VỊ nhạt, sau hơi 
chát và hơi tê lưỡi.

Ví phẫu
Cất ngang phần chóp củ thấy có: Lóp bần màu nâu. Mô 
mềm vò gồm 3 đến 4 hàng té bào thành mòng, hình nhiều 
cạnh, dẹt, nằm ngang. Nội bì gồm 1 hàng tế bào rõ. Trụ bì 
gồm 2 đến 3 hàng tế bào xếp đều đặn, sát với nội bì. Trong 
mô mềm rải rác cỏ nhiều đám mạch rây và cà hạt tinh bột. 
Libe khá phát triển và bị các tia ruột chia cắt ra thành từng 
dãy xuyên tâm. Tầng sinh libe-gồ gồm 1 đến 2 hàng tế bào 
nhỏ. Gỗ cấp 2 xếp thành những hình chữ V. Tia ruột rộng 
và mô mềm ruột phát triển.

Bột
Mảnh bần màu nâu, thành dày. Mảnh mô mềm gồm tê 
bảo hình nhiều cạnh, thành mỏng, trong chứa các hạt tinh 
bột. Các hạt tinh bột nhỏ, hình đĩa, hình chuông hay hỉnh 
đa giác, đường kính 2 pm đến 25 pm, đứng riêng lè hay 
kép đỏi, kép ba. Mành mạch mạng, mạch vạch. Tc bào mô 
cứng thành dày. Rải rác có tinh thể calci oxalat hình kim 
hay hình khối. Sợi dài.

Đ ịn h  t ín h
A. Cho khoảng 2 g bột dược liệu vào một bình nón cỏ 
dung tích 50 ml, có nút mài, thấm ẩm bằng amoniac đậm 
đặc (TT). Sau 10 min thèm 20 ml ether (TT), lắc đều, nút 
kín và để yên 30 min, thinh thoảng lắc. Gạn lấy lớp ether, 
làm khan băng natri sufat khan (TT), lọc và bốc hơi dịch

ò  ĐÀU (Rễ củ)______________________________  __

lọc trên cách thủy tới khô. Hòa tan cắn với 5 mi dung dịch 
acid sulfuric loãng (ÍT), được dung dịch A.
Lấy 1 ml dung dịch A, thêm 2 giọt thuốc thứ Mayer (TT) 
sẽ xuất hiện tủa trắng.
Lấy 1 ml dung dịch A, thêm 2 giọt thuốc thừ Bouchardat 
(TT) sẽ xuất hiện tủa nâu.
Lấy 1 ml đung dịch A, thêm 2 giọt thuốc thử Dragendorff 
(ÍT) sẽ xuất hiện tủa đỏ cam.
Lẩy 2 ml dung dịch A, đun trong cách thủy sôi 5 min, 
thêm vài tinh the resorcin (77), tiếp tục đun trong 
20 min sẽ xuất hiện màu đỏ với huỳnh quang xanh.
B. Phương pháp sắc kỷ lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G,
Dung môi khai triển: Cloroform - methanol (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấv 2 g bột dược liệu, thấm ẩm bằng 
amoniac đậm đặc (77), đê yên 20 min, chiết bàng 
cloroform (77) trong bình Soxhlet trong khoảng 30 min. 
Lấy dịch chiết, cất thu hồi dung môi. cắn còn lại hòa tan 
trong 2 ml ethanol (77), được dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan aconitin chuẩn trong ethanol 
(77) để được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sác kỷ, lẩv bàn mỏng ra, 
đề bay hết hơi dung môi ờ nhiệt độ phòng. Phun thuốc thừ 
Dragendorff (77). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên 
sắc ký đồ cùa dung dịch thử phải có vết cùng màu và cùng 
giá trị Rf với vết aconitin của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °C, 4 h).

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

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

Định lượng
Cân chinh xác khoảng 10 g bột dược liệu (qua rây số 355) 
đã xác định độ ẩm, cho vào bình nón có nút mài dung tích 
250 ml. Them 50 ml hon hợp ether - cloroform ( 3 :1 )  và 
4 mỉ amoniac đậm đặc (77). Đậy nút, lắc kỹ, đc qua 
đêm, gạn, lấy dịch lọc. Cho vào bã 50 ml hỗn hợp ether 
- cloroform (3 : 1), lắc kỹ, để 1 h, lọc, thu dịch lục. Rửa 
bã 4 lần, mỗi lần với 15 ml hồn họp ether - cloroform 
( 3 : 1 ) ,  thu dịch rữa. Gộp dịch lọc và dịch rửa. Bổc hơi 
cách thủy ờ nhiệt độ 50 °C đến 60 °C đến cắn. Hòa tan can 
bàng 5 ml ethanol (77). Thêm chính xác 15 ml dung dịch 
acid sulfuric 0 , 0 2  A’ (CĐ) và 15 ml nước cat mứí đun sôi 
đẻ nguội. 3 giọt đò methyl (77). Chuẩn độ bàng dung dịch 
natri hydroxyd 0,02 A' (CĐ) đen khi xuất hiện màu vàng.
1 ml dung dịch acid sulfuric 0 , 0 2  N (CĐ) tương đương với 
12,9 mg alcaloid toàn phần tính theo aconítin (G54H47O1 |N). 
Hàm lượng phần trăm alcaloid toàn phần (X %) cùa dược 
liệu khô kiệt tính theo công thức:
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(15 - n ) x  12,9X % = -4------v —
p

Trong đỏ:
p là khối lượng dược liệu khô kiệt (g); 
n tà sổ ml dung dịch na tri hvdroxyd 0,02 N (CO) đã dùng. 
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,6 % alcaloid toàn phần tính 
theo aconitin (C34Ki70 nN).

Chế biến
Thu hoạch từ tháng 6 đển tháng 8, trước khi hoa nở, đào 
lấy rễ củ, bò rễ con, rễ tua, rửa sạch, phơi hoặc sẩy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô ráo, tránh sâu mọt.

Tính vị, quy kinh
Tán, khổ, nhiệt, rất độc. Vào 12 kinh, chủ yêu các kinh tâm 
can, thận tỳ.

Công năng, chủ trị
Khu phong, trừ thấp tý, ôn kinh chi thống. Chủ trị: Dùng 
trị đau khớp, te mỏi cơ.

Cách dùng, liều lượng
Dime ngoài xoa bóp dưới dạng thuốc ngâm rượu. Không 
được uổng.

Kiêng ky
Phụ nữ có thai, trẻ em không được dùng.

Ỏ DƯỢC (Rề)
Radix Linderae

Rễ phơi hay sẩy khô của cây Ổ dược [Lindera ơggregata 
(Sims) Kosterm.], họ Long não (Lauraceae).

Mô tả
Hình thoi, hơi cong, có chỗ phình to ờ giữa, hai đàu hơi 
lõm vào thành hình chuỗi hạt, dài 6 cm den 15 cm, đường 
kính chỗ phình to 1 cm đển 3 cm, mặt ngoài màu vàng nâu, 
có vét nhăn dọc, nhò và còn lại một ít vết tích của rễ con. 
Chat Cime.
o  dược phiến: Lát dày 2 mm đến 3 mm, mặt Cắt ngang có 
màu ưẳng vàng hay vàng nâu nhạt, có tia gồ tòa ra, có the 
nhin thấy các vòne gỗ hàng năm, màu gồ phần trung tàm 
thâm hơn. Mùi thơm, vị hơi đắng, cay, cảm giác mát lạnh.

Bột
Màu trắng vàng, có nhiều hạt tinh bột, hạt đơn hình cầu 
hoặc hình trứng, dường kính 4 pm đến 39 gm. rốn hình 
chữ V, chữ Y hoặc dạng khe; hạt tinh bột kép do 2 hạt đến
4 hạt đơn ghép thành. Sợi gỗ màu vàng nhạt, phẩn lớn xếp 
thành bó, đường kính 20 |im đến 30 Ị.LITL, thành dày khoáng
5 pm có nhiều lồ. Sợi libe hầu như không có màu, hình 
thoi dài, phân nhiều rải rác và đơn ỉẻ, đường kinh 15 fim 
den 17 gm, thành rất dày, với các thành ổng có lỗ không 
rò rệt. Những mạch có lỗ ỡ bờ cạnh, đường kỉnh khoảng
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68 pm xếp thành hàng dày sít nhau. Thành tế bào của sợi 
gỗ hơi dày lên và có lỗ dày đặc. Tế bào dầu hình chừ nhật 
chứa chât tiêt màu nâu.

Định tính
Phương pháp sẳc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica gel H.
Dung môi khai triển: Toỉuen - ethyl acetat (15 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu thô, ngâm 30 min 
trong 30 ml ether dầu hỏa (30 ° c  đển 60 °C) (77), siêu âm 
10 min (duy tri ở nhiệt độ dưới 30 °c trone bình cách 
thủy). Lọc. Bay hơi dịch lọc đến cấn. Hòa tan cắn trong
1 ml ethyl ace tat (TT) được dung dịch thừ.
Dung dịch đổi chiếu: Hòa lan linderalacton chuẩn trong 
ethyl acetat (TT) để được dung dịch có chứa 0,75 mg/ml. 
Neu không có linđeralacton thì dùng 0,5 g ô  dược (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thừ. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 4 pl mỗi 
dung dịch trẽn. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra 
đê khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch vaniỉìn Ị % trong 
acid sulfuric (TT). sấy bản mỏng ờ 105 cc  đến khi hiện 
rô vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thử phải cho vết có cùng màu sắc và cùng giá trị 
Rf với các vết (hoặc với vết cùa linderalacton) trên sắc ký 
đồ cùa dune dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Rễ già xơ cứng không quá 3,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 0,5 %.

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 12,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 70 % (TT) làm dung mòi.

Chế biến
Thu hoạch rề Ô dược quanh năm tổt nhất vào vụ thu đông 
hay đầu mùa xuân.
Rễ đào về, loại bỏ tạp chất, bò rễ con, rửa sạch, phân loại 
to nhỏ, ngâm nước khoảng 1 ngày rồi ủ mềm, thái lát dày
2 mm đến 3 mm, phơi hoặc sẩy khô gọi là ô dược phiến.

Bào chế
Phiên Ó dược sao vàng: 0  dược phiến được sao cho đến 
khi có màu vàng.
Ô dược sao cảm: Rang cám đến khi có mùi thơm thì cho 
Ỏ dược đã thái phiến vào sao cho đến khi phiên ô dược có 
màu vàng nhạt. Hoặc có thề tẩm mật ong vào Ỏ dược phiến
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rồi đem sao với cám đên khi có màu vàng, mùi thơm, rây 
bủ cám.
Ỏ dược chích rượu (ó  dược 10 ke, rượu 2 kg): Tẩm rượu 
vào Ồ dược đã được thái phiên, đê yen 30 min cho hút hêt 
rượu rồi sao với cám đến khi bề mặt phiến thuốc có màu 
vàng, rây bỏ cám.
Ở dược chích muối (Ô dược 10 kg, muối ăn 160 g): ỏ  dược 
đã thái phiến, tẩm dung dịch nước muối 5 %, đê 30 min cho 
hút hết nước muối rồi sao với cám đến khi bê mặt phiến 
thuốc có màu vàng nhạt, rây bò cám.

Bảo quản
Đổ nơi khô, mát, tránh mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào các kinh phê, tỳ, thận, btàng quang.

Công năng, chủ trị
Hành khí, chỉ thống, kiện vị tiêu thực, Ô11 thận, tán hàn. 
Chù trị: Bụng trưórig đau, dầy bụng, khí nghịch phát suyễn, 
bụng dưới đau do bàng quang lạnh, di niệu, sán khí, hành 
kinh đau bụng.

Cách dùng, liều iưọmg
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 

Kiêng kv
Khí hư, nội nhiệt không nên dùng.

ỔI (Lá)
Folium Psidiì guajavae

Lá đã phơi hoặc say khô cùa cây Oi (Psidium guaịava L.). 
họ Sim (Myrtaceae).

Mô tả
Lá đem, nguyên, phiến lá hình bầu dục dài 9 cm đến 11 cm, 
rộng 3 cm đến 6 cm, gốc tròn, đầu hơi nhọn, mặt tren màu 
lục sẫm, mặt dưới màu nhạt hơn và có gân noi rõ.

Vi phẫu
Gân chỉnh: Lồi ở mặt dưới, mặt trên hơi lõm. Biẻu bì trên 
và biêu bì dưới cấu tạo bời một lớp tế bào tròn nhò, xếp 
đều đận, có lông che chở đơn bào. Rải rác có túi tiết nằm 
sát lớp biểu bì. Sau biểu bi là lớp mô dày góc. Mô mềm 
gôm những tế bào tròn to, thành mỏng, kích thước không 
đêu. Trong mô mêm rài rác có các tinh thê calci oxalat 
hình cầu gai và hình khối. Sợi xếp thành vòng gần như liên 
tục bao quanh các bó libe-gồ. Bó libe-gồ hình cune nằm 
giữa gân lá có thể nối với 1 - 2 cung libe-gồ nhỏ hơn ờ mỗi 
bên, libe xêp thành vòng liên tục bao quanh gồ, trong libe 
có nhiều tinh thể caỉci oxaỉat hình khối. Gồ gồm các mạch 
gỗ xếp thành dãy.
Phiến lá: Biểu bì trên và biểu bì dưới cấu tạo bời một lớp 
tè bào hỉnh chữ nhật nhò, xép đều đặn, có nhiều lông che 
chư đơn bào. Dưới lớp biêu bì là hạ bi, cấu tạo bởi lóp lế 
bào thành mỏng có kích thước tương đổi lớn. Mô giậu gồm
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2 đến 3 hàng tế bào hình chữ nhật xếp vuông góc với mặt 
lá. Troné mỏ giậu và mô khuyét có tinh thể calci oxalat 
hỉnh cầu gai nam rải rác.

Bột
Bọt màu nâu thẫm, mùi thơm nhẹ, vị hơi chát. Soi dưới 
kính hiổn vi thấy: Lông che chờ đơn bào, mảnh biểu bì 
manẹ lông che chở, mảnh bicu bi mang lỗ khí. Tinh thề 
calci oxalat hình cẩu gai, hình khối. Bó sợi, mảnh phiên lá 
mane túi tiết, mành mạch.

Định tỉnh
A. Sừ dụng dung dịch thử thu được từ Định tính B (dung 
dịch A) để lảm các phản ứng sau đây:
Lấy 1 ml dung dịch A, thêm 2 giọt acid hydroclork (TT) 
và một ít bột mơgnesi (TT), lắc nhẹ, xuất hiện màu nâu đò. 
Lấy 1 ml dung dịch A, thêm 2 giọt dung dịch sắt (ỉỉỉ) cỉorỉd 
5 % (TT), dung dịch phải chuyên thành màu xanh đen.
Lấy 1 ml dung dịch A, them vài giọt dung dịch gelatin 1 % 
(77), xuất hiện tùa bông trắng.
Lấy ỉ ml dung dịch A, thêm vài giọt dung dịch chì acetat 
10%  (77), xuất hiện tủa bông.
Nhò 2 giọt dune dịch A lên giấy lọc, để khô rồi đặt lên 
miệng lọ amoniac (Tỉ) vừa mờ nẳp, sẽ thấy màu vàng ở 
vết đậm lèn.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF254-
Dung môi khai trien: Butvỉ acetat -  acid formic -  nước 
(7 : 2,5 : 2,5).
Dung dịch thir. Lấy khoảng 2 g bột dược liệu, thêm 50 ml 
ethanol 90 % (77). lắc đều, đun trên cách thủy sôi trong 
10 min, lọc, cô dịch lọc tới khô, cho 20 ml nước nóng vào 
cắn, khuẩv đều, gạn dịch chiết vào bỉnh gạn, cắn được 
chiết lặp lại thêm 2 lần nữa, mỗi lần với 10 mỉ nước nóng, 
đe nguội, lắc dịch chiết thu được với ethyl acetat (77)
3 lần, mồi lần 20 ml. Gộp dịch chiết ethyl acetat, bốc hơi 
tới khô, hòa tan cán băng 6 mỉ ethanol 90 % (77) được 
dung dịch chẩm sắc ký (dung dịch A).
Dung dịch đối chiếu: Lấy 2 g bột Lá ổi (mầu chuẩn), tiến 
hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thừ.
Tiến hành: Châm riêng biệt lèn bản mỏng 10 |il mỗi dung 
dịch trên. Sau khi triển khai sac kv, lấy bản mòng ra. đê 
khô ờ nhiệt độ phòng. Hiện màu bàng hơi amoniac (77) 
hoặc phun lẽn bản mòng dung dịch sắt (ỉII) clon'd 5 % 
trong ethanol (77). Trẽn sắc ký đồ của dung dịch thù phải 
có các vết có cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký 
đo cua dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không dược quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h). 

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

Chất chiết được trong dược ìlệu
Không được ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10) 
dùng ethanol 90 % (77) làm dune môi.
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Chế biến
Thu hái lá bánh tẻ, loại bò tạp chất, phơi hoặc sấy khô. 

Bảo quản
Đẻ nơi khô, thoáng mát, tránh mốc.

Tính vị, quy kinh
Vị đắng, chát, hơi chua, tính âm. Vào kinh đại tràng, vị. 

Công năng, chủ trị
Sáp trường chi tà, sát trùng. Chủ trị: Đau bụng tiêu chảy, lỵ. 
Dùng ngoài: Nấu nước rừa vct thương, mụn nhọt lử loét 
với lượng thích hợp.

Liều lượng, cách dùng
Ngày dùng 15 g đến 20 g, dạng thuốc sắc, hoặc hăm; 
thường phối hợp với các vị thuốc khác.

PHÒNG l ả 7 (Rễ)
Radix Stephaniae tetrandrae 
Phòng kỷ bắc, Phấn phòng kỷ
Rề đã phơi hay sấy khô của cây Phấn phòng kỷ {Stephania 
teỉrandra s. Moore), họ Tiết dê (Menispemnaccae).

Mô tả
Rỗ hình trụ khônệ đều, hoặc hình nừa trụ, thường cong 
queo, dài 5 cm đen 10 cm, đường kính 1 cm đến 5 cm. 
Mặt ngoải màu vàng, nơi uôn cong thường có rânh ngang, 
trũng sâu, có mấu và mắt gỗ. Thể chất nặng, răn chãc, mặt 
bỏ gãy phang, màu trắng xám, rài rác có tinh bột. Mùi nhẹ, 
vị đăng.

Vi phẫu
LcVp bần đôi khi còn sót lại. Trong phần vỏ rải rác có nhóm 
tế bào đá xếp theo hướng tiếp tuyên. Dải libe tương đôi 
rộng. Tâng phát sinh libe-gồ là 1 vòng. Gô chiêm đại 
bộ phận với các tia gỗ rộng; mạch thưa, xếp theo hướng 
xuyên tâm, bên cạnh các mạch có kèm theo các sợi gồ. Tc 
bào mô mềm chửa đầy hạt tinh bột và tinh thể calci oxalat 
hình que nhò.

Định tính
A. Lẩy khoảng 2 g bột dược liẹu, thêm 20 mí dung dịch 
acid sulfuric 0,5 M (TT), đun nóng tron 2 10 min, lọc. Diêu 
chinh dịch lọc đến pH 9 bàng amonĩac (Tỉ). Chiết dịch lọc 
với 25 ml henzen (TT). Lấy 5 ml dịch chiết benzen, bốc hơi 
đên khô, cho thêm vài giọt thuốc, thứ sidfomolyhdic (TT) 
vào căn khô sẽ hiện ra màu tím, chuyển dần thành màu lục, 
màu lục bẩn rồi thầm lại.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bern mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Clorofonn - aceton - methanol (6 : 1 : 1). 
Dung dịch thử. Lây 1 g bột dược liệu, thêm 15 ml ethanol 
(77), đun hôi lưu trên cách thủy trong 1 h, đc nguội, lọc và 
bôc hơi dịch lọc tới khô. Hòa tan cấn trong 5 ml ethanol (Tí). 
Dung dịch doi chiếu: Lấy 1 2 Phùng kỳ (mầu chuẩn), tiến 
hành chiêt nhu mô tà ở phần Dung dịch thử.
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Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn mỏng ra 
đê khô ờ nhiệt độ phòng rôi phun thuốc thừ Dragendorff 
(77). Trên sác kỷ đồ cùa dung dịch thừ phải cho các vết có 
cùng màu và giá trị R f  với các vết trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch đối chiếu.

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Loại xơ nhiều, nhẹ xốp, ít bột, xám đen: Không quá 2,0 %. 
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

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

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

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đào lấy rễ, rửa sạch, cạo bỏ vỏ 
ngoài, phơi tái, cắt khúc 5 cm đến 20 cm, rễ nhỏ đổ nguyên, 
rễ to bổ dọc, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, ngâm nước cho mềm, rửa sạch, thái lát 
dày, phơi khô.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào các kinh bàng quang, thận tỳ.

Công năng, chủ trị
Lợi thủy tiêu thũng, khu phong chỉ thóng. Chủ trị: Thủy 
thũng, thấp cước khí, tiểu tiện không thông lợi, thấp chân, 
nhọt độc, phong thấp tê đau.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 6 g đển 10 g, dạng thuôc săc hoặc hoàn tản. 
Thường phối họp với các loại thuôc khác.

Kiêng ky;
Suy nhược hàn tính không nên dùng.

PHÒNG PHONG (Rễ)
Radíx Saposhnikovỉae divarìcatae

Rễ đã được phơi khô cùa cây Phòng phong [Saposhnỉkovia 
divaricata (Turcz.) Schischk.], họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Rễ có hình nón hay hình ttụ dài, dần thắt nhò lại vồ phía 
dưới, hưi niioẳn ngoèo, dài 15 em đến 30 cm, đường kinh

_____ ____________________________ PHÒNG PHONG (Rễ)
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0 5 cm đến 2 cm. Mặt ngoài màu nâu xám, sân sùi với 
những vân ngang, lớp vỏ ngoài thường bong tróc ra, nhiều 
nốt bì khổng trắng và những u lồi do vết rễ con để lại. 
Phàn đầu rỗ mang nhiều vân lồi hình vòng cung, đôi khi 
là những túm gốc cuống lá dạng sợi cỏ màu nâu, dài 2 cm 
đến 3 cm. Thề chất nhẹ, dễ gãy, vết gãy không đểu, vó 
ngoài mảu nâu và có vết nứt, lỗi màu vàng nhạt. Mùi thơm, 
vị đặc trưng, hơi ngọt.
Dược liệu sau khi đã thái lát: Các lát hình tròn hoặc hình 
elip. Bên ngoài màu nâu xám có các nếp nhăn dọc, sần sùi, 
đôi khi có các u lồi ngang kéo dài giống các lồ vò, các lát 
đầu rễ có mang các gổc cuống lá dạng sợi. Mặt cất màu 
nâu nhạt và phần vò bị nứt, khe nứt màu vàng nhạt, phần 
gỗ có các tia xuvên tâm. Mùi thơm, vị hơi ngọt.

Vi phẫu
Lớp bần gồm 5 đến 40 lớp tế bào hình chừ nhật, dài 15 pm 
đen 50 pm, rộng 7 pm đến 12 Ịim, thành mòng. Mô mềm 
lục bì hẹp gồm 5 đến 7 lớp tế bào chừ nhật dài, có nhiều 
ống tiết hình bầu dục. Vùng các bó lĩbe có rất nhiêu ống 
tiết có đường kính 35 Ịim đến 75 |im, ống tiết có hình tròn 
hay bầu dục, mỗi ổng tiểt có 4 đến 10 tế bào tiết bao quanh, 
ống tiết chứa chất tiết màu vàng; các tia libe thường uốn 
lượn và bị dồn ép ờ phần ngoài. Tầng phát sinh libe-gỗ liên 
tục. Mạch gồ nhiều, xếp thành tia. Tủy vẫn còn mô mềm 
với ít ổng tiết hay gồ chiêm tâm.

Bột
Bột có màu nâu nhạt. Soi kính hiển vi thấy: Ống tiết đường 
kính 17 pm đến 60 pm. chứa chất tiết \ '2 . .g  nâu. Các bó 
libe-gỗ của gốc cuống lá thường đi kèm các bó sợi. Mảnh 
mạch mạng đường kính 10 Ị.IIT1 đến 40 pm. Tẻ bào mô 
cứng màu vàng lục, hình bầu dục hay dạng chữ nhật có 
thành dày.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bán móng: Silica geỉ GF2 5 4 .
Dung môi khai triền: Cỉoro/orm - methannỉ (4 : 1).
Dung địch thủ'. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml aceton 
(77), siêu âm 20 min, lọc, cô dịch lọc trong cách thủy đến 
căn, hòa cắn trong 1 ml ethanol 96 % (77).
Dung dịch đối chiếu: Lấy 1 g bột Phòng phong (mẫu 
chuân), tiến hành chiết như mò tả ờ phần Dung dịch thử 
hoặc hòa tan 5-ỡ-methylvisamminosid chuẩn và prim- 
0-gIucosyicimifugin chuẩn trong ethanoỉ 96 % (77) để 
được dung dịch chuẩn hồn hợp có nồng độ mỗi chất chuẩn
1 mg/1 ml.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký đến khi dung môi 
đi được khoảng 12 cm, lấy bàn mỏng ra để khô ờ nhiệt độ 
phòng. Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ơ bước 
sóng 254 nm. Trên sắc kỷ đồ của dung dịch thử phải có các 
vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết ưên sắc kv đồ cùa 
dung dịch đổi chiểu.

PHÒNG PHONG (Rễ)____ ____________________ _____ ___

Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không được quá 6,5 % (Phụ lục 9.8).

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 13,0 % 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
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - nước (40 : 60).
Dung dịch thừ: Lấy chính xác khoảng 0,25 g bột dược liệu 
(qua rây có cỡ mắt rây 0,180 ram) vào bình nón nút mài, 
thcm chính xác 10 ml methanoì 50% (Tĩ). Đậy nút và cân. 
Dun hồi lưu trên cách thủy 2 h. Đe nguội và cân lại. Bo 
sung methanoỉ (77) đe được khối lượng ban đẩu, lắc đều, 
lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Dzíttg(7ịeT?í:/mđV?.-Hòatanriêngbiệt-ỡ-methylvisamminosid 
chuẩn và prim-ớ-gÌucosylcimifugin chuẩn trong methanoĩ 
(77) để được hai dung dịch chuân có nồng độ mỗi chất 
chuẩn chính xác khoảng 60 Ịig/ml.
Điểu kiện săc ký::
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 p.m). 
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 254 nm.
Thể tích tiêm: 5 pl.
Tốc độ dòng: LOml/min.
Cách tiến hành:
Tien hành sắc ký dung dịch chuẩn. Tính số đĩa lý thuyết 
cùa cột theo pic cùa prÌm-Oglucosylcimiíìigin. số đĩa lý 
thuyết của cột không được nhỏ hơn 2000.
Tiến hành sấc ký lan lượt với các dung dịch chuẩn, dung 
dịch thử. Tính hàm lượng 5 - ỡ-methylvisamminosid chuẩn 
và prim-()-glycosylcimifugm trong dược liệu dựa vào 
diện tích pic 5 ỡ-methylvisamminosid chuẩn và prim- 
ỡ-glyeosylcimifủgin trên sẳc kỷ đồ của dung dịch thử, 
sác ký đồ dung dịch chuẩn và hàm lượng Cr,H280 10 trong 
5- O-methylvisamminosid chuẩn và hàm lượne C->2H280 || 
trong prim-0 -glycosylcimifugin chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,24 % tông hàm lượng prim- 
0 -g]ucosvlctmiíugin(C22H280 |i)và5-0 -rnethylvisamrninosid 
(Ct>H2S0 | o) tinh theo dược liệu khô kiệt.

Chể biến
Thu hoạch vào mùa xuân hay mùa thu khi cây có hoa, đào 
lắv rẽ, loại vỏ rề con và đất, phơi khô.

Bào chế
Loại vò tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái lát dày và phơi khô. 

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mọt.

_  ___DƯỢC ĐI ẺN VIỆT NAM V
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Tính vị, quy kinh
Tân, cam, ôn. Vào kinh can, phế, vị, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Giải biểu trừ phong hàn, trừ phong thấp, trừ co thất. Chủ 
trị: Đau đầu do hàn, mày day, phong thấp tê đau, uốn ván.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 5 g đến 12 g, thườne phổi hựp trong các 
bài thuôc.

PHỤ TỬ
Radix Aconỉtỉ lateralis

Phụ tử là rễ cù nhánh đã phơi hay sấy khô của cầy Ổ đầu 
{Aconitum fortunei Hemsl. hoặc Aconitum carmichaeỉi 
Debx.), họ Hoàng liên (Ranuneulaceae).

Mô tả
Rễ cù hình con quay, dái 3,5 cm đến 5 cm, phía trên to, 
đường kính 1,5 cm đến 2,5 cm, có vết nối với củ chính, 
không cỏ vết của thân cây, phía dưới nhò dần. Mặt ngoài 
màu nâu đen, có nhiều nếp nhăn dọc, vòng quanh phần 
trên cù cỏ một sô nhánh lồi lên như cái bướu. Chất cứng 
chẳc, khó bè. vết cẳt màu nâu xám. Vị nhạt, sau hơi chát 
và hơi tê lưỡi.

Vi phẫu
Lớp bần màu nâu xám. Mô mềm vỏ gồm 3 đến 4 hàng 
tế bào thành mòng. Nội bì gồm một hàng tế bào rõ. Trụ 
bì gồm 2 đến 3 hàng tế bào đều đặn sát với nội bì. Trong 
mô mềm rải rác có nhửng đám mạch râv. Tâng phát sinh 
libe-gồ gồm 2 hàng tể bào xếp thành vònẸ khá rỗ. Libe khá 
phát triển, những bó gồ cấp 2 và cấp 1 xếp thành hinh chữ 
V rộng. Tia ruột rộng và mô mềm ruột phát triển.

Bột
Mành bần tế bào hình chữ nhật, thành dày. Mảnh mô mềm 
tê bào gần tròn hoặc hơi dài, thành mỏng, chứa các hạt 
tinh bột. Rât nhiều hạt tinh bột hình đĩa, hình chuông, hinh 
nhiêu cạnh, đường kính 2 gm đến 25 pm, có nhiều hạt kép 
đôi, kép ba. Mành mạch mạng, mạch vạch.

Định tính
A. Cho khoảng 2 g bột dược liệu vào một bình nón có nứt 
mài, dung tích 50 ml, thấm ẩm bằng amoniac đậm đặc 
(TT). Sau 10 min thêm 20 ml ether (TT), lắc đều, nút kín 
và đê yên 30 min, thinh thoảng lắc. Gạn lấy lớp ether, làm 
khan băng natri sufat khan (77), lọc và bốc hơi trên cách 
thủy tới khô. Hòa tan cắn với 5 ml dung dịch acid sulfuric 
loạng ( 1 Tá Dừng dịch chiết này để làm các phản ímg sau: 
Lâỵ ] ml dịch chiểt, thêm 2 giọt thuốc thử Mayer (IT) sc 
xụât hiện tủa trắng.
Lây 1 mỉ dịch chiết, thêm 2 giọt thuoc thừ Rouchardat 
O f)  sẽ xuất hiện tủa nâu.
Lây í rnl dịch chiết, thèm 2 giọt thuốc thử Dragendorff 
ÍTT) sẽ xuất hiện tùa đò cam.

Dược ĐĨẺN VIỆT NAM V ___________

B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bán mông: Silica gel G.
Dung môi khơi triển: Clorofonn - methanol (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thấm ẩm bằng 
amoniac đậm đặc (77), đe yên 20 min, chiết bàng dom  form 
(77) trong bình Soxhlet trong khoảng 30 min. cất thu hồi 
dung môi. Căn còn lại hòa tan trong 2 ml methanol (77) 
dùng làm dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiêu: Hòa tan aconitin trong methanol 
(TT) đổ được dung dịch có nồng dộ 1 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch tròn. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng 
ra, để khô ỡ nhiệt độ phòng. Phun thuốc thử Dragendorff 
(77). Quan sát dưcri ánh sáng thường. Trên sắc ký đô cùa 
dung dịch thử có 7 vết, trong đó phải có vết cùng màu và 
cùng giá trị Rf với vết aconitin trẽn săc ký đồ của dung 
dịch đối chiéu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °C, 4 h).

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

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

Kim loại nặng
Không quá 1 phần triệu Pb; 0,1 phàn triệu Cd; 0,2 phần 
triệu Hg, 3,0 phần triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Định lượng
Cân chính xác khoảng 10 g bột dược liệu (qua rây số 355) 
đã xác định độ ẩm, cho vào bình nón có nút mài dung tích 
250 ml. Thêm 50 ml hỗn hợp ether - C-loroform ( 3 : 1 )  
và 4 ml arnoniac đậm đặc (77). Đậv nút, lấc kỹ', đe qua 
đêm, gạn, lấy dịch lọc. Cho vào bâ 50 ml hỗn hợp ether - 
cloroform (3:1) ,  lắc kỹ. để ] h, lọc, thu dịch lọc. Rửa bã 
4 lần, mồi lần với 15 ml hỗn hợp ether - clorofortn (3 : 1), 
thu dịch rửa. Gộp dịch lọc và dịch rùa. Bóc hơi cách thủy 
ở nhiệt độ 50 °C đến 60 CC. Hòa tan cắn băng 5 ml ethanol 
(77). Thêm chính xác 15 mỉ dung dịch acid sulfuric 
0,02 N (CĐ) và 15 ml nước cat mới đun sôi để nguội, 3 giọt 
dó methyl (77). Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxycỉ 
0,02 N (CD) đến khi xuất hiện màu vàng.
1 mỉ dung dịch acid sulfuric 0.02 ,v (CD) tương đương với 
12,9 mg alcaloid toàn phần tính theo aconitin (C34H^7O i (N). 
Hàm lượng phàn trăm alcaloid toàn phần (X %) của dược 
liệu khô kiệt tính theo công thức:

____ _____  ______ _____  _  __  PHỤ TỪ

p
Trong đó:
p là khối lượng được liệu khó kiệt (g); 
n là số ml dung dịch na tri hydroxyd 0,0 2  N (CĐ) đà dùng. 
Dược liệu phái chứa ỉt nhất 0,6 % alcaloid toàn phần tính 
theo aconitin (C34H47O11N).
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PHỤC LĨNH _  _________ ______________________

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, khi trời nắng ráo, đào vê, loại bò 
rễ củ chính và rỗ tua, thu lấy rễ củ nhánh (Phụ từ), rũa sạch 
để chế thành Diêm phụ từ, Hắc phụ từ, Bạch phụ lử.

Bào chế
A. Diêm phụ tử (côn gọi là Sinh phụ từ): Re củ con loại to, 
rửa sạch bỏ vào vại, thêm magnesi clorid, muôi ăn và nước 
(cứ 100 kg Phụ từ dùng 40 kg magnesi clorid, 30 kg muối 
ăn, 60 L nước), ngâm 10 ngày, lấy ra phơi khô rồi lại cho 
vào vại. Cứ thế, ngày phơi, tối ngâm (nước ngâm phải sâm 
sấp tren củ) cho đến khi muôi thâm tới phân giữa củ và củ 
trờ nên cứng chắc, mặt ngoài củ thấy muối kết tinh trắng 
là được. Trong quá trình ngâm thỉnh thoảng thêm magnesi 
clorid, muối ăn, nước để đảm bảo nồng độ ban đầu. Trước 
khi dùng thái lát mỏng 5 mm, rừa nước đến hết vị cay te, 
đem phơi hoặc sấy khô.
Dược liệu chưa thái lát có hình nón, dài 3,5 cm đên 
5 cm, đường kinh 1,5 cm đến 2,5 cm. Bên ngoài màu xám 
đen được phủ một lớp bột muôi nhò, đỉnh có vct sẹo lõm, 
bao quanh là các rễ con ngăn hoặc các vết SCO của r ề  con. 
Chất chắc. Mặt cắt ngang có màu nâu xám, viền ngoài có 
các đường nứt chứa đầy bột muối nhỏ và vòng phát sinh 
libe-gồ nhiều cạnh, trong vòng phát sinh libe-gồ có các bó 
mạch gỗ tập hợp thành đám không đều. Mùi nhẹ, vị mặn, 
cay, tê.
Đạm phụ phiến: Lấy Diêm phụ tử, ngâm nước, mồi ngày 
thay nước 2 - 3 lần để tẩy hết muối, nấu kỳ cùng với Cam 
thào, Đậu đen và nước cho đến khi không còn lõi trắng và 
bổ ra nếm khồng thấy tê cay thì thôi. Lấy dược liệu ra, loại 
bỏ Cam thảo, Đậu đen, thái lát, phơi khC f 100 kg Diêm 
phụ tử dùng 5 kg Cam thào, 10 kg Đậu đen).
B. Hắc phụ từ: Rễ cù con loại trung bình, rửa sạch, cho 
vào vại, thêm magnesi clorid, nước ngâm vài ngày (100 kg 
Phụ tử dùng 40 kg magnesi clorid, 20 L nước). Sau đó luộc 
chỉn không còn lõi trắng, lấy ra rửa sạch, để cà vò, thái lát 
mỏng theo chiều dọc, dày khoáng 5 mm. Lại ngâm với 
magnesi clorid và rửa bang nước một lẩn nữa. Cuối cùng 
thêm đường đỏ và dầu hạt cải đẻ tẩm đến khi lát mòng có 
màu nước chè đặc. Sau đó rửa bàng nước đến hểt vị cay, 
phơi hoặc sấy khô.
Dược liệu là các lát cắt dọc rộng ở phía trên, hẹp dần về 
phía dưới, dài 1,7 cm đến 5 cm, rộng 0,9 cm đen 3 cm, dày 
0,2 cm đến 0,5 cm. Vò ngoài màu nâu đen, mặt cắt màu 
vàng sẫm, có dầu và bóng láng, trong mờ và có các bó 
mạch chiều dọc. Chất cứng và dỗ gãy. Mặt gãy như sừng, 
mùi nhẹ, vị nhạt.
c. Bạch phụ tứ: Re củ con loại nhỏ, rữa sạch cho vào vại, 
ngâm trong nước magnesi clorid (pha như trôn) vài ngày. 
Sau đó đun tới chín đên giữa cù, lẩy ra bóc vó bỏ. Thái lát 
mòng theo chiều dọc, dày khoảng 3 mm, rửa hct vị cay tê. 
hâp chín, phơi khô, xông hơi diêm sinh, rôi phơi đên khô. 
Dược liệu ià các lát dày khoảng 3 mm, không có vỏ ngoài, 
màu trắng vàng, trong mờ.
D. Phụ phiến sao'. Lấy cát rang nóng, cho Hẳc phụ rử và 
Bạch phụ tử vào sao cho đẽn khi phông lên và hơi biên 
màu. Lấy ra sàng bỏ cát, dể nguội.
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Các dược liệu đã bào chế phải đáp ứng phép thử giới hạn 
aconitin như sau:

Giới han aconltin
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Nhôm oxyd kiêm.
Dung môi khai trien: n - Hex an - ethyl ace tat (1 : 1).
Dung dịch thừ: Lấv 20 g bột thô Hăc phụ từ, Bạch phụ 
tử hoặc Đạm phụ phiên cho vào một bình nón, thêm 
150 ml ether (77), lắc 10 min, thêm 10 m! dung dịch 
amoniac [lẩy 400 ml amotùac đậm đặc (77), thêm nước 
vừa đù 100 ml], lắc 30 min, để yên 1 h đến 2 h. Tách lấy 
lớp dịch chiết ether và làm bay hơi dung môi đến cắn. Hòa 
tan càn trong 2 ml ethanol (77).
Dung dịch đổi chiếu: Hòa tan aconitin trong ethanol (77) 
đá được dung dịch có nồng độ 2 mg/ml.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 6 pi dung 
dịch thử và 5 pl dung dịch đối chiểu. Sau khi triển khai sắc 
ký, lấy bản mỏng ra, đê khô ờ nhiệt độ phòng. Phun dung 
dịch là hỗn hợp đông thẽ tích của dung dịch kali iodid (hòa 
tan 16,5 g kali iodìd (TT) trong vừa đủ 1000 ml nước) và 
thuốc thừ Dragendorff (TT). Quan sát bàn mỏng dưới ánh 
sáng ban ngày. Kích thước của vêt trên săc ký đô của dung 
dịch thừ không được lớn hơn vết aconitin trên sắc ký đồ 
cùa dung dịch đối chiếu hoặc không có vết nào xuất hiện 
trên sắc kỷ đồ của dung dịch thử.

Bảo quản
Để nơi khô mát, trong binh kín, tránh ẩm.

Tính vị, quỵ kinh
Tân, cam, đại nhiệt, có dộc. Vào các kinh tâm, thận, tỳ. 

Công năng, chủ trị
Hồi dương cứu nghịch, bổ hòa trợ dương, tán hàn, chi thống. 
Chú trị: Chứng vong dương, thoát dương; chân tay lạnh, đau 
nhức xươne khớp, lưng gối đau lạnh, chân tay phù nề.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng 4 g đến 12 g dược liệu đã bào chế đạt tiêu 
chuẩn giới hạn aconitin, dạng thuổc sắc.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai, âm hư nội nhiệt, trỏ em dưới 15 tuồi không 
được dùng. Không nên phổi hợp với Bán hạ, Qua lâu, Bôi 
mầu, Bạch cập, Bạch liềm.

PHỤC LÍNH 
Poria 
Bạch linh
Thô quà nam đã phai hay sẩy khô của nấm Phục linh 
[Porta cocos (Schw.) Wolf], họ Nam lồ (Polyporaceae), 
mọc ký sinh trên rễ một số loài Thông.

Mộ tả
Thứ quá nam Phục lình khỏ: Hỉnh cầu, hình thoi, hình cẩu 
dẹt hoặc hình khối không đều, lớn, nhỏ không đồng nhất.

DƯỢC ĐI ẺN VIỆT NAM V



măt ngoài màu nâu đến nâu đen, có nhiều vết nhãn rõ và 
lồi lõm. Thổ nặng, rắn chắc. Mặt bè sân sùi và có vét nứt, 
lóp viền ngoài màu nâu nhạt, phần trong màu trắng, sổ 
ít có màu hồng nhạt. Có loại bên trong còn mấy đoạn rễ 
thòng (Phục thần). Nấm phục linh không mùi, vị nhạt, cắn 
dính rẫng.
Phục linh bì: Là ỉớp ngoài Phục linh tách ra, lớn, nhò, 
không đồng nhất. Mặt ngoài từ nãu đen nâu đen, mặt trong 
màu trắng hoặc nâu nhạt. Chất tương đối xốp, hơi có tính
đàn hồi.
Phục linh khối: Sau khi tách lóp ngoài, phần còn lại được 
thái, cắt thành phiến hay miếng, lớn nhỏ không đồng nhất, 
màu trắng, hồng nhạt hoặc nâu nhạt.
Xích phục linh: Là lớp thứ hai sau lóp ngoài, hơi hồng 
hoặc nâu nhạt.
Bạch phục linh: Là phần bên trong, màu trắng.
Phục thần: Là phàn nấm Phục linh ôm đoạn rỗ thông bên trong.

Bột
Màu trấng tro. Soi kính hiển vi thấy: Có những khối sợi 
nấm dạng hạt không đều và nhừng khối phân nhánh, 
không màu, sợi nấm không màu hoặc màu nâu nhạt, mảnh 
dẻ, nhò, dài, hơi cong, phân nhánh, đường kính 3 pm đến 
8 pm, ít khi cỏ sợi nấm đường kính tới 16 ịim.
Ngâm bột dược liệu trong dung dịch cỉoraỉ hydrat khoảng 
30 min, sẽ thây bột tan dần (bột có hiện tượng trong dân).

Định tính
A. Lẩy 1,0 g bột dược liệu, thêm 5 ml aceton (77), đun hồi 
lưu trên cách thủy 5 min, thỉnh thoảng lắc, lọc. Bốc hơi 
dịch lọc trên cách thủy đến cạn. Hòa tan cặn trong 0,5 ml 
an hy dr id acetic (77), thêm 1 giọt acid sulfuric (77), xuât 
hiện màu đò nhạt, sau chuyển thành màu xanh.
B. Nhỏ 1 giọt dung dịch ỉod-iodid (77) lén bột dược liệu 
sẽ có màu đò thầm.
c. Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban móng: Silica gel G.
Dung môi khai triẽỉr. Toluen - ethyl acetưt - acid formic 
(20:5:  0,5).
Dung dịch thử: Lấy ỉ g bột dược liệu, them 50 ml ether 
(77), siêu âm 10 min, lọc, bay hơi dịch lọc đến cấn, hòa 
cắn trong 1 ml methanol (77).
Dung dịch đối chiểu: Lấy 1 g bột Phục linh (mẫu chuẩn), 
tiên hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng khoảng 
5 p! mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mòng ra đề khô ở nhiệt độ phòng. Phurì dung dịch vanilin 
2 % trong hôn hợp acid sulfuric - ethanol (4 : 1), sây bản 
mỏng ở 105 °c đến khi các vết hiện rờ. Quan sát dưới ánh 
sáng thường. Các vết trên sắc ký đo cùa dung dịch thử phải 
tương ứng vê màu sẳc và giá trị Rf với các vết trcn sắc ký 
dô của dung dịch đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
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Tro toàn phần
Không được quá 2,0 % (Phụ lục 9.8).

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

Tỷ lệ vụn nát
Tỷ lộ qua rây cỏ kích thước mắt rây 3,150 mm: Không quá 
5%  (Phụ lục 12.12).

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 2,5 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phươne phảp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 96 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch tử tháng 7 đến tháng 9, loại bỏ đất cát, chất 
đống cho ra mồ hôi rồi rải ra chồ thoáng gió cho se bê 
mặt, tiếp tục chất đống, U vài lần cho đén khi khô nước và 
bề mặt nhăn nheo, phơi âm can đen khô. Trước khi dùnR 
ngâm Phục linh vào nước, rữa sạch, đồ thêm cho mềm, ẹọt 
vò, thải miếng hoặc thái lát lúc đang mềm và phơi hoặc 
sấy khô.
Hoặc khi Phục linh còn tươi, thái miếng và phơi âm can 
nơi thoáng gió đến khô.
Tuỳ theo các phần thái và màu sắc cùa Phục linh mà có tên 
gọi khác nhau: Bạch phục linh, Phục linh bì, Xích phục 
linh, Phục linh khối, Phục linh phiến.

Bảo quản
Nơi khô mát tránh ẩm, vụn nát.

Tính vị, quy kỉnh
Cam, đạm, binh. Quy vào kinh tâm, phế, thận, tỳ, vị. 

Công năng, chủ trị
Lợi thủy, thẩm thấp, kiện tỳ hòa trung, ninh tâm an thần. 
Chù trị: Thùv thũng kèm tiêu sẻn, đánh trổng ngực, mất 
ngủ, kém ăn, phân lỏng, tiết tả.

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

Kiêng kỵ
Âm hư thẩp nhiệt không nén dùng.

QUA LÂU (Hạt)
Semen Trichosanthis 
Qua iâu tử
Hạt đã phơi hay sấy khô cùa cày Qua lâu (Trichos- 
anthes kirilowii Maxim.) hoặc cây Song biên qua lâu 
(7richosanthes rosthornii Harms), họ Bí (Cucurbitaceac).

Mô tả
Hạt qua lâu hình bầu dục dẹt, phẳng, dài 12 mni đển 15 mm, 
rộng 6 mm đến lOmm, dày 3,5 mm. Mặt ngoài màu nâu nhạt

________________  __ _______ ____ __ QUA LẢU (Hạt)
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