
mặt ngoài màu nâu đen nâu đen, có nhiều vết nhăn rô và 
lồi lõm. Thể nặng, rắn chắc. Mặt bẻ sần sùi và có vét nứt, 
lớp viền ngoài màu nâu nhạt, phần trong mảu trắng, sổ 
ít có màu hồng nhạt. Có loại bên trong còn mấy đoạn rỗ 
thông (Phục thần). Nấm phục linh không mùi, vị nhạt, cắn 
dính răng.
Phục lình bì: Là lớp ngoài Phục linh tách ra, lớn, nhò, 
không đồng nhất. Mặt ngoài từ nảu đến nâu đen, mặt trong 
màu trắng hoặc nâu nhạt. Chất tương đối xốp, hơi có tính 
đàn hồi.
Phục (inh khối: Sau khi tách lớp ngoài, phần còn lại được 
thái, cất thành phiến hay miếng, lớn nhò không đồng nhất, 
màu trắng, hồng nhạt hoặc nâu nhạt.
Xích phục ỉinh: Là lớp thứ hai sau lớp ngoài, hơi hồng 
hoặc nâu nhạt.
Bạch phục linh: Là phần bcn trong, màu trắng.
Phục thần: Là phần nấm Phục linh ôm đoạn rễ thông bên trong.

Bột
Màu trắng tro. Soi kính hiển vi thấy: Có nhừng khối sợi 
nấm dạng hạt không đều và những khối phấn nhánh, 
không màu, sợi nấm không màu hoặc màu nâu nhạt, mảnh 
dẻ, nhỏ, dài, hơi cong, phân nhánh, đường kính 3 pm đến 
8 pm, ít khi có sợi nấm dường kính tới 16 pm.
Ngâm bột dược liệu trong dung dịch doral hy drat khoảng 
30 min, sẽ thấy bột tan dần (bột có hiện tượng trong dần).

Định tính
À. Lấy 1,0 g bột được liệu, thêm 5 ml ace (on (TT), đun hồi 
lưu trên cách thủy 5 min, thỉnh thoảng lắc, lọc. Bổc hơi 
dịch lọc trên cách thùy đến cạn. Hòa tan cặn trong 0,5 ml 
anhvdrid acetic (77), thêm 1 giọt acid sulfuric (77), xuất 
hiện màu đỏ nhạt, sau chuyển thành màu xanh.
B. Nhỏ 1 giọt dung dịch iod-ìodid (77) lên bột được liệu 
sẽ có màu đỏ thầm.
c. Phương pháp sấc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Toỉuen - ethyl ơcetat - acid formic 
(2 0 :5 : 0,5).
Dung dịch thủ'. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 50 ml ether 
(77), siêu âm 10 min, lọc, bay hơi dịch lọc đến cắn, hòa 
cắn trong 1 m! methanol (77).
Dung dịch đoi chiều: Lẩy 1 g bột Phục linh (mẫu chuân), 
tiên hành chiểt như mô tả ừ phần Dưng dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lên bàn mòng khoảng 
5 Ịil mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra để khô ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch vaniỉin 
2 % trong hon hợp acid sulfuric - ethanol (4 : 1), sấy bản 
mong ỡ 105 °c đến khi các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh 
sáng thường. Các vết trên sắc ký đồ của dung dịch thử phài 
tương ứng về màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký 
đô cùa dung dịch đối chiếu.

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 nảt
Tỷ lộ qua rây có kích thước mắt rây 3,150 mm: Không quá 
5 % (Phụ lục 12.12).

Chất chiết được trong dưọc liệu
Không dưới 2,5 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 96 % (77) làm dung môi.

Chể biến
Thu hoạch từ tháng 7 đển tháng 9, loại bò đất cát, chất 
đống cho ra mổ hôi roi rải ra chồ thoáng gió cho se bề 
mặt, tiếp tục chất đổng, ù vài lần cho đến khi khô nước và 
bể mặt nhăn nheo, phơi âm can đến khô. Trước khi dùng 
ngâm Phục linh vảo nước, rữa sạch, đồ thêm cho mềm, gọt 
vổ, thái 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 đển khô.
Tuỳ theo các phần thái và màu sác của Phục linh mà có tên 
gọi khác nhau: Bạch phục linh, Phục linh bì, Xích phục 
linh, Phục linh khổí, Phục linh phiến.

Băo quản
Nơi khô mát tránh ẩm, vụn nát.

Tính vị, quy kinh
Cam, đạm, bình. Quy vào kinh tâm, phế, thận, tỳ, vị. 

Công năng, chủ trị
Lợi thủy, thâm thâp, kiện tỳ hòa trung, ninh tâm an thân. 
Chủ trị: Thủy thũng kèm tiểu sèn, đánh hống ngực, mất 
ngủ, kém ăn, phân lòng, tiết tả.

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

Kiêng kỵ
Âm hư thấp nhiệt không nên dùng.

QUA LÂU (Hạt)
Semen Trichosanthis 
Qua lâu tử
Hạt đã phơi hay sấy khô của cây Qua lâu (Trichos- 
ơnthes kiriỉowỉì Maxim.) hoặc cây Song biên qua lầu 
Ợrichosanthes rosthornii Harms), họ Bí (Cucurbitaceae).

Mô tả
Hạt qua lâu hình bầu dục dẹt, phang, dài 12 mm đến 15 mm, 
rộng 6 mm đến 10 mm, dày 3,5 mm. Mặt ngoài màu nâu nhạt
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QUA LẢU (Quả) ___ __ _______  _____  ____  _

đến nâu thẫm, tron nhẵn. Xung quanh mép hạt có rãnh tròn. 
Đinh hạt tương đối nhọn, có rốn hình điêm, lỏm xuông. Đáy 
hạt tròn tù. vỏ  hạt ngoài cứng, vò hạt trong là màng mỏng, 
màu lục xám, bọc lẩy 2 lá mầm đày, màu trắng ngà, chửa 
nhiều dầu. Mùi nhẹ. Vị hơi ngọt dịu, hơi đãng.
Hạt Song biên qua lâu tương đối to hơn hạt Qua lâu và dẹp 
hơn, dài 15 mm đến 25 mm, rộng 8 mm đến 14 mm, dày 
2 5 mm đến 3,5 mm. Mặt ngoài màu nâu. Mép hạt có rãnh 
rõ, tương đối sâu vào trong. Đỉnh hạt rộng và phang hưn.

Đinh tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF22,4-
Ditng môi khai triên: Cycỉohexan - ethyl acetat (5 : 1). 
Dung dịch thìr. Cho 1 g dược liệu vào bình nón, chiết 
siêu àm trong 10 min với 10 ml ether dầu hoờ (60 °c  đến 
90 °C) (TT), lọc. Lấy dịch lọc làm dung dịch thử.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 1 g bột quả Qua lâu (mẫu chuẩn), 
chiết như mô tả ở phàn 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 bản mỏng 
ra để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng từ 
ngoại ở bước sóng 254 nm, xuất hiện ít nhất 3 vét tắt quang 
tương đương với các vết ở sắc đồ cùa dung dịch đối chiếu. 
Các vết này chuyển sang màu nâu xám khi tiếp tục phun 
dung dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol (TT).

Tạp chất
Tỷ lộ hạt thối lép: Không quá 5,0% (Phụ lục 12.11).

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 20,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt (Phụ lục 
12.10).
Cân chính xác khoảng 4 g dược liệu. Tiến hành theo 
phương pháp ngâm lạnh. Dùng ether dầu hỏa (60 °c  đến 
90 °C) (Tỉ) làm dung môi. Dịch thu được đcm cỏ ờ áp suất 
giảm đến cắn có khôi lượng không đôi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hái quà chín, bổ quả, lấy hạt, rừa 
sạch, phơi hoặc sấy khô,

Bào chế
Qua lâu từ: Loại bỏ tạp chất và hạt lép hòng, rữa sạch, phơi 
khô, giã nát khi dùng.
Qua lâu tử sao: Lấy Qua lâu tử sạch, cho vào chào, sao 
nhò lửa đến khi hạt phồng lên, lấy ra để nguội. Khi dùng 
giã vụn.

Bảo quan
Nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, khổ. hàn. Vào các kinh phể, vị, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Nhuận phế, hỏa đàm và nhuận tràng. Chù trị: IIo có đởm 
dính, táo bón, mụn nhọt, sữa ít.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g, phối họp trong các bài thuốc. 

Kiêng ky
Phàn Ô đầu, Phụ từ, và Thiên hùng.

QUA LÂU (Quả)
Fructus Trichosanthis

Quà chín đà bỏ hạt được phơi hay sấy khô của cây Qua 
lâu {Trichosanthes kihỉomi Maxim.), hoặc cây Song 
biên qua lâu (Trichosơnthes rosthornii Harms), họ Bí 
(Cucurbitaceae).

Mô tả
Quà hình bầu dục rộng hoặc hình cầu, dài 7 cm đến 15 cm, 
đường kính 6 cm đến 10 cm. Mặt ngoài màu đỏ cam hoặc 
vàn tỉ cam, nhăn nheo hoặc nhẵn bóng. Đỉnh quà còn sót lại 
gốc vòi nhụy. Đáy quả hơi nhọn với cuống quà còn sót lại. 
Quả nặng nhẹ khác nhau không đồng nhất. Chất xốp, đễ 
vỡ. Mặt trong màu trăng vàng, có các xơ hình mất lưới màu 
vàng đò. Ruột quả màu vàng cam, dính đặc sệt, có nhiều 
hạt kết dính lại thành đám. Có mùi như mùi đường chảy. 
Qua lâu thái lát hoặc cất miếng: Những lát hoặc miẽna 
không đều, cuộn lại, dài 6 đến 12 cm. Mặt ngoài màu đỏ 
cam hoặc vàng cam, bị co lại hoặc tương đối mịn; mặt 
trong màu trảng ngà, có các sợi dạng lưới màu vàng đỏ. 
Chất giòn, dễ bỏ gãy. Có mùi như mùi đường cháy. Vị hơi 
chua và ngụt.

Bột
Màu nâu vảng. Nhiều tê bào đá tụ thành đám hoặc rải rác, 
màu lục vàng hoặc vàng nhạt, hình vuông hoặc hình đa 
giác tròn, thành có ống trao đổi nhỏ, dày đặc.Te bảo biểu 
bì vò quà hình gân vuông hoặc hinh gẩn đa giác, thành dày 
lồi lèn uốn lượn. Tế bào biểu bì vo hạt hình gần đa giác 
hoặc không đêu, thành hơi lượn sóng, có các vạch cutin 
thẳng. Te bào mô cúng tương đoi lớn, đơn lẻ, màu nâu, 
hình dạng khác nhau, Mảnh mạch xoắn, mạch lưới.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai then: Ethyl ace tat - methanol - acid formic 
- nước (1 2 :1 : 0,1
Dung dịch thừ. Lấy 2 g bột dược liệu, them 20 ml methanol 
(Tí), siêu âm trong 20 min, lọc. Bốc hơi dịch lọc đẻn khô. 
Hòa tan cắn trong 5 ml nước. Lắc dung dịch thu được với 
n-butanol bão hòa nước (Tỉ) bon lẩn. mỗi lần 5 ml, gộp 
dịch chiết n-butanol và bốc hơi đến khô. Hòa lan cắn trong 
2 ml methanol (Tỉ") được dung dịch chấm sắc kỷ.

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V
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QUẺ (Cành)

Diíỉỉơ dịch đối chiểu: Lấy 2 g bột quà Ọua lâu (mẫu chuân), 
tiến hành chiết như mô tả ỏ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm nêng biệt lên bản mỏng 4 gl mỗi 
dung dịch trốn. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn mòng 
ra đề khó ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric 
w  % trong ethanol (77). Sây bàn mỏng ờ 105 °c đên khi 
các vết hiện rõ. Trên sắc kv đồ cùa dung dịch thử phài có các 
vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của 
đung dịch đối chiếu. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại bước 
sóng 3ỐÓ mn, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các 
vết huỳnh quang cùng màu sắc và giá trị RfVỚi các vết trên 
sắc ký dồ cùa dung dịch đổi chiếu.

Độ ẳm
Không quá 16,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

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

Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không được dưới 31,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hái lấy quá chín, cắt và loại bò 
cơm quả và hạt, hong khô nơi thoáng mát và phơi âm can 
hoặc sấy nhẹ đến khô.
Qua lầu thái lát hoặc cắt miếng: Lau sạch, dát mỏng, thái 
lát hay cat thành miếng.

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mổc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, vi khô, hàn. Vào các kinh phế, vị, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, trừ đàm, nhuận táo, tán kết. Chủ trị: Ho 
đờm do phế nhiệt, đau thắt ngực, kết hung đầy bĩ ngực và 
thượng vị, nhũ ung, phế ung, trường ung, đại tiện bí kết.

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

Kiêng kỵ
Phản o  đâu, Phụ từ và Thiên hùng. Không dùng cho người 
tỳ hư gây ỉa lỏng.

QUÉ (Cành)
Ramuỉus Cinnamomi 
Quế chi

Cành phơi hay sấy khô của cây Quế {Cinnamomum 
cassia Prcsl.) hoặc một số loài Quế khác (Cinnamomum 
zeylanicum Blumc, Cùmamomum loureirii Nees.), họ 
Long não (Lauraceae).

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V ______________

Mô tả
Cành hình trụ tròn, thường chặt khúc dài 2 cm đến 4 cm 
đường kính 0,3 cm đến 1 cm. Mặt ngoài màu nâu đến màu 
nâu đỏ, có nhiều vết nhăn dọc nhò và các vết sẹo cành 
sẹo cùa chồi và nhiều lỗ  vò. Chat CÚT12 giòn, dễ g à y . Trên 
bê mặt vet cat thấy: lớp vò màu nâu, bên trong có gồ màu 
vảng nhạt tới nâu vàng, ruột gần tròn. Mùi thơm nhẹ, vị 
ngọt và hơi cay.

Vi phẫu
Mặt cắt hình tròn từ ngoài vào trong có: Biểu bì có một 
hàng tế bào, mang lông che chờ đơn bào. Với cành già 
ngoài cùng là lóp bần. Mô mềm vỏ có từ 3 đến 5 lớp tế 
bào, một số tế bào có thành dày lên về một phía; các tế bào 
chứa tinh dầu và các tế bào mô cứng nằm rải rác trong mô 
mềm vỏ. Nhóm các tể bào mô cứng sắp xếp thành vòng 
không lien tục, đi kèm với các bó sợi. Với cành già hon tế 
bào címg tạo thành vòng liên tục. Libe tạo thành bó hay 
vòng. Tầng phát sinh libe-gỗ. Các mạch gỗ xếp thành hàng 
hướng tâm. Trong cùng là mô mềm ruột. Các tinh thể calci 
oxalat hình kim tập trung ờ tia ruột và 1Ĩ1Ô mềm ruột.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: ndíexan - clorofonn - ethyl ace tat
(4:1:1).
Dung dịch thử: Lấy 2,0 g bột dưọ'c liệu (qua rây sổ 250), 
them 10 ml ether (77), lãc trong 3 min, lọc.
Dung dịch đoi chiếu: Dung dịch aldehyd cinnamic 
0,1 % trong ether (77), hoặc lấy 2,0 g bột cành Quế (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tà ờ phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm nông biệt lên bản mòng 10 fil mỗi 
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 lên bàn mỏng dung dịch 2,4-dinitrophenvl hydrazin 
(77). Quan sát dưới ánh sáng thường.
Trên sấc ký' đồ cùa dung dịch thử phải có 5 vết màu da 
cam, trong đó có một vết có cùng màu và giá trị Rf với vết 
alđehyd cinnamic trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu. 
Nếu dùng cành Quế để chuẩn bị dung dịch đối chiếu thì 
trên sắc ký đồ của dung dịch thử phãi cỏ các vết cùng màu 
sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đo cùa dung địch 
đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 4,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (Tí) lain dung môi.
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QUẾ (Vò thằn, vỏ cành) DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V

Chế biến
Thu hái vào mùa xuân và mùa hè, bò lá lấy cành phơi hoặc 
sấy khô, hoặc nhân lúc tươi chặt đoạn dài 2 cm đến 4 cm, 
phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Để nơi khô, mát; trong bình kín.

Tính vị, quy kinh
Tân, cam, ôn. Vào kinh phê, tãm, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Giải biểu hàn, thông dương khí, ôn thông kinh mạch, hóa 
khí. Chủ trị: Cảm mạo phong hàn, khí huyết ử trệ, phù, đái 
không thông lợi.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 6 g đển 12 g, dạng thuốc sắc. Thường phối 
hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Âm hư hỏa vượng và phụ nữ có thai không dùng.

QUÉ (Vỏ thân, vỏ cành)
Cortex Cinnantomi

Vỏ thân hoặc vỏ cành đã chế biến và phơi khô của cây 
Quế Cinnamomum cassia Presl. hoặc một sổ loài quế khác 
(|Cinnamomwn zeylanicum Blume, Cinnamomum loureirü 
Nees.) họ Long nào (Lauraceae).

Mô tả
c. cassia: Mảnh vỏ thường được cuộn tròn thành ống, dài 
5 cm đến 50 cm, ngang 1,5 cm đến 10 cm, dày 1 mm đến 
8 mm. Mặt ngoài màu nâu đen nâu xám, có các lỗ vỏ và 
vết cuống lá (không nhìn thấy ở vỏ đã hóa bần dày). Mặt 
trong màu nâu đỏ đến nâu sẫm, nhẵn hoặc hơi gồ ghề. Chất 
cứng và giòn, dễ bẻ gây; mặt bẻ không nhằn, có xơ. Mặt 
cắt ngang có hai lớp: lớp ngoài màu vàng nâu, hơi thô ráp, 
lớp trong màu nâu đỏ, có xơ ngăn; Có một vòng màu nâu 
hơi vàng giữa hai lóp. Mùi thơm, vị cay ngọt, sau tê nhẹ. 
Ở loài quế c. zeylanicum, vỏ thường mỏng hơn vỏ của loài 
c. cassia, lóp trong màu nâu vảng, mùi thơm nhẹ. 
ơ  loài quế c. ỉoureỉrii, lóp bần màu nâu ngoài cùng có thể 
bị cạo bỏ nên chỉ còn một lóp màu nâu hơi đò hay nâu sẫm, 
mùi rất thơm, thể chất giòn, đễ bẻ, vết bè có xơ.

Vi phẫu
Ngoài cùng là bần gồm nhiều lớp tể bào xếp thành hàng, 
khá đày, có nhiều chỗ bị bong ra hoặc nứt rách. Mô mềm 
vỏ gồm các tể bào hình nhiều cạnh hoặc cỏ dạng chừ nhật 
nằm ngang, thành mỏng chứa hạt tinh bột rẩt nhỏ. Rải 
rác trong mô mềm có tể bào tiết tinh dầu, tế bào tiết chất 
nhầy, tinh thể calci oxalat hình kim nhò. Sát lóp bần cỏ 
tế bào mô cứng xếp riêng lẻ hay các đám mô cứng xếp 
thành từng cụm, tế bào hình nhiều cạnh hoặc thuôn dài 
với thành dày đều đặn. Một số tể bào mô cửng có thành

dày theo hình chữ u . Sát libe là vòng mô cứng gần như 
liên tục vói tể bào có thành dày, khoang hẹp. Lóp libe càp 
2 phát triển nhiều, gồm tế bào thành mỏng xen lẫn với 
một số té bào biển thành sợi có thiết diện vuông hoặc hoi 
tròn, thành dày, nằm rải rác. Libe cấp 2 bị tia tủy gồm từ 
1 đến 5 dãy tể bào chia cắt thành từng cụm, nhiều tia tủy 
phát triển rộng ra đến mô mềm vò, chứa tinh thể calci 
oxalat hình kim. Rải rác trong libe còn có tế bào tiết tinh 
dầu, tế bào tiết chất nhầy, tế bào chứa tinh bột như trong 
mô mềm vỏ.

Bột
Bột màu vàng nâu hoặc nâu sẫm, mùi thơm, vị cay, hơi ngọt. 
Nhiều sợi màu vàng nhạt, dài 200 |im đên 400 pm, đường 
kỉnh 20 pm đến 50 pm, thành dày, khoang hẹp. Te bảo mô 
cứng gồm hai loại: một loại hình trái xoan hay chữ nhật, 
thành dày, khoang rộng hay hẹp, có ông trao đôi rõ; một 
loại tế bào có thành dày lên hình chữ u, khoang hẹp hơn, 
ống trao đổi rõ. Các tế bào mô cứng thường đứng riêng 
rẽ hoặc tụ thành từng đám, dài 60 pm đến 120 pin, rộng 
30 pm đến 50 pm. Mảnh mô mềm, tế bào thành mòng, 
trong chứa hạt tinh bột. Hạt tinh bột nhỏ, hình nhiêu cạnh 
hoặc hơi tròn, đường kính 6 pm đển 15 pm, đứng riêng 
rẽ hoặc kép đôi, kép ba. Tinh thể calci oxalat hình kim 
thường bị gày thành đoạn ngắn. Mảnh bần màu vàng nâu, 
gồm tể bào hình nhiều cạnh, thành khả dày.

Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: n-Uexan - cỉoro/orm - ethvỉ acetat (4:1:1). 
Dung dịch thứ: Lây 2,0 g bột dược liệu (qua rây sô 250), 
thêm 10 ml ether (TT), lăc trong 3 min, lọc.
Dung dịch đối chiếu: Dung dịch alđehyd cinnamic chuẩn 
có nồng độ 0,1 % trong ether (TT).
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra, đê khô trong không khí, 
phun lên bản mỏng dung dịch 2,4-dinitrophenyl hydrazin 
(77). Quan sát dưới ánh sáng thường.
Trên sẳc ký đồ của dung dịch thử phải cỏ 5 vết màu da 
cam, trong đó cỏ một vết cỏ cùng màu và giá trị Rf với vết 
aldehvd cinnamic cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng 10 g bột thô dược liệu.

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

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

Định lưọng
Định lượng tinh dâu trong dược liệu (Phụ lục 12.7).
Cân chính xác khoảng 20 g dược liệu khô đã xay nhỏ (qua 
rây số 355) vào binh cầu dung tích 500 ml của bộ dụng cụ
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định lượng tinh dầu trong dược liệu. Thêm 200 ml dung 
dịch acid hydrocỉoric. 0,ỉ N (TT). Cho 0,5 ml xyỉẹn (TT) 
vào ổng hứng tinh dầu có khắc vạch, tiến hành cất trong 
3 h với tốc độ 2,5 ml đên 3,5 ml/min.
Dược liệu phải chứa ít nhât 1,0 % tinh dâu tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Vào tháng 4 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10, chọn 
những cây quế sống 5 năm trở lên để bóc vỏ (cây sống 
càng lâu càng tôt). Trước khi bóc, lây lạt buộc quanh thân 
và cành to, cách khoảng 40 cm đên 50 cm buộc một vòng 
để cắt cho đều. Dùng dao nhọn cắt đứt phân nửa thân hoặc 
cành, rồi cắt dọc từng đoạn. Mồi lần lấy vò, chì lấy một 
nửa bên, để lại nửa bên cho cây tái sinh. Sau đó lây que 
nứa đã vót nhọn và mỏng lách vào khe, tách vỏ quê ra, để 
riêng từng loại. Chú ý  khi bóc vò quê không được làm sót 
lại gỗ vì như vậy quế sẽ giảm giá trị.
Vỏ quê to dầy phải ủ, ngâm nước một ngày, rửa sạch, đê 
ráo nước. Lây lá chuôi tươi, hơ mêm lót quanh sọt dày độ 
5 cm, xếp vỏ quế vào đẩy sọt, đậy bang lá chuối (cũng 
dày 5 cm). Buộc chặt đê 3 ngày (mùa nóng) hoặc 7 ngày 
(mùa lạnh), hàng ngảỵ đảo trên xuông dưới, dưới lên trên 
cho nóng đêu. Dỡ quê ở sọt ra, đem ngâm nước 1 h nữa. 
Vót ra đặt lên phên nứa, lấy một phên nứa khác đè lên, ép 
cho phẳng, đê chỗ khô mát đến khi quế se. Lấy từng thanh 
quế, buộc ép vào ông nửa tròn thẳng (để cho dáng thẳng 
và đẹp), trong thời gian buộc ép như vậy, hàng ngày mở ra 
hai lân, lau chùi mặt trong cho bóng, rôi lại buộc vào. Cứ 
làm như vậy hàng ngày cho đến khi khô là được. Thời gian 
ủ quê đến khi hoàn tât phải mât 15 ngày đên 16 ngày (mùa 
nóng) hoặc 1 tháng (mùa mưa) và có khi hơn.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, gọt bỏ lớp bần, nếu làm thuốc hoàn tán 
thì giã nát, tán thành bột; với thuốc thang thì mài với nước 
thuốc để uống.

Bảo quản
Đê nơi khô, mảtj trong bình kín.
Đê tránh làm mât hương vị của quế, lấy sáp ong miết vào 
hai đâu cùa thanh quế, bọc giấy polyetylen, cho vào thùng 
kín để nơi khô mát!

Tính vi, quy kinh
Tân, cam, đại nhiệt. Vào các kinh thận, tỳ, tâm, can.

Công năng, chủ trị
Bô hỏa trợ đương tán hàn, chỉ thống, hoạt huyết thông 
kinh. Chủ trị; Lưng gối đau lạnh, bụng đau lạnh, nôn mửa, 
tiêu chảy, bê kinh, đau bụng kinh, phù thũng, tiểu tiện rối 
loạn (đái không thông lợi, đái nhiều lần).

Cách dùng, liều dùng
Ngày dùng từ 1 g đến 4 g, dạng thuổc hãm, hoặc thuốc 
hoàn tán.

Kiêng kv
Am hư hỏa vượng, phụ nữ có thai không dùng.

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V _________________  _______

QUI GIÁP VÀ QUI BẢN 
Carapax et Plastrum Testudỉnis 
Mai rùa và yếm rùa

Mai và yếm đã phơi khô của con Rùa đen (Ô quy) 
(Chinemỵs reveesii Gray), họ Rùa (Emydidae).

Mô tả
Mai và yếm rùa liền nhau nhờ các cầu xương. Mai hơi dài 
hơn yếm.
Mai có hình bầu dục hẹp, khum khum, dài 7,5 cm đến 
22 cm, rộng 6 cm đến 18 cm, phân phía trước hơi hẹp hơn 
phía sau, mặt ngoài màu nâu hoặc màu nâu đen, đẩu phía 
trước có 1 khối sừng cổ, giữa sổng lưng cỏ 5 khối sừng 
đôt. ơ  2 bên mai có 4 khối sửng sườn, đoi nhau, cạnh mỗi 
bên lại cỏ 11 khối sừng rìa. Phần đuôi có 2 khối sùng mông 
(đồn giáp).
Yểm rùa có dạng phiến (tấm) gần như hình bầu dục, hình 
chùy viên, hình chữ nhật dài, rộng 5,5 cm den 17 cm, dài 
6,4 cm đến 21 cm, mặt ngoài yếm màu nâu vàng nhạt đến 
nâu có 12 tấm khối sừng, mồi tấm có vân dạng tia xạ, màu 
nâu tía. Mật trong màu trắng vàng đến màu trắng tro, có 
vết máu hoặc thịt còn sót lại. Sau khi cạo, làm sạch, có thể 
thấy ở phía trong có 9 khối xương dẹt (9 bản), mép nổi các 
tẩm có răng cưa khóp vảo nhau. Phía đầu hình tròn tù hoặc 
bàng, phía đuôi có 1 khía hình tam giác, 2 cạnh đều, có 
dạng cánh, cong chếch lên ở 2 bên. Chất cứng, rắn, có mùi 
hơi tanh, vị hơi mặn.

Chế biến
Thu bắt quanh năm, nhưng thường vào mùa thu và mùa 
đông. Sau khi bất được rùa, giết, bóc lẩy mai và yếm, loại 
bỏ thịt còn sót lại, phơi khố (gọi là huyết bàn). Hoặc sau 
khi bắt được rùa, luộc qua rồi bóc lấy mai và yếm, cạo sạch 
thịt còn sót lại, phoi khô (thang bàn).
Huyết bản bóng láng, không bóc da, cỏ khi còn vết máu. 
Thang bản màu tham hơn, có vết da bị lóc, mặt trong màu 
trắng tro, hoặc màu vàng nhạt, không bóng.

Bào chế
Quy giáp và quy bản: Lấy mai rùa và yếm rùa, đồ 45 min, 
lấy ra để trong nước nóng, cạo sạch ngay thịt da còn sót lại, 
rửa sạch, phơi khô.
Quy giáp và quy bản chế dấm: Cho cát sạch vào nồi, sao 
to lửa cho khô, cho Quy giáp và Quy bản vào, sao đến khi 
mặt ngoài hơi vàng, lấy ra, loại bỏ cát, ngâm qua dấm, 
phơi khô. Khi dùng giã vụn (10 kg Qui giáp và Qui bản 
dùng 2 L dấm).

Bảo quản
Đê nơi khô, tránh mọt.

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

Công năng, chủ trị
Tư âm tiềm dưoTig, ích thận cường cốt, dưỡng huyết bổ 
tám. Chủ trị: Âm hư trào nhiệt, cổt chưng, đạo hằn (mồ hôi

_______________________  QUI GIÁP VẢ QUI BẢN
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trộm), chóng mặt, hoa mắt, hư phong nội động, thắt lưng 
chân teo yếu, trẻ chậm liền thóp, nữ băng lậu đới hạ.

Cách dùng, liều luợng
Ngày dùng từ 9 ệ đến 24 g, săc ữước các vị thuốc khác. 
Thường dùng phối hợp với cảc vị thuôc khác.

Kiêng kỵ
Người bệnh hư nhược mà không có hỏa, người hư hàn, ìa 
lỏng không dược dùng. Phụ nữ có thai dùng phải thận trọng.

RAU ĐẲNG ĐẤT 
Herba Gỉini oppositifolii

Toàn cây phơi hay sấy khô cùa cây Rau đang đất [Gỉinus 
oppositi/olius (L.) A. DC.], họRauđắngđất(Molluginaceae).

Mô tả
Phần trên mặt đất có dạng dây leo, sau khi phơi khô có 
màu vàng rơm, hoặc vàng lục, đôi khi có màu đỏ nâu. Thân 
và cành rất mảnh, dài khoảng 20 cm đến 200 cm, nhẵn, 
đường kính khoảng 0,2 ram đến 4 mm. Lá mọc vòng, to 
nhò không đều, hình mác thuôn, mép nguyên, dài 1 cm đến 
1,5 cm, rộng 3 mm đến 10 mm. Cụm hoa chùm, lá bắc ở 
gốc hoa, hoa mọc tụm 2 đến 5 ở kẽ lá, cuống hoa dài 1 cm 
đến 1,5 cm, nhị 5, nhụy 3 ô.

Vỉ phẫu
Lú:
Phần gân lá: Mặt trên lồi, mặt dưới lồm. Biểu bì trẽn và dưới 
gồm một lớp tế bào hình chữ nhật, to, xếp đều đặn, mang 
lông che chở. Mô mềm gồm các tể bào thành mòng, tròn 
hoặc đa giác không đều, các góc có khoảng gian bào nhỏ. 
Bỏ libe-gỗ nằm giữa gân lá, libe phía ngoài, gỗ ử phía trong. 
Libe gồm những tể bào nhỏ, xếp thành từng bó hình nỏn. 
Phần phiến lá: Biểu bì trên và dưới gồm một lớp té bào hình 
chữ nhật, xếp đèu đặn, màng ngoài hóa cutin. Mô dậu cấu 
tạo bởi 2 đến 3 hàng tế bào hình chừ nhật xếp vuông góc 
với lớp biếu bi, chiếm một nừa bề dày phiến lá. Mô khuyết 
nằm ở phần thịt lả, cẩu tạo bởi những tế bào tròn xếp lộn 
xộn, đê hở những khuyết nhỏ. Tiếp giáp giữa mô khuyết và 
mô dậu là các bó libe-gỗ cùa gân phụ và các mạch xoắn. 
Thân: Mặt cắt thân cây tròn, từ ngoài vào tronẹ có biêu 
bì là một hàng tế bào hỉnh chữ nhật xếp đều đặn, mang 
lông che chở đơn bào, đa hào. Mô mềm vỏ là những tế 
bào thành mỏng, phía trong mô mêm có các tê bào thành 
hóa gỗ tạo thành một vòng mô cứng. Bó libe-gỗ tạo thành 
vòng tròn. Libe nằm bên ngoài gồm các tế bào nhỏ, xếp 
thành một vòng bao quanh mô gỗ. Gỗ có các mạch gỗ to 
xêp thành hàng dãy xuyên tâm. Mô mềm ruột ở chinh giữa 
thân, gôm nhiêu tế bào lớn hình tròn, kích thước không 
đều nhau, có thành rất mỏng.
Rê: Mặt cất tròn. Từ ngoài vào trong có lóp bần gồm các 
tê bào nhỏ, dẹt, xếp thành dãy đồng tâm vả dãy xuyên tâm. 
Mô mêm vỏ là những tế bào đa giác thành mỏng xếp lộn 
xộn. Libe-gỗ xêp thành từng bó, mồi bó có libe phía ngoài,
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mạch gỗ phía trong. Các bó !ibe-gồ rất phát triển. Các bó 
libe-gỗ xếp rải rác thành bốn vòng đồng tâm. Ở tâm các 
bó libe-gỗ xếp sát nhau tạo thành hình tròn. Các bỏ libe-gỗ 
cách nhau bời những tia ruột rất hẹp, xếp thành vòng gần 
như liên tục.

Bột
Màu vàng, mùi thom nhẹ, vị nhạt. Soi dưới kính hiển vi 
thấv: Mảnh mô mềm màu vàng, tế bào hình đa giác, thành 
mỏng. Mảnh biểu bì mang lỗ khí. Te bào mô cứng thành 
dày, có ống trao đổi rõ, đứng riêng lẻ hoặc thành đám, màu 
đò. Mảnh mạch xoan. Mảnh bần gồm các tế bào thảnh 
mòng. Hạt tinh bột hình tròn, rốn hạt phân nhánh. Hạt 
phấn hình tròn màu vàng. Te bào lỗ khí. Tinh thể calci 
oxalat hình khổi. Lông che chở. Sợi và bó sợi.

Định tính
A. Cho vào ống nghiệm 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml nước, 
đun sôi nhẹ, lọc nóng. Dịch lọc cho vào ống nghiệm, thêm 
10 ml nước. Lắc mạnh trong vòng 2 min theo chiều dọc 
của ống nghiệm. Xuất hiện cột bọt cao khoảng 4 cm và bền 
trong ít nhất 15 min.
B. Lấy 2 g bột dược liệu vào ông nghiệm, thêm 10 ml 
ethanoỉ 96 % (TT), đun nóng khoảng 80 °c  ừong 10 min, 
lọc nóng. Bổc hơi dịch lọc tới cạn, hòa tan cắn bằng 2 ml 
nước, thêm 3 ml n-hexan (TT), lẳc kỳ. Tách lấy lóp nước, 
cô trong cách thủy đển cạn. Thêm 1 ml cloroform (Tỉ), lắc 
cho tan cắn. Thêm 1 ml acid sulfuric (TT), lắc đều, xuât 
hiện màu đò.

Độ ẩm
Kliông quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, l g, 85 °c, 3 h).

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưói 20,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiểt nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

Chế biến
Thu hái vào khoảng tháng 3 đen 4 trong năm, rửa sạch, 
phơi khô hoặc sấv khô ở nhiệt độ 50 °c đến 60 °c. Khi 
dùng cắt thành đoạn 3 cm đên 5 cm và vi sao.

Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi khô, tránh ẩm mốc, sâu mọt. 

Tính vị, quv kinh
Vị đấng tính mát. Vào kinh can, đởm, bàng quang.

Công năng, chù trị
Thanh trừ thấp nhiệt. Kiện tỳ, lợi tiểu, tiêu viêm, nhuận gan 
mật. Chủ trị: Các chứng sốt cao, tiểu bí, tiểu buốt, dắt, viêm 
gan vàng da, ăn uống không tiêu, dị ứng mẩn ngứa, u nhọt.
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Cách dùng, liều luyng
Dùng dưới dạng thuốc sắc, ngày 8 g đến 12 g dược liệu khô. 
Dùng ngoài: Giã nát, thèm ít dầu thầu dầu, trộn đều rồi ha 
nóng làm thuốc đắp trị đau đầu, hoặc đem cây tươi nấu 
nước rữa chồ bị ngửa, ghẻ lờ, mụn nhọt ngoài da. Lượng 
thích hợp.

RAU MÁ
Herba Centeỉlae asiaticae 
Tinh tuyết thảo

Toàn cây tươi hoặc phơi khô của cây Rau mả (Centella 
asiática Ưrb.), họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Rau má là loại cỏ mọc bò, có rề ờ các mau. Lá hình mat 
chim, rộng 2 cm đến 4 cm, khía tai bèo, cuống lá dài 2 cm 
đến 4 cm ờ những nhánh mang hoa và 8 em đến 12 cm ờ 
những nhánh thường. Cụm hoa là một tán đơn ngắn, hình 
tán đơn, mọc ở nách lá. Quả rủ mọc đôi, dẹt, tròn, rộng
3 mm đến 5 mm, có cạnh dọc nhô lên và vân lưới nhỏ rõ 
rệt, cuống quà rất ngắn.
Dược liệu khô thường cuộn lại thành khối. Rễ dài 2 cm đến
4 cm, đường kính 1 mm đến 1,5 mm; mặt ngoài màu nâu 
vàng nhạt hoặc màu vàng xám. Thân dài nhỏ, cong queo, 
màu vàng nâu, có vân nhăn dọc, trên mấu thường thây 
rễ. Phiến lá có nhiều vết nhăn rách, đường kính 1 cm đến 
4 cm, màu lục xám, mép có răng thô. Cuống lá dài 3 cm 
đến 6 cm, cong queo. Mùi nhẹ, vị nhạt.

Vi phẫu
Thân: Biểu bì gồm 2 đến 3 hàng tế bào hình chữ nhật. Mô 
dày ở những chỗ lồi của thân. Ống tiết ò sát biểu bì, đường 
kính 23 gm đến 24 pm gồm cỏ 5 đến 7 tế bào tiết. Mô 
mêm một. Các bó libe-gô chông kép, xêp theo vòng tròn 
liên tục, môi bó gôm: một đám mô cứng, libe và gô. Tâng 
sinh libe-^ỗ gom một lớp tế bào xếp đều đặn giữa libe và 
gô. Mô mêm ruột.

Định tính
A. Lấy 5 g bột được liệu, thêm 50 ml ethanol 20 % (TI'), 
đê qua đêm. Lọc, thêm dưng dịch chi acetat 10% (Tỉ) vào 
dịch lọc đến khi tủa hét. Lọc lẩy dung dịch, sau đó loại chì 
thừa băng 5 ml dung dịch natri sulfat bão hòa (TT). Lọc, 
lây dịch lọc cho vào binh gạn, thêm củng một thê tích hỗn 
hợp ethanol - clorofonn (1 : 3). Lắc, đe lắng, gạn lấy phân 
ethanol - cloroform. Làm khan nước trong 12 h với natri 
sulfa Ị khan (77), bốc hơi dung môi trên cách thủy cho đến 
khô. Hòa căn trong 2 ml ethanol (77) được dung dịch A 
dùng làm các phàn úmg sau:
Lây 0,5 ml dung dịch A cho vào ống nghiệm, cho một vài 
tinh thè a-naphtol (77) rồi thêm 1 ml acid sulfuric (77), 
xụât hiện màu đò carmín.
Lây 0,5 ml dune dịch A, thêm 0,5 ml thuốc thừ mói 
pha, hôn hợp gôm 0,5 ml dune, dịch natrì hydroxyd 
íb % (7*7) và 9,5 ml dung dịch acid picric bão hòa (77), 
xuâl hiện màu đò da cam.
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B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mỗi khai then: Cloroform - methanol - nước (7 :3 :05). 
Dung dịch thử: Lảy 1,0 g bột dược liệu (qua cỡ rây số 250) 
thêm 25 ml ethanol 96 % (77), dun hồi lưu 30 min, lọc 
bôc hơi dịch lọc đến khô. Hòa tan cắn trong 20 mỉ nước 
chiết hai lần với n-butanoỉ bão hòa nước (77), mỗi lần 
15 mí. Gộp các dịch chiết n-butanol, rửa bằng 15 ml nước 
bào hòa n-butanoỉ (77), bò lớp nước, lay lớp n-butanol 
bôc hơi đen khô. Hòa tan cắn trong 1 ml methanol (77) 
dùng làm dung dịch thừ.
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan asiaticosid chuẩn trong 
methanol (77) để được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Nen không có asiaticosid 
thì dùng 1 e Rau má (mẫu chuân), tiến hành chiết như mô 
tà ờ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng khoảng 
5 pl đên 10 pl dung dịch thử và dung dịch đối chiếu. Sau 
khi triển khai sắc ký, lẩy bản mỏng ra, để khô ờ nhiệt độ 
phòng, phun lên bân mỏng dung dịch acid sulfuric ỉ 0 % 
trong ethanol (77). sẩy bàn mỏng ỡ 105 °c đến khi hiện 
rỗ vốt. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc kỷ đồ của 
dung dịch thừ phải có vết có cùng màu và giả trị Rr với 
vết asiaticosid trên sác ký đồ của dung dịch chất đoi chiếu 
hoặc trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vet có 
cùng màu và giá trị Rf với các vêt trên săc ký đô của dung 
dịch dược liệu đôi chiêu.

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

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

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

Tro không tan trong acid
Không quá 3,5 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 25,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 50 % (77) làm dung mói.

Chế biến
Hái toàn cây, rửa sạch, loại bỏ tạp chất, dùng dược liệu 
tươi hoặc phơi khô, khi dùng cắt đoạn.

Bảo quản
Đê nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, hàn. Vào các kinh can, tỳ. thận.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt trừ thấp, giải độc, tiêu simg. Chủ trị: Hoàng 
đản thấp nhiệt, tiêu chày, thổ huyết, chày máu cam. nhọt 
độc sưng. Tiểu tiện rat buốt.
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Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 30 g đến 40 g Rau má tươi, vò nát, lây nước 
hoặc sắc uong. Dùng dược liệu khô, ngày dùng tù 15 g đen 
30 g. Dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: Dùng dược liệu tươi, giã nát, đắp chữa vết 
thương do ngã, gây xương, bong gân và làm tan ung nhọt, 
lượng thích hợp.

RAU SAM  
Herba Portulacae

Phần trên mặt đất còn tươi hay được phơi hoặc sấy khô 
của cây Rau sam (Poríulaca olerácea L.) họ Rau sam 
(Portulacaceae).

Mô tả
Đoạn thân lá có thể mang hoa và quả, dài ngan không đêu, 
có thề tỡi 30 cm, mềm dèo, thường cuộn lại thành đám rối 
màu nâu hay nâu đen. Thân hình trụ đường kính l mm đến
2 mm có những rãnh dọc. Lá hình trứng ngược, đâu lá có thê 
hơi lốm vào dạng như hình tim, mọc đổi, ờ ngọn lá mang có 
thể mọc gần như tỏa tròn phía dưới hoa. Hoa không cuống, 
mọc thành cụm ờ đầu cành. Quả nang mở bang nắp với 
nhiều hạt nhỏ. Mùi đặc trưng; vị nhạt hơi chua.

Vi phẫu
Thân có tiết diện gần như tròn. Một hay hai lớp mô dày 
phiến. Mô mềm vỏ to với các tể bào gàn tròn, có nhiều 
khoảng gian bào. Mô mềm có nhiều tinh thể calci oxalat. 
Bó libe-gỗ cấp 1 có dạng tam giác riêng lè hay hợp thành 
hình chữ V với gồ ở phía trong, libe phía ngoài. Mò mềm 
tủy hẹp.
Lả có hình cung mặt trẽn, lồi rõ mặt dưới nơi eân giữa. Bó 
libe-gỗ làm thành hình lười liềm tạo bởi 3 bó libe-gỗ cách 
rời nhau bởi hai khe hẹp gồm nhừng tế bào nhò. Dưới lớp 
libe là lớp mô dày cũng bị chia cắt tương tự bó libe-gỗ. Mô 
mềm vùng phiến lá có rất nhiều tinh the calci oxalat hình 
câu gai và nhiều khuyết.

Bột
Bột màu nâu, mùi đặc trưng.
Mảnh biểu bì mang lỗ khí kiểu song bào, mành mô mèm 
mang đẩy tinh thể calci oxalat hình cầu gai với kích thước 
không đều. Hạt tinh bột hỉnh cầu có rốn hình sao. Mảnh 
mạch vạch, mạch mạng, đám tế bào mô cứng. Thỉnh 
thoảng gặp các mành biêu bì cánh hoa, các hạt phấn.

Định tính
A. Lây 10 g bột dược liệu cho vào binh nón, chiết với 50 ml 
ethanol 95 % (TT) trên cách thủy trong 10 min. Lọc lấy dịch 
lọc, cô trẽn cách thủy còn khoảng 1/4 thể tích. Lăc dịch chiết 
với 20 ml ether dầu hỏa (30 °c đến 60 °C) (77) (chia làm
3 lẩn, môi lân 10, 5, 5 ml). Lẩy dịch cồn-nước còn lại, thêm 
10 ml nước, chiết với ethyl acetat (TT) 3 lần, mồi lần 10, 5, 
5 ml. Gộp chung dịch ethyl acetat rồi bốc hơi dung môi trên 
cách thủy tới cạn. Hòa tan cắn trong 5 ml dung dịch acid 
hydrocỉoric 1 % (77), lọc. Chia dịch lọc vào 3 ong nghiệm

RAU SAM

nhò, thêm riêng biệt vào mỗi ống 2 giọt đến 3 giọt các thuốc 
thừ Mover (77), thuoc thừ Bouchardat (TT) và thuốc thử 
Bertrand (77), lắc nhẹ. Các dung dịch phải xuất hiện tủa.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G60F2U.
Dung môi khai triền: Cloroform - methanol - amoniac 
( 9 :1 :  0,05).
Dung dịch thử: Lẩy khoảng 3 g bột dược liệu, thêm 10 rnl 
n-hexcm (77), siêu ám trong 10 min, gạn bò lớp n-hexan, đè 
dược liệu trên cách thủy cho bay hơi hêt dung môi. Đê nguội, 
thèm 20 ml cloroform (77), lăc siêu âm 30 min, lọc, bay hơi 
dich lọc tren cách thủy còn khoảng 1 ml làm dung dịch thử. 
Dung dịch đối chiếu: Lấy khoảng 3 g bột Rau sam (mẫu 
chuẩn) chiết như mẫu thử.
Cách tiến hành: Trên một bản mỏnp chấm riêng biệt 5 ịú 
mỗi dung dịch trên. Sau khi khai trien xong, lấy bản mỏng 
ra để khô ngoài không khỉ, phun dung dịch vanilin 2 % 
trong acid sulfuric (77), sây bản mỏng ờ 110 °c cho đên 
khi hiện rõ vét. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sac 
ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết cùng màu và cùng 
giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % đối với dược liệu khô (Phụ lục 9.6, 1 g, 
105 C, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 16,0 % (Phụ lục 9.8).

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

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

Chế biến
Thuốc được thu hái vào mùa hè và mùa thu, loại vỏ tạp 
chất và.rề còn sót lại, rừa sạch, hấp qua hay tran qua nước 
sôi và phơi khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái đoạn, phơi khô. 

Bảo quản
Nơi thoáng giỏ, tránh ẩm.

Tính vị, quy kinh
Toan, hàn. Vào các kinh tâm, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, chỉ lỵ. Chủ trị: Xích bạch lỵ, đinh 
nhọt, eczema, thâm quầng, ran hay trùng thú cán, tiểu tiên 
ra huyết, tụ huyết.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 9 g đên 10 g dược liệu khô hoặc từ 30 g đến 
60 g dược liệu tươi. Dùng ngoài giã nát đắp tại chỗ với 
lượng thích họp.
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RÂU MÈO
Herba Orthosìphonìs spiralis

Thân cành mang lá, hoa đã phơi hoặc sấy khô của cây Râu 
mèo [Orthosiphonspiralis (Lour.)Merr. {Cỉerodentrcmthus 
spỉcatus (Thunb.) C.Y. Wu}], họ Bạc hà (Lamiaeeae).

Mô tả
Thân non vuông, nhẹ, xốp, dài 20 cm đến 50 cm, đường 
kính 1 mm đến 3 mm, mặt ngoài màu nâu tím sâm, có rãnh 
dọc và có lông trắng nhỏ. Lá nguyên có cuống ngắn, phiến 
hình mũi mác dài 4 cm đen 6 cm, rộng 2 cm đến 3 cm, 
mcp có răng cưa, đầu lá thuôn nhọn, hai mặt ỉá màu lục 
sẫm, phần gân chính có phủ lông mịn. Cụm hoa lả xim co 
ở ngọn thân và ờ đâu cành. Dược liệu có mùi hăng, vị hơi 
mặn và sau hơi đắng.

Vi phẫu
Lá: Biểu bì trên và dưới mang lông che chở và lông tiết. 
Lông che chờ cỏ nhiều ờ phàn gân giữa, Ẹồm 2 đến 6 tế 
bào, mặt lông phủ cutin lỡm chởm. Lông tiêt có chân ngăn 
1 đến 2 tế bào, đầu 2 đến 4 tế bào, chân ngan một tể bào 
nàm sâu trong lóp biểu bì. Hai đám mô dày nằm sát biổu 
bì trên vả dưới ờ phần gân chính. Bó libe-gỗ xếp hình vòng 
cung tách đôi nằm giừa phần mô mềm của gân chính. Phần 
phiến lá có mô dậu gồm một hàng tể bào hình chữ nhật xếp 
thẳng đứng dưới lớp biểu bì trên. Mô khuyết gồm 4 đến 6 
hàng tê bào hình tròn.

Bột
Mảnh biểu bì và lỗ khí kiêu trực bào, lông che chở và lông 
tiêt có dạng như đã mô tả ở phân vi phâu. Mành mạch 
vạch, mạch xoăn, mạch mạng.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mủng: Silica gel GF234.
Dung môi khai triển: Tollten - ethyl ace tat - acetan - acid 
formic ( 5 :2 : 2 :  1).
Dung dịch thử: Ngâm và lắc kỹ 1 g bột dược liệu với 5 ml 
domform (TT) Long khoảng 10 min. Lọc và dùng dịch 
trong làm dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 1 g Râu mèo (mẫu chuẩn), tiến 
hành chiết như mẫu thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, làm khô bản 
mỏng và phun hỗn hợp dung dịch acid boric ỉ o % - dung 
dịch acid oxalic 10% (2: 1), sau đó sấy ở 105 °c đến khi 
hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ 
của dung dịch thừ j)hài có các vết có cùng màu và giá trị Rf 
VỚI các vết trên săc ký đồ của dung dịch đổi chiếu. Quan 
sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng 366 nm, vết màu 
vàng cho phát quang màu xanh lá mạ sáng.

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

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

RẨU NGÔ

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hom 20,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
Dùng ethanol (TT) làm dung môi.

Chế biến
Thu hái vào tháng 3 đến tháng 4, lúc cây cỏ nụ, trước khi nở 
hoa. Lấy lá, thân vả ngọn có nụ hoa về phơi hoặc sấy khô.

Bảo quản
Đe nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Tính vị, quy kinh
Cam đạm, vi khổ, lương. Vào các kinh thận, bàng quang. 

Công năng, chủ trị
Thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu. Chủ tộ: Viêm thận, viêm 
bàng quang, sỏi thận, sỏi mật, viêm gan.

Cách dùng, liều dùng
Ngày dùng từ 5 g đen 6 g, dạng hãm hoặc sắc.

RÂU NGÔ
Styli et stigmata Maydỉs 
Ngọc mễ tu

Là vòi và đầu nhụy cùa bắp cây Ngô (Zea mays L. ), họ 
Lúa (Poaceae), được thu hái khi bắp chín, đem phơi khô 
hoặc sấy khô.

Mô tả
Dược liệu dạng sợi mảnh, khá dai, dài tới 20 cm, mầu 
vàng nhạt hoặc nâu đậm, gồm những vòi nhụy cong queo, 
dẹt, phía trên mang đầu nhụy hai thùy. Các thùy đầu nhụy 
mảnh, có lông mịn.

Bột
Bột có mầu nâu thầm, vị hơi ngọt, mùi thơm. Soi kính hiển 
vi thấy: Nhiều sợi dài, có mầu xanh hoặc tím ở một đầu. 
Hạt tinh bột đơn lẻ hoặc thành đám, hình đa giác hoặc gàn 
tròn, rốn hạt rõ, hơi lệch. Lông che chở đa bào, thắt ở giữa. 
Mạch xoắn. Mô mềm chứa tinh bột. Bó sợi và mảnh bần.

Định tính
A. Lẩy khoảng 10 g bột thồ dược liệu, chiết như chì dẫn 
ở mục Định lượng, bắt đầu từ '’cho vào bình Soxhlet" đến 
"thu hoi methanol dưới áp suất giảm rồi cô trên cách thủy 
tói cắn". Hòa tan cắn trong 10 ml ethyl acetal (TT). Lọc. 
Bốc hơi dịch lọc ethyl acetat trên cách thủy sôi tới cắn. 
Hòa tan cắn trong 10 ml methanol 80 % (TT) được dung 
dịch A để lảm các phản ứng sau đây:
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Lấy 4 ml dung dịch A, cô cách thủy đến cạn, hòa cắn trong 
1 ml methanol 80 % (TT), thêm 5 giọt acid hydroclorie 
(TT) và một ít bột magnesi (TT), sau vài phút sẽ xuất hiện 
màu hồng.
Lấy 1 mi dung dịch A, thêm 1 mí dung dịch naỉrĩ hydroxyd 
0,1 N (TT), màu vàng tăng lên.
Lấy 1 ml dung dịch A, thêm 5 giọt dung dịch sắt (UI) 
cỉorìd 5 % (TT), xuất hiện màu lục.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bản mỏng: Silica gel GF254.
Dung môi khai triên: Cioroform - ethyl acetat - methanol 
(1 5 :1 :1 ) .
Dung dịch thử: Dung dịch A.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 5 g bột thô Râu ngô (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sẳc kỷ, lấy bản mỏng ra để khô 
ở nhiệt độ phòng, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại bước 
sóng 366 nm. Trên sắc kỷ do của dung dịch thử phải xuất 
hiện các vét cùng màu sắc và cùng giả trị Rr với các vết của 
dung địch đối chiếu.

RẺ QUẠT (Thân rề) DƯỢC ĐĨẾN VIỆT NAM V

X(%) =
m  X 1 0 4

4 10 0  - d)

Trong đó:
X là hàm lượng chất chiết được trong dược liệu (%); 
m là khối lượng cắn (g); 
a là khối lượng dược liệu (g); 
d là độ ẩm cùa dược liệu (%).
Hàm lượng chất chiết được trong dược liệu khồng dưới
2,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Sau khi thu hái, phơi nắng đến khô. Phơi nhiều nắng, 
thưòng xuyên lật đảo cho khô đều hoặc sấy khô ở nhiệt độ 
từ 60 °c đến 70 °c.
Bảo quản
Trong các dụng cụ như ró, bị hoặc bao tài. Đê nơi cao, khô 
ráo, thoáng gió. Tránh nấm mốc, sâu mọt.

Tính vị, quy kinh
Vị ngọt. Tính binh. Vào kinh thận và bàng quang.

Độ ẩm
Không được quá 13 % (Phụ lục 9.6, 3 g, 105 °c, 4 h).

Tro toàn phần
Không được quá 5,0 % (Phụ lục 9.8). Dùng 1 g dược liệu.

Công năng, chủ trị
Lợi tiểu, thông mật, hạ huyết áp, hạ đường huyết, cầm 
máu. Chủ trị: Tiểu tiện buốt, dắt; nước tiểu vàng đỏ, sỏi 
đường tiết niệu, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tăng 
huyết áp, tiểu đường, chảy máu cam.

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

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

Tỷ lệ vụn nát
Không được quá 1,5 % (Phụ lục 12,12).
Dùng rây có kích thước mắt rây 2 mm.

Chất chiết đuợc trong dược liệu
Cân chính xác khoảng 20 g bột thô dược liệu (đă xác định 
độ ẩm) cho vào bình Soxhlet có dung tích 100 ml, chiết 
bằng 120 ml ether dầu hỏa (40 °c đến 60 ữC) (TT) trên 
cách thủy sôi đổ loại tạp trong 1 h. Lấy dược liệu ra làm 
bay hết hơi ether dầu hòa. Tiếp tục cho vào binh Soxhlet, 
chiết với 120 ml methanol 80 % (Tỉ) 8 h. Lấy dịch chiết,
thu hồi methanol dưói áp suất giâm roi cô trên cách thủy 
tới cắn. Hòa cắn với 30 ml nước cất, đun trong cách thủy 
sôi 15 min cho tan hết can. Để nguội. Chiết 5 lần, mồi lần 
với 10 ml ethyl acetat (TT) (hoặc cho đến khi hết màu). 
Gộp dịch chiết ethyl acetat, thu hồi dung môi dưới áp suất 
giảm. Cho phần dịch còn lại vào một cốc thủy tinh đà-được 
sấy khô và cân bì. Bay hơi trên cách thủy sôi tới cẳn. sấv 
cấn ở nhiệt độ 70 °c tới khối lượng không đổi. Cân và tính 
lượng chất chiết được trong dược liệu.
Hàm lượng chất chiết được trong dược liệu được tính theo 
công thức sau:

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 30 g đến 50 g, dưới dạng thuốc sắc. dạng chè 
thuốc; dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuổc khác.

Kiêng kỵ
Không dùng cho các trường hợp hư hàn, đái dầm.

RẺ QUẠT (Thân rễ)
Rhiioma Beỉamcandae chinensis 
Xạ can
Thân rễ để nguyên hay được cắt thành phiến mỏng đã phơi 
hay sấy khô của cây Rẻ quạt [Beỉamcanda chỉnensis (L.) 
DC.], họ La dơn (Iridaceae).

Mô tả
Đoạn thân rễ màu vàng nâu nhạt đến nâu, dài 3 cm đến 
10 cm, đường kinh 1 cm đẻn 2 cm, có những vân ngang là 
vết tích cùa nơi đính lá, còn sót lại những rễ ngắn, nhiều 
nốt sần nhỏ là vết tích của rễ con, hay những phiến có dạng 
hình trái xoan hay tròn, dài 1 cm đến 5 cm, rộng 1 cm đen 
2 cm, dày 0,3 cm đẻn ì cm, mép lồi lõm không đều, màu 
vàng nâu nhạt đến vàng nâu. Mặt cắt ngang nhẵn, màu 
trắng ngà hay vàng nhạt, nhìn rõ hai phần: phần ngoài màu 
sầm, phía trong nhạt hon, có nhiều điểm nhò cùa các bó 
libc-eỗ. Phiến cắt dọc có vỏ ngoài màu nâu sẫm, mật cắt có 
những sợi dọc. Mùi thơm nhẹ, vị đắng, hơi cay.
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Vỉ phẫu
Lớp bần dày, gồm những tể bào hỉnh chữ nhật xốp đều đặn. 
Mo mềm vỏ cấu tạo bời nhũng tế bào thành mỏng, chửa 
nhiều hạt tinh bột và tinh thể calci oxalat hình iăng trụ, rải 
rác có thể có các bó libe-gồ là vết tích bó mạch cùa ỉá. Nội 
bì gồm một ỉớp tế bào nhỏ bao quanh phần trụ giữa. Các 
bỏ libe-gỗ đồng tâm (gồ bao bọc libe) tập trung ở vùng 
sát nội bì, thưa hon ờ phần trung tâm. Mô mềm ruột gồm 
những tế bào thành mỏng có chửa hạt tinh bột và tình thể 
calci oxalat hình lăng trụ.

Bột
Mành bần gồm những tế bào nhiều cạnh, thành dày, màu 
nâu. Mảnh mô mềm gồm những tế bào chửa hạt tinh bột. 
Hạt tinh bột nhỏ, hình tròn và hơi trái xoan, đường kính 
2 pm đến 17 gm, thinh thoảng gặp những hạt tinh bột kép 
gồm 2 đến 5 hạt đơn. Tinh thê calci oxalat hình lăng trụ 
nguyên hay bị gãy.

Định tính
Lẩy 5 g bột dược liệu, thêm 40 ml ethanoỉ (77), đun hồi lưu 
cách thủy trong 30 min. Lọc, cô dịch ỉọc còn khoảng 10 ml. 
Nhỏ địch lọc lên giấy iọc thành 2 vết ricng biệt, nhò tiếp 
lẻn một vết dịch lọc 1 giọt dung dịch natri hydroxvd 
lồ % (77), để khô, soi dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 
366 nm. vết dịch lọc không có natri hydroxyđ cho huỳnh 
quang vàng cam nhạt, vêt dịch ỉọc có natri hydroxyđ cho 
huỳnh quang vàng sáng.
Lấy 2 ml dịch lọc vào ống nghiệm, thêm một ít bột magnesi 
(77) và 2 giọt đến 3 giọt dung dịch acid hvdrocỉoric (TT). 
Dung dịch có màu đỏ cam.
Lấy 2 ml dịch lọc vào ổng nghiệm, thêm 2 ml cỉoroform 
(77') và 2 ml dung dịch natri hydroxyd Ỉ0 % (TT), lắc 
mạnh. Đun trên cách thủy 2 min, lắc đều, lớp nước kiềm 
có màu đỏ.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

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

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

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

Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không ít hơn 18,0 %, tinh theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 90 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào đằu mùa xuân, khi cây mới nảy mầin hoặc 
cuôi thu, khi lá khô héo, đào lấv thân rễ, loại bỏ rễ con, rừa 
s?ch, phơi khô.

RIỀNG (Thân rề)

Bào chế
Dược liệu khô đcã loại bò tạp chất rừa sạch, ủ mềm, thái lảt 
phơi khô.

Bảo quản
Đổ nơi khô, mát, trong bao bì kín, tránh mốc, mọt.

Tính vi, quy kinh
Khổ, hàn. Vào kinh phế, can.

Công năng, chu trị
Thanh nhiệt giải độc, hóa đàm bình suyễn. Chủ trị: Họng 
sưng đau, ho đồm, suyễn tức.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc sẳc hoặc bột; làm viên 
ngậm, uống. Thường dùng phối hợp vói các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai không nên dùng.

RIỀNG (Thân rễ)
Rhiioma Alpiniae officinarỉ

Thân rễ đâ phơi khô cùa cây Riềng (Aỉpinia ojficinarum 
Hance), họ Gừng (Zingiberaceae).

Mô tả
Thân rề hỉnh trụ, thường cong và phân nhánh nhiều, dài 
5 cm đen 9 em hoặc hơn, đường kính 2 cm đển 4 cm. Mặt 
ngoài màu nâu đỏ đến nâu sầm, có nhiều nep nhăn dọc và 
những mấu vòng màu xám; mỗi mấu dài 0,2 cm đến ỉ cm, 
mang vết tích của rễ con. Thể chất dai, chắc, khó bẻ gẫv. 
Mặt gẫy màu vàng xám hay nâu đò. Vùng trụ chiếm 1/3 
mặt cắt cùa thân rề. Mùi thơm, vị hăng, cay.

Vi phẫu
Biểu bì gồm một lớp tể bào hỉnh chừ nhật, nhỏ xếp tương 
đối đều đặn, một sổ tế bào còn chửa khối nhựa màu nâu 
đỏ. Mô mềm vò khuyết. Nội bì thấy rõ, sát lớp nội bì lả lớp 
trụ bì. Các bó libe-gỗ rải rác trong phàn mô mềm vò vả mô 
mềm ruột, tập trune nhiều nhất ờ sát lớp nội bì. Mồi bó hình 
tròn hav hình trứng có mạch gỗ và libe ờ giữa, bao quanh là 
các sợi, rải rác có các mạch gồ bị cắt dọc. Nhiều tè bào tiết 
tinh dầu rải rác khấp mô mềm ruột và mô mềm vò.

Bột
Mảnh biểu bì gom các tế bào hình đa giác, màu vàng nâu, 
Mảnh mô mềm gồm những tế bào hình nhiều cạnh rải rác 
cỏ chứa tế bào tiết tinh dầu màu vàng nhạt. Tinh bột hình 
que ngan, tròn ờ hai đầu. Sợi có thành mỏng. Khối nhựa 
màu nâu đỏ. Mành mạch vạch, mạch vòng, mạch điểm.

Định tính
A. Lay 5 g bột dược liệu cho vào bình nón nút mài, thêm 
20 ml eíhanoì 96 % (TT), đun sôi, lắc đểu, lọc.
Lấy 2 mỉ dịch lọc, thêm vài giọt du mỉ dịch sắt (ỉỉỉ) cỉorid 
ỉ % (77), xuất hiện màu xanh đen.
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Lấy 5 ml dịch lọc cho vào chén sứ, cô đến cắn. Hòa cắn 
với 5 mỉ thuốc thừ xanthydrol {Lấy 10 mg xanthydroỉ 
(TT) hòa tan trong 99 ml acid acetic (TT), thêm 1 ml acid 
hydrocỉorìc (77), dùng trong vòng 1 ngày đèn 2 ngày}, 
chuyển vào ống nghiệm. Đậy ổng nghiệm bằng nút bông 
rồi nhúng vào nước nóng trong 3 min đến 5 min, dung dịch 
xuất hiện màu đỏ mận.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica geỉ F2U-
Dung môi khơi triển: Ether dầu hòa (30 °c  đến 60 ữC) - 
ethvl aceiat (8 : 2).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 5 ml cloroform 
(Vĩ), lắc trong 5 min, lọc, cô dịch lọc còn khoảng 0,5 ml, 
lấy dịch này làm dung dịch thừ.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 2 g bột Riềng (mầu chuẩn), chiết 
như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến híinh: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi khai triổn xong, lây bản mòng ra để 
khô ờ nhiệt độ phòng rồi phun thuốc thử vaniỉin - sulfuric 
(77). Sấy bàn mòng ờ 110 °c cho đến khi xuất hiện vết. 
Quan sát dưới ánh sảng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch thử phải có các vết (ít nhất 5 vết) cùng màu sắc và giá 
trị Rr với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

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

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 5,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 90 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào cuối mùa hạ, đàu mùa thu, loại bò các rễ sợi 
và các bẹ vảy lá còn sót lại. Rửa sạch, cất đoạn và phơi khô.

Bào chế
Lấy dược liệu khô, loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái 
lát mỏng và phơi khô.

Bảo quản
Nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, nhiệt. Quy vào các kinh tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Ôn trung tán hàn, tiêu thực và chi thống. Chủ trị: Thưcrng 
vị đau lạnh, nôn mửa, vị hàn ợ chua.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc sắc.

RONG Mơ

Kiêng kỵ
Nôn mửa do vị hỏa và hoắc loạn do tràng nhiệt không 
nên dùng.

RONG M ơ  
Sargassum

Toàn bộ sợi tảo được rửa qua nước ngọt, phơi khô của một 
số loài Rong mơ (Sargassum henslowianum J. Agarah), họ 
Rong đuôi ngựa (Sargassaceae).

Mô tả
Loại tàn cỏ phao hình câu hay hình bầu dục: Tản cẩu tạo 
bời những sợi phân nhánh màu đò nâu đen nâu đen; đường 
kính khoáng 0,1 cm, khô, giòn, dễ gẫy. Những sợi này 
mang những bộ phận mòng, dẹt như lá. Kích thước thay 
đồi, loại nhò nhất dài 0,8 cm đến i cm, rộng khoảng 0,2 cm, 
loại to nhất dài 10 cm đen 12 cm, rộng khoảng 1 cm, có 
1 gân giữa, SOI lên ánh sáng có màu nâu đỏ v à  có những 
chẩm đen. Mép có răng cưa. Rải rác từng quãng có những 
phao để rong mọc đứng trong nước. Phao hình cầu hay hlnh 
bầu dục, kích thước phao thay đổi tùy theo từng loại rong; 
loại nhò nhất dài khoảng 0,2 cm, đường kính khoảng 0,1 cm; 
loại to nhẩt dài khoảng 1 cm, đường kỉnh khoảng 0,6 cm, 
màu đỏ nâu đến nâu đen, trong chứa đầy khí. Gốc tản rộng. 
Loại tàn cỏ phao hình hạt gạo: Hình dạng chung như trên, 
nhưng phần dẹt như lá dài khoảng 2 cm, rộng khoảng 
0,3 cm. Phao hình hạt gạo dài khoảng 0,8 cm, đường kính 
khoảng 0,1 cm, đầu nhọn, mặt ngoài cũng có chấm đen. 
Mùi tanh, vị hơi mặn.

Vi phẫu
Bộ phận dẹt như lả: Ngoài cùng có một lớp tế bào nhỏ xếp 
đều đặn màu nâu tím, bao xung quanh từng quăng có bộ 
phận sinh sản ăn sàu vào trong gọi là bào phòng. Trong 
bào phòng có lông. Lớp ruột gồm tế bào hình nhiều cạnh, 
to, không đều xếp sít nhau. Trong tế bào ruột còn có một 
hoặc nhiều hạt hình bầu dục chửa chất dự trừ. Ở giữa ruột 
có một đám tế bào nhỏ hơn.
Bộ phận hình sợi: về cấu tạo bcn trong giống như bộ phận 
dẹt nói trên, chi khác hình dạng bên ngoài, không có bộ phận 
sinh sản. 0  gốc tản lớp ngoài gồm những te bào hình sợi 
xoắn chặt với nhau thành từng lớp ngang dọc tương đối đều. 
Bộ phận như quả (phao): Phía ngoài gồm một lớp tể bảo 
nhò, xếp sít nhau bẳt màu nâu sẫm. ơ  giữa gồm các tế bào 
to tròn, màng mỏng, xêp sít nhau (không có khoảng gian 
bào). Trong cùng gôm một lớp tê bảo dẹt.

Định tính
A. Lấy ỉ g dược liệu cắt vụn, thêm vào 20 ml nước, ngâm 
lạnh 2 h, lọc, cô dịch lọc trên cách thủy đển khi còn khoảng 
3 mỉ đến 5 inl. thêm vài giọt dung dịch sất (Hỉ) clorid 5 % 
(TT), sẽ xuất hiện tủa màu nâu lắng xuống.
B. Cho 5 g bột dược liệu vào 1 chén sứ đường kính 
5 cm đến 6 cm, thêm 0,5 g natri hvdroxyd (TT) và 1 g 
kaỉi carbonat (77'). Dốt hỗn hợp trcn cho đến khi có màu
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đen. Sau đó cho vào lò nung và nung ờ 350 °c  trong 
1 h. Đe nguội, thêm 5 ml nước và thêm từ từ acid sulfuric 
(TT) cho đến khi hỗn hợp có pH acid. Chuyển tẩt cà vào 
một bình gạn, thêm 3 ml chroform (TT) và từng £Ìọt dung 
dịch cỉoramìn T (TTj 0,5 % trong nước (TT), lac kỹ lớp 
cloroform có màu tím đỏ.

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

Tro toàn phần
Không quá 18,0 % (Phụ lục 9.8).

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

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ và mùa thu, vớt Rong mơ, rửa bang 
nước ngọt 2 lần đến 3 lần đê loại muối và tạp chất. Phơi 
hoặc sấy khô ừ 40 °c đến 50 °c,
Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rừa sạch, phơi qua, cắt đoạn, phơi khô.

Bảo quản
Nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàm, hàn. Quy vào các kinh vị, can, thận.

Công năng, chủ trị
Tiêu đàm nhuyễn kiên, lợi thủy tiêu phù. Chủ trị: Bướu cô 
và tràng nhạc, sán khí, phù thũng.

Cách dùng, liều lưọ’ng
Ngày dime từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, thuốc bột, 
thuốc viên, cỏ the dime dược liệu tươi.

Kiêng kỵ
Không nên phối hợp với Cam thảo, Nguyên hoa, Đại kích. 
Tỳ vị hư hàn thấp trệ không nên dùng.

SA NHÂN (Quà)
Fructus Amomỉ

Quả gân chín đà bóc vò và phơi khô của cây Sa nhân 
(Amomum viỉlosum Lour, và Amomum longiỉiguỉare T. L. 
Wu), họ Gừng (Zingiberaceac).

Mô tả
Amomum viìỉosum Lour.: Hình bầu dục hay hình trứng, 
dài 1,5 cm đán 2 cm, đường kính 1 cm đến 1,5 cm, màu 
nâu nhạt hay nâu sẫm, có 3 gờ tù (vách ngăn); mỗi ngăn có 
chứa 7 đên 26 hạt. Bên ngoài mồi hạt có một màne mòng, 
màu trăng mờ (áo hạt) chụm thảnh một khôi. Hạt màu nâu 
sám, cứng nhãn nheo, đường kính 2 cm đen 3 cm, dính 
theo lôi đính noãn trụ giữa, cắt ngang thầv vó hạt màu nâu 
sâm, hình khôi nhiêu mặt, ngoại nhũ màu trắng, nội nhữ 
màu trăng nẹà. Mùi thơm, vị hơi cay.
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A mo mu m ỉongìliguỉare T. L. Wu: Hình bầu dục hay hình 
trứng dài, có 3 gờ tù, dải 1,5 cm đến 2 cm, đường kinh 
0,8 cm đên 1,2 cm. Bên ngoài mồi quả có gờ phân nhánh 
mịn như tuyết, có sẹo của cuống hoa để lại. Hạt màu nâu 
sâm, cứng. Khôi lượng các hạt tương đối nhò, mỗi quả có 
3 đến 24 hạt, đường kính 1,5 inm đên 2 mm. Mùi thơm và 
vị hơi nhạt.

Định tính
A. Quan sát dưới ánh sảng từ ngoại, bột dược liệu phát 
quang màu tím nâu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cvclohexan - ethyl ace tat (22 : 1). 
Dung dịch thừ: Hòa tan tinh dầu thu được khi Định lượng 
trong ethanol 96 % (TT) để được dung dịch có chứa 20 pl/ml. 
Dung dịch đổi chiếu: Lấy Sa nhân (mẫu chuẩn) cất lấy tinh 
dầu và chuân bị như dung dịch thử hoặc hòa tan bomyl 
acetat chuẩn trong ethanol 96 % (TT) để đưực dung dịch 
có chứa 10 pl/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng ị |il mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai xong, để khô bản mỏng 
ờ nhiệt độ phòng, phun lên bàn mòng dung dịch vanilin 
5 % trong acid sulfuric, 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 thừ phải có các vết có cùng màu và 
giá trị Rfvới các vết trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu 
hoặc phải có vết có cùng màu đỏ tía và giá trị Rfvới vêt 
bomyl acetat trên sác ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

Độ ẳm
Khône quá 14,0 % (Phụ lục 12.13).

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

Tạp chất (Phụ lục 12,11)
Tỳ lệ hạt rời: Không quá 10,0 %.
Tạp chất hữu cơ: Không quá 1,0 %.
Tỳ lộ hạt non: Không quá 2,0 %.

Định lưọing
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dâu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7), dùng 20 g bột dược liệu và 
150 ml nước, cat trong 4 h. Dược liệu phải chứa ít nhất
3,0 % tinh dầu đối với loài A. viỉhsum và ít nhất 1,5 % tinh 
dầu đổi với loài A. ỉongiỉiguỉare tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, mùa thu, lúc trời khô ráo, hái lây 
quả chín, để cả vò, tãi phơi ngay cho thật khô; nếu không 
gặp nấng phải sấy kịp thời; tốt nhất ngày phơi, đêm sây, 
khoảng 4 ngày dển 5 ngày thì khô. Quả Sa nhân khô kiệt 
đem bóc bỏ vỏ, lấy khối hạt đem phơi hoặc say nhẹ (40 °c 
đén 45 °C) đến klíõ.

Bảo quản
Đe nơi khô mát, thoáne giỏ tránh nóng ẩm.

SA n h â n  (Quà)
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Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào các kinh tỳ, vị thận.

Công năng, chủ trị
Hành khí hoa thẩp, ôn trung tán hàn, khai vị tiêu thực, an 
thai. Chù trị: Ăn không tiêu, đau bụng lạnh, nôn mửa, tiêu 
chảy thuộc hàn, đau nhức xương khớp, cư nhục, động thai.

Cách dùng, liều dùng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc sắc, hoặc hoàn tán. 

Kiêng kỵ
Âm hư nội nhiệt không nên dùng.

SA SÂM (Kễ)
Radix Giehniae 
Sa sâm bắc
Rễ đà phơi hay sấy khô cùa cây Sa sâm (Gỉehnia litỉoraỉis 
bT. Schmidt ex Miq.), họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Rễ hình trụ, đôi khi phân nhánh, dài 15 cm đến 45 cm, 
đường kính 0,4 cm đến 1,2 cm. Đầu trên hơi nhỏ, phần 
giữa phình to, phân dưới nhò dần. Mặt ngoài màu trắng 
vàng nhạt, hơi thô, đôi khi còn sót lại lớp ngoài. Nếu không 
bỏ lóp ngoài, bên ngoài có màu nâu vàng, có vân hay nếp 
nhãn dọc nhỏ hoặc rãnh dọc, còn vết rễ con lổm đốm màu 
vàng nâu. Đầu rễ nhọn dần, cô rễ thường mang ệốc thân 
màu vàng nâu, chất giòn, dễ bc gãy. Mặt bẻ: Phẩn ngoài 
màu trăng hoặc vàng nhạt, phần ỉíỗ ờ tronư màu vàng. Mùi 
đặc biệt. Vị hơi ngọt.

Vỉ phẫu
Mô mềm gồm vài hàng tế bào, có ống tiết rải rác (nếu 
không bỏ lớp ngoài SC thấy tầng bần), phần libe rộng, tia 
ruột rõ ràng, nhóm ống rây đổ ra phía ngoài xếp như hình 
dải hẹp; ống tiết rải rác, đường kính 20 Jim đến 65 pm. 
bên trong chứa chất tiết màu vàne nàu, có 5 đến 8 tố bào 
tict bao quanh. Tâng phát sinh libe-gỗ có hình vònẹ tròn. 
Những tia gỗ gồm 2 đẻn 5 hàng tế bào, mạch gỗ phan lớn 
sap xếp theo hình chữ V, tế bào mô mềm chứa hạt tinh bột 
đã hô hóa.

Bột
Màu trang ngà. Mành mô mềm. mảnh bần. Mảnh mạch 
vạch. Mạch điểm; mảnh mô mềm gỗ tế bào hẹp. dài, có 
khi dính cả mạch gồ.

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

Tạp chất
Mẩu gốc thân còn sỏt lại và lạp chất khác: Không quá 
2,0% (Phụ lục 12.11).

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

SA SÀM (Rễ)

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

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hè hoặc mùa thu, đào lẩy rề, cất bò thân 
cây và rỗ con, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô hoặc phơi đến 
se, nhúng vào nước sôi, bỏ lóp vỏ ngoài, phơi hoặc sây khô. 
Khi dùng loại bỏ tạp chất và phần thân còn sót lại, ủ hơi 
mềm, cắt thành đoạn.

Bảo quản
Đe nơi khô, tránh sâu mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, vi khỏ, vi hàn. Vào các kinh phê, vị.

Công năng, chủ trị
Nhuận phế, thanh táo nhiệt, ích vị sinh tân. Chủ trị: Phế có 
táo nhiệt: ho khan, ho kéo dài, đờm dặc ít, sốt, họng khô, 
khát do âm hư tân dịch giảm sút. Miệng, môi khô, lờ loét, 
chày máu chân răng do vị nhiệt.

Cách dủng, liều lượng
Ngày dùng từ 4,5 g đến 9 g, dạng thuốc sắc. Thường phổi 
hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Không đùng kết họp với Lc !ô. Không dùng cho người ho 
do phế hàn.

SÀI ĐÁT 
Herba ịVedeỉiae

Phần trên mặt đất còn tươi hoặc phơi hay sấy khô của 
câv Sài đắt [ Wedeha ehinensis (Osbeck) Merr.], họ Cúc 
(Asteraceae).

Mô tả
Những đoạn thân nsăn không đều, mang lông cứng. Lá 
mọc đối gần như không cuống. Phiến lả hình bầu dục thon, 
hai đầu hơi nhọn, dài 1,5 cm đến 5 cm, rộng 0,8 cm đến 
2 cm. Hai mặt có lông nhám, mặt trên màu lục xám, có 
đốm trấng, mặt dưới màu nhạt hơn. Gân chính và cặp gân 
phụ dầu tiên nồi rõ. Mép lá có 3 đến 5 đôi rãng cưa rất thưa 
và nông. Cụm hoa hình đầu, màu vàng, mọc ở ngọn cành, 
cuống cụm hoa dài 5 cin đến 10 cm. Iloa ờ vòng ngoài đơn 
tính (hoa cải), có cánh hoa hình lưỡi nhỏ, hoa ờ giữa lưỡng 
tính, hình ống. Dược liệu có mùi hơi thơm. Vị hơi mặn.

Vi phẫu
Lủ: Biểu bì trôn và biểu bì dưới có lông che chờ gồm 3 đến 
6 tế bào chứa nang thạch, gốc hơi phinh to, đầu nhọn. Mặt 
ngoài lông che chở xù xì, trừ te bào đầu tông nhọn và nhằn. 
Rất hiếm loại lông nhẵn. Biểu bì ờ lá non có thề mang lông 
tiết chân đơn bào, đầu đa bào.
Phan gân giữa: Tương ứng với hai phan lồi cùa gàn chính 
có hai đám mô dày ở ngay sát lóp biểu bi. Ở giữa có một
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bó libe-gỗ chính, có the kèm theo 1 hoặc 2 bó libe-gỗ phụ, 
có cấu tạo giống libe-gồ chính nhưng nhò hon. Bó libe-gỗ 
có kèm 2 đám mô dày ờ phía trên và dưới, libe xếp sát mô 
dày bên dưới, gỗ gồm một số mạch gỗ xếp sát đám mô dày 
phía trên.
Phần phiến lá: Mô dậu nam sát biểu bì trên, có 1 hoặc 
2 lớp tế bào hình chừ nhật, xếp dọc, sát nhau. Dưới mô dậu 
là mô khuyết.

Bột
Có nhiều lông che chờ, nguycn vẹn hoặc gãy thành từng 
đoạn. Mỗi lông có 3 đến 6 tế bào chửa nang thạch, đầu 
nhọn, gốc hơi phình to, chửa chất màu vàng nhạt. Mặt 
ngoài lông xù xì. Riêng tế bào ờ đầu lông nhẵn. Lông 
tiết chân đơn bào, đầu đa bào (rất ít). Mành biểu bi gồm 
những te bào thành hơi nhăn, thường có kèm lỗ khí và 
lông che chờ. Lỗ khí có 3 đến 4 hoặc 5 đến 6 tế bào kèm 
(kiểu hỗn bào). Nơi chân lông che chờ dính với biểu bi có 
khoảng 11 đến 15 tế bào bieu bì xếp tỏa như hình hoa thị. 
Mảnh mạch mạng, mạch chấm, mạch xoắn. Sợi thành dày, 
khoang rộng. Tê bào mô dày hình nhiều cạnh, có ống trao 
đổi. Mành cảnh hoa gồm tế bào thành mòng hơi nhãn. Hạt 
phẩn hoa hình cầu, màu vàng, mặt ngoài xù xì, có thể nhìn 
thấy rõ 3 lồ này mầm ở một số hạt phấn.

Định tính
Cho khoảng 5 g đến 6 g dược liệu đã cắt nhò vào bình nón 
250 ml, thêm khoảng 50 ml ethanol 90 % (TT). Lắc đều. 
Đun hồi lưu trong 30 min. Lấv dịch lọc cô cách thủv còn 
khoảng 5 mi đến 6 ml để làm các phản ứng sau:
A. Lấy 1 ml đến 2 ml dịch lọc, thêm 5 giọt acid hvdrocỉohc 
(Tỉ) và một ít bột magnesi (TT) hoặc bột kẽm (77): dung 
dịch tìr màu xanh chuyển sang đỏ cam, để lâu màu nhạt dân.
B. Lay 1 ml đến 2 ml dịch lọc, thêm 5 giọt dung dịch natri 
carbonưt 10 % (77), 3 ml đến 4 ml nước, đun sôi, để nguội, 
thêm 3 giọt thuốc thừ chazo (77) sẽ xuất hiện màu đỏ thẫm. 
c. Nhỏ lên giấy lọc 1 giọt đến 2 giọt dịch lọc đã cô. Them 
1 giọt dung dịch kali hxdroxvd 0,5 N  trong ethanol (77). 
Đê khò. Quan sát dưới ảnh đòn tử ngoại ở bước sóng 
366 nm, sẽ thấy huỳnh quang màu vàng nhạt (so sánh với 
vêt dịch lọc trên giấy không nhò dung dịch kali hvdroxyd 
0,5 N  trong ethanol).

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

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

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11).
Tỷ lệ lá biến màu (cháv đen): Không quá 1,0 %.
Tỳ lệ gôc rễ CÒI1 sót lại: Không quá 1,0 %.

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Che biến
Thu hái quanh năm. Cat những đoạn thân trên mặt đắt, loại 
bõ rác bân, rửa sạch, dùng tươi hoặc phơi hay sấy khô.

Bảo quản
Đê nơi khô, thoáng mát.

Tính vị, quy kình
Vi hàm, vi khổ, lương. Vào ba kinh: Tâm, phế, vị.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm. Chủ trị: Mụn nhọt, ngứa 
lờ, dị ứng.

Cách dùng, liều lưọìig
Ngày dùng từ 20 g đến 40 g, dạng thuốc sắc hoặc cao lỏng.

SÀI HÒ (Rễ)
Radix Bupỉeuri chinensis

Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Bắc Sài hồ (Bupỉeurum 
chínense DC.), họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tà
Rễ hình trụ hoặc hình nón thon dài, dài 6 cm đến 15 cm, 
đường kính 0,3 cm den 0,8 cm. Phần đàu rễ phình to; ờ 
đinh rễ có từ 3 đến ỉ 5 goc thân hoặc có gốc lá dạng sợi 
ngấn. Phần dưới của rễ phân nhánh. Mặt ngoài màu nâu 
đen hoặc nâu sánệ, có nhiều vết nhăn dọc, vet sẹo cùa re 
con và lỗ vò. Chất cứng và dai, khó bè gãy, mặt gãy có 
những lóp sợi, vỏ màu nâu sáng, phần gỗ màu trắng ngà. 
Mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng.
Sài hồ phiến: Những phiến dày khống đều. Bên ngoài màu 
nâu đen hoặc nâu nhạt, có các nếp nhăn dọc và vết sẹo của 
rễ con. tìề mặt phiến hơi trắng ngà, có xơ. Chất cứng. Mùi 
thom nhẹ, vị hơi đắng.

Vi phẫu
Lóp bần gồm vài hàng tế bào dẹt. vỏ  hẹp, có các ống tiết 
chửa dầu; các ổng tiết cũng nằm rãi rác trong libe, gôm các 
tế bào tiết bao quanh, có chửa các chất tiết màu nâu vàng 
hoặc vàng lục hoặc các giọt dâu; libe thường có các khe 
nứt. Tầng phát sinh libe-gỗ thành vòng liên tục. Gồ rộng, 
chiếm phần lớn rẽ. mạch gỗ riêng lẻ hoặc tụ thành đám; tia 
gồ rỏ. Sợi gồ rát phát triển xếp thành vòng không liên tục 
trong mô mềm gồ.

Bột
Bột có màu nâu xám. Soi kính hiển vi thấy: Mảnh bân gôm 
các tế bào màu nâu vàng, hình đa giác, óng tiết chửa dầu 
thường bị gãy, có chứa một phần chất tiết màu nâu vàng 
hoặc vàng lục, đường kính 10 pm đến 50 pm. Sợi gồ riêng 
lè hoặc tụ thành đám. thành dày, hóa gồ. Nhiều mạch lưới 
vả mạch xoan.

Định tính
A. Lắc mạnh 0.5 g bột dược liệu với 10 ml nước, cho bọt bên.
B. Phương pháp sắc kỷ lóp mòng (Phụ lục 5.4).

SẢI n ỏ  (Re)
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Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trỉén: Ethvl acetat - ethanol - nước (8 :2 : 1). 
Dung dịch thừ: Lấy khoáng 0,5 g bột dược liệu thô, thêm 
20 mỉ methanol (77), đun hồi lưu ở 80 °c trong khoáng 
1 h để nguội, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thủy đến còn 
khoảng 5 mỉ, lọc.
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan saikosaponin A chuẩn trong 
methanol (TT) để được dung dịch có nồng độ 0,5 mg/ml 
hoặc lấy khoảng 0,5 g bột Sài hồ (mẫu chuẩn), chiết như 
mô tá ờ phần Dung dịch thử.
Cách liến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl mỗi 
dung dịch thừ và dung dịch đối chiếu. Sau khi triển khai 
sẳc ký đến khi dung môi đi được 8 cm đến 12 cm, lấy 
bàn mỏng ra đổ khô ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch 
p-dimethylaminohenzaldehyd (77) 2 % trong acid sulfuric 
(TT) 40 %, sấv bàn mỏng ở 60 °c cho tới khi xuất hiện vết 
(khoảng 5 min). Ọuan sát bàn mỏng dưới ánh sáng từ ngoại 
ờ bước sóng 366 nm. Trên sắc ký dồ cùa dung dịch thử phải 
có vết cùng màu và giá trị Rf với vết saikosaponin A hoặc 
có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rj-với các vết trên sắc 
ký đồ của dung dịch đối chiếu.

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Thân, lá còn sót lại: Không quá 10,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

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

Tro không tan trong acid
Không quả 3,5 % (Phụ lục 9.7).

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

Định lượng
Phương pháp sác ký lòng (Phụ lục 5.3)
Pha động: Acetonìtriỉ - nước (38 : 62).
Dung dịch thừ: Lay chính xác khoảng 0,25 g bột dược liệu 
(qua rây số có cỡ mắt rây 0,850 mm) cho vào binh nón 
dung tích 50 ml, them 15 ml dung dịch amoni hydroxyd 
trong methanol {trộn 1 thê tích dung dịch amoniac 
25 % (TT) với 4 thể tích methanol (77)}. Siêu âm trong 
30 min. Ly tâm 3200 r/min trong 10 min, lấy lớp dịch ờ 
trên. Bã dược liệu được chiết như trên 2 lân nữa. Rừa bình 
và bà dược diệu bàng 15 ml methanol (77). Gộp dịch lọc và 
dịch rửa. cất thu hồi dung môi đen cắn. Hòa tan cắn trong 
methanol (77) vừa đủ 5 ml. Lọc qua màng lọc 0,45 pin. 
Dung dịch chuẩn: Hòa tan saikosaponin A chuẩn trong 
methanol (IT) đẽ được dung dịch cỏ nồng độ chính xác 
khoảng 1 mg/mỉ. Tử dưng dịch này pha dãy dung dịch 
chuẩn cỏ nồng độ 25, 50, 100, 300 pg/ml.

SÀI HÒ (Rễ)

Điều kiện săc ký>:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 pm). 
Detector quang phó từ ngoại đặt tại bước sóng 210 nm. 
Thể tích tiêm: 20 ịi\.
Tốc độ dòng: 1,0 ml/min.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký trong 30 min.
Kiểm tra tính phù hợp của hệ thống: Tiến hành sắc ký 
5 lần đổi với dung dịch saikosaponin A chuẩn 100 pg/ml. 
Độ lệch chuẩn tương đối cùa diện tích pic saikosaponin 
A khóng lớn hơn 5,0 % và độ lệch chuẩn tương đổi của 
thời gian lưu của saikosaponin A không được UVn hơn
5,0 %. Số đĩa lý thuyết cùa cột tính theo pic saikosaponin 
A không được nhỏ hơn 4000.
Độ phân giải giữa pic của saikosaponin A với pic gần nhất 
trên sắc ký' đồ dung dịch thử không được nhỏ hơn 1,5. 
Tiến hành sắc ký với các dung dịch chuẩn đã pha ờ trên. 
Vẽ đường chuẩn biểu diễn sự lien quan giữa diện tích pic 
saikosaponin A và nồng độ các dung dịch tương ứng.
Tiến hành sắc ký với dung dịch thừ. Xác định pic 
saikosaponin A trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử bàng cách 
so sánh thời gian lưu với pic saikosaponin A trên sắc ký đo 
cùa dung dịch chuẩn. Thời gian lưu của pic saikosaponin 
trcn hai sấc ký đồ khác nhau không được quá 3,0 %.
Tính hàm lượng saikosaponin A trong được liệu dựa vào 
diện tích pic saikosaponin A trên sắc ký đồ của dung dịch 
thử, đường chuấn đã lập và hàm lượng C42H6g0 13 trong 
saikosaponin A chuẩn.
Dược liệu phải chửa không ít hơn 0,16 % saikosaponin A 
(C42H6S0 13) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân hay mùa thu, đào lấy rễ, cắt bỏ 
thản, lá trên mặt đât, rũ sạch đất cát, phoi hoặc sấy khô. 
Sài hồ phiến: Loại bỏ tạp chất và phần sót lại của thân, lá, 
rửa sạch, ủ mềm, thái lát dày, phơi hoặc sấy khở.
Thố Sải hồ (Sài ho sao đấm): Lấy Sài hồ phiến, cho dấm 
vào trộn đều, Ì1 cho đen khi dấm thấm hểt vào lõi, cho vào 
chào, sao nhỏ lửa, đào đều đen khô. Dùng 12 L dấm cho 
100 kg Sài hồ.

Bảo quản
Nơi thoáng mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ. tân, vi, hàn. Quy vào các kinh: Can, đởm, tâm bào, 
tam liêu.

Công nàng, chủ trị
Ilòa giải biểu lý, sơ can, thăng dương. Chủ trị: Hàn nhiệt 
vãng lai, ngực sườn đau trướng, miệng đắng, không muốn 
ăn, buồn nôn (như sổt rét); đau đầu, chóng mặt, dễ cáu gắt, 
rối loạn kinh nguyệt, sa dạ con, sa trực tràng.

Cảch dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, phối họp trong các bài thuốc.
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Kiêng kỵ
Không dùng cho ngưòi can dưcmg thượng thăng, âm hư 
hòa vượng.

Chủ ỷ:
Thân rễ cây Sài hồ lá dài {Bupỉeumm longiradiatum Turcz) 
bề ngoài phủ nhiều mấu tròn rất độc, không the dùng làm 
vị thuốc Sài hồ được.

SÁP ONG TRẮNG 
Cera alba

Sáp ong trắng là sáp ong vàng đã đưọ'C tẩy màu.

Mô tả
Những khối sáp có hình dáng không nhất định, kích thước 
không đều nhau, thể răn, màu trắng đục, cứng và giòn honn 
Sáp ong vàng, không còn mùi mật ong, không vị, không 
tan trong nước, tan trong ethanol 96 % và elher nóng.

Tỷ trọng
Ỏ 20 °C: Khoảng 0,96 (Phụ lục 6.5).

Độ chảỵ
62 °c đển 69 °c (Phụ lục 6.7).

Mỡ, acid béo, nhựa và xà phỏng
Yêu cầu và phương pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp 
ong vàng”.

Chỉ số aciđ
Từ 17 đến 24.
Phương pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Chỉ số xà phòng
80 đến 100.
Phương pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Bảo quản
Đe nơi thoáng mảt, tránh nhiệt độ cao.

SÁP ONG VÀNG 
Cera flava

Chất sáp lấy từ tổ các loài Ong mật {Apis cerana Fahr, 
hoặc Apis meỉỉifera L.,) hoặc các loài Ong mật khác thuộc 
chi Apis, họ Ong (Apidae).

Mô tả
Những mảnh hoặc cục nhỏ không đều nhau, hình dáng 
không nhất định, màu vảng hoặc nâu nhạt. Dùng tay bóp 
mêm ra và vặn được. Thê chât giòn hơn khi đê ờ nhiệt 
độ lạnh. Thoảng mùi mật ong, không vị. Không tan trong 
nước, tan được một phần trong ethanol 96 % nóng, tan 
trong ether nóng, cloro form, dầu bẻo và tinh dầu.

Tỷ trọng
ỏ  20 °C: 0,960 đến 0,966 (Phụ lục 6.5).

Độ chảỵ
62 °c đen 66 °c (Phụ lục 6.7).

Mỡ, aciđ béo, nhựa, xà phòng
Lấy 2 g ché phẩm vào một cổc có mỏ dung tích 250 ml, 
thêm 70 ml dung dịch natri hydmxyd 3,5 N (TT), đun sôi 
cẩn thận trong 30 min. Duy trì thể tích bằng cách thêm 
nước cho đủ. Đe hồn hợp nguội ở nhiệt độ phòng trong 
khoảng 2 h. Chất lòng phải trong hoặc chỉ hơi mờ. Lọc qua 
bông thủy tinh, acid hóa dịch lọc bằng acid hvdrocloric 
(TT), dịch lọc không được đục, không tủa.

Chỉ số acid
17 đến 24 (Phụ lục 7.2).
Cân chính xác khoảng 3 g chế phẩm, cho vào binh nón có 
dung tích 250 ml, thêm 50 ml ethanol (TT) đã trung hòa 
trước với dung dịch kaỉi hydroxyd 0, ỉ N. Đun nóng đến 
khi chảy tan hỗn hợp, lấc đều. Thêm 0,5 ml dưng dịch 
phenoỉphtalein (TT) và chuẩn độ khi còn nóng bằng dung 
dịch kali hydroxyd 0J N trong ethanoỉ (CĐ) đến khi dung 
địch có màu hồng nhạt, bền vững trong 30 s, ghi sổ n ml 
dung dịch kaỉi hvdroxyd 0, ỉ  N (CĐ) đã dùng.
Chì số acid của chế phẩm được tính theo công thức:

, n X 5,61
Chỉ sô acid = --------- P5—s --------

Lượng chê phâm (g)

Chỉ số xà phòng
80 đến 100 (Phụ lục 7.7).
Mầu thử: Cân chính xảc khoảng 3 g chế phẩm, cho vào 
inột bình nón nút mài có dung tích 250 ml, thêm chính xác 
25 ml dung dịch kaỉi hydroxyd 0,5 N trong ethanoỉ (CĐ) 
và 50 ml ethanoỉ 96 % (TỊ). Lắp sinh hàn hồi lưu. Đun 
hỗn họp 4 h trong cách thủy sôi (hỗn họp không còn bị đục 
khi pha loãng với nước), lấy ra để nguội, pha loãng dung 
dịch trong bình với 25 ml nưóc đun sôi để nguội. Thêm 
vào bình 5 giọt phenoỉphtaỉein (TT). Chuẩn độ bằng dung 
dịch acid hydrocỉoric 0,5 N (CĐ) cho đến khi dung dịch 
mất màu.
Mau trang: Thực hiện trong điều kiện giống mẫu thủ nhưng 
không có chế phẩm.
Tính kết quả theo công thức:

Chỉ số xà _ ______ (b - a) X 28,05______
phòng hỏa Lượng chế phẩm đem thừ (g)

Trong đỏ:
a là số ml dưng dịch acid hydrocỉoric 0,5 N (CĐ) dùng cho 
mẫu thử
b là số ml dung dịch acid hydrocloric 0,5 N (CĐ) dùng cho 
mẫu trắng.

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh nhiệt độ cao.
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SẢN DÂY (Rễ củ)
Radix Puerariae thomsonỉi 
Cát căn
Rễ củ đã phơi hay sấy khò của cây sắn dây (Fueraria 
thomsonii Benth.), họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Rễ củ đẵ cạo lớp bần bên ngoài, hình trụ, hoặc hình bán 
trụ, được cắt thành đoạn dài 12 cm đên 15 cm, đường kính 
4 cm đến 8 cm, có khi ỉà những lát cãt dọc hoặc vát, dày, có 
kích thước khác nhau. Mặt ngoài màu trắng hơi vảng, đôi 
khi còn sót lại ờ các đường rãnh dọc một ít lớp bần màu 
nâu. Chất cứng, nặng và nhiều bột. Mặt cắt ngang có nhiều 
sợi tạo thành những vòng đông tâm màu nâu nhạt; mặt cắt 
dọc có nhiều vân dọc do các sợi tạo nên. Mùi thơm nhẹ, vị 
hơi ngọt, mát.

Vi phẫu
Cắt ngang rễ đôi khi thấy lớp bẩn còn sót lại từng mảng 
màu nâu, gồm nhiều tế bào hình chữ nhật. Mô mềm vỏ 
gồm những tế bào hình nhiều cạnh không đều, thành 
mỏng. Trong mô mềm vỏ có libe-gỗ cấp 3 xếp thành một 
vòng đồng tâm hoặc thành từng vòng nhỏ. Libe cấp 2 hình 
nón, trong có nhiều đám sợi. Tầng sinh libe-gỗ thành vòng 
liên tục, gồm nhiều tế bào dẹt, có thành mòng. Gồ cấp 2 
ít phát triển, rải rác có mạch gỗ với lóp mỏng mô mềm gỗ 
và những đám sợi nhỏ. Tia ruột khá rộng, loe ra ờ phần mô 
mềm vò. Trong mô mềm vỏ còn chứa nhiều hạt tinh bột và 
rải rác có tinh thể calci oxalat hình khối.

Soi bột
Bột màu trắng hơi vàng, soi kính hiến vi thấy: Nhiều hạt 
tinh bột, hạt đơn hình chòm cầu, hình gẩn tròn hoặc hình 
nhiều cạnh, đường kính 3 pm đến 37 Jim, rốn hình chấm, 
hình khe nứt hoặc hình sao; hạt kép gồm 2 hạt đến 10 hạt. 
Sợi thường tụ lại thành bó, thành dày và hóa gỗ, xung 
quanh là các tế bào chửa tinh thể calci oxalat hình lãng trụ 
tạo thành các sợi tinh thể. Các tế bào chứa tinh thể calci 
oxalat này có thành dày, hóa gồ. ít khi nhìn thấy tế bào đá 
hỉnh gần tròn hoặc hình nhiều cạnh, đường kính 38 gm đén 
70 pm. Mạch khá rộng, có đường viền lõm vào, vết lõm 
hình 6 cạnh, hình elip được sắp xếp rất dày đặc.

Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4),
Bản mỏng: Silica ge ỉ 60F254-
Dung môi khai triển'. Cloroform - methanol - nước 
(7 : 2,5 : 0,25).
Dung dịch thử: Lấy 0,8 g bột thô dược liệu, thêm 
20 ml methanol (TT), lắc đều, ngâm trong 2 h, lọc. Cô dịch 
lọc trên cách thủy đén cạn. Hòa cắn trong 1 ml ethanol 
(TT) làm dung dịch thừ.
Dung dịch đổi chiếu: Hòa tan puerarin chuẩn trong 
methanol (TT) để có nồng độ khoảng 1 mg/ml.
Nêu không có puerarin chuẩn thì có thể dùng 0,8 g bột thô 
Săn dây (mâu chuân) chiêt như mô tả ờ phần Dung địch thử.

SẮN DÂY (Rễ cù)

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch thừ và dung dịch đổi chiếu, triển khai sắc ký đến 
khi dung môi đi được khoảng 12 cm, lấy bản mỏng ra, để 
khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sảng tử ngoại ờ 
bước sóng 254 nm hoặc 366 nm,
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử xuất hiện một số vết, 
trong đó phải có một vết chính có cùng màu sẳc và giá trị 
Rf với vết puerarin trên sắc ký đồ cùa dung dịch đổi chiếu. 
Nếu dùng bột Sắn dây chuẩn để chuẩn bị dung dịch đối 
chiểu thì trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết 
cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung 
dich đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6,1 g, 100 °c đến 105 ŨC, 5 h).

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

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

Chế biến
Rề củ sấn dây được thu hoạch vảo mùa thu hay mùa đông 
đào lẩy rễ củ, rửa sạch, cạo bỏ vỏ ngoài, phơi hoặc sấy khô 
một phần, cắt thành khúc hay bổ dọc củ hay thái lát dày 
hoặc miếng và phơi hoặc sẩy khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái lát và phơi khô. 

Bảo quàn
Đe nơi thoáng mát, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, cam, lương bỉnh. Quy vào các kinh tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Giải cơ, thoát nhiệt, thâu chẩn, sinh tân chi khát, thăng tỳ 
dương đẻ chỉ tả. Chủ trị: sốt, cứng gáy, khát, tiêu khát, sởi 
chưa mọc, lỵ, ỉa chảy do ngoại tà.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g, phổi hợp với cảc vị thuốc khác.

SÂM BỚ CHÍNH (Rễ)
Radix Abelmoschi sagittifolii
Bố chính sâm, Thổ hào sâm, Nhân sâm Phú Yên

Rễ củ đã phơi hay sấy khô của cây s âm bố chính [A beỉmoschus 
sagittifolius (Kurz) Merr.], họ Bông (Malvaceae).

M ô tả
Rễ củ hình trụ, đầu dưới thuôn nhỏ, dài 10 cm trờ lên, 
đường kính 0,5 cm đến 1,5 cm, đôi khi phân nhánh. Mặt 
ngoài màu trắng ngà, có nhiều nếp nhăn và vết sẹo của rễ 
con. Mặt bẻ màu trắng, có nhiều bột, không có xơ. Mùi hơi 
thơm, vị nhạt và nhảy.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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Vi phẫu
Lứp bần gồm 3 đến 6 hàng tế bào, cỏ khi tới 10 hàng đên 
15 hàng. Mô mềm vò cẩu tạo bời tế bào hình nhiêu cạnh, 
chứa hat tinh bột. Rải rác trong mô mềm có các tinh thê 
calci oxalat hình càu gai và các túi tiết chất nhầy. Bó libe 
hình nón, rải rác có vài đám sợi. Bó gỗ cấu tạo bời những 
dám mạch gỗ rải rác trong mô mềm gỗ. Tia ruột gồm 2 đến 
3 hàno tề bào từ vùng gỗ ra tới vùng libe thì loe thành hình 
phều. Te bào tia ruột cùng chứa tinh bột.

Bột
Bột màu trắng ngà hay vàng nhạt, có nhiều hạt tinh bột 
riêng lẻ, hình dạng thay đổi, kích thước từ 12 pm đển 
34 pm, có khi 2 đên 3 hạt dính vón nhau. Sợi libe có thành 
hơi đày, rộng khoảng 20 |im. Mảnh mạch diêm, mạch 
mạng. Tinh thê calci oxalat hình cầu gai. Mảnh mô mềm 
gồm nhiều tế bào chứa tinh bột.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml nước cắt, lắc trong 
15 min, lọc qua bông thu được dung dịch A.
Lấy 1 ml dung dịch A, Ihcm 1 ml dung dịch natri hvdroxyd 
Ỉ0%  (TT), dung dịch có màu vàng chanh.
Lấy 2 ml đến 3 ml dung dịch A, thêm vài giọt dung dịch 
chì acetaỉ 20%  (TT), sẽ có tủa trắng.
B. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ở bước sóng 366 nm, 
bột dược liệu phát quang màu trắng sáng.
c. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanoỉ 96 % (TT), 
đun cách thủy 10 min, đe nguội, lọc. Lấy I ml dịch lọc, 
thêm 1 ml dung dịch natri hvdrocarbonơt 5 % (77), đun 
cách thùy trong 3 min, để nguội. Thêm 1 đến 2 giọt thuốc 
thửDiaio (TT), màu đỏ cam xuất hiện.

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

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

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

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

Định lượng
Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây có kích thước 
măt rây 2 mm), cho vào bình nón, thêm ethanoỉ 25 % (77) 
ngập dược liệu, siêu âm nhiều lần ở nhiệt độ 40 °c đến 45 °c 
đên hềt chât nhầy {I.ấy 1 ml dịch chiết lần cuồi cùng, thêm 
vài giọt dung dịch chì acetat 20 % (TT), không còn tủa nữa 
là được}. Gộp các dịch chiết ethanol, bốc hơi đcn dạng cao 
lòng (1/5). Ket tủa chẩt nhầy bàng dung dịch chì acetat 
20 % (TT) (dùng 15 ml đến 20 ml). Lọc qua giấy lọc đã cân 
bì trước. Rữa tiia trcn giấy lọc đến khi nước rửa hết phàn 
ứng cùa chì (lấy 1 ml dịch lọc, thèm vài giọt dung dịch

SÀM CAU (Thân rỗ)

natri stil/at J() % (77). khi không còn tủa trắng là được}, 
sấv khô tủa ờ 110 °c đến khối lượng không đổi và cân. 
Dược liệu phải chứa không ít hơn 25,0 % chất chiết được 
bàng ethanoỉ 25 % (77), tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đông. Đào lấy rễ củ, loại bò rễ 
con. phơi hoặc sẩy khô. Có thổ đồ chín hoặc ngâm nước 
gạo, vớt ra rửa sạch, đo chín rồi phơi khô.

Bào chế
Rễ khô đã loại bò tạp chất, rửa sạch, thải phiến phơi khô. 
Khi dùng có thể chế Gừng.

Bảo quản
Đẻ nơi khô, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, đạm, bình. Vào hai kinh tỳ, phê.

Công năng, chủ trị
Bồ khí, ích huyết, sinh tân dịch, chi khát, chỉ ho, trừ đờm. 
Chù trị: Cơ thể suy nhược, hư lao. kém ăn, kém ngủ, thần 
kinh suy nhược, hoa mất, chóng mặt, đau dạ dày, tiêu chày, 
ho, viêm họng, viêm phế quàn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 10 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, tán bột, hoặc 
ngâm rượu uổng.

Kiêng ky
Thẻ tạng hư hàn, phải chích gừng. Không dùng chung với 
Lê lô.

SÂM CÀU (Thân rề)
Rhlzoma Curcuỉiginỉs 
Tiên mao

Thân rề đã phơi hay sẩy khô cùa cây Sâm cau (Curcuỉigo 
orchioides Gaertn.), họ Thùy ticn (Amarylỉidaceae).

Mô tả
Thân rễ hình trụ, hơi cong queo, dài 3 cm đến 10 em, đường 
kính 4 mm đến 12 IĨ1IĨ1. Mặt ngoài màu nâu đcn tới màu 
nâu, xù xì, có các lỗ sẹo rễ con và nhiêu vêt nhăn ngang. 
Chất cứng và giòn, dỗ bè gãy. mặt gãy không phẳng, màu 
nâu nhạt tới nâu hoặc nâu đen ừ giữa. MÙI thơm nhẹ, vị 
đẳng và cay.

Vi phẫu
Lớp bàn cỏ 3 đến 10 hàng tế bào. Vò rộng, thường thấy 
các bó mạch là vết tích cùa các rễ con, các tế bào ờ mép 
vỏ chứa tinh thể calci oxalat, nội bì rõ. Các bó mạch cùa 
trụ giừa chồng kép. rải rác. Te bào chửa chất nhày rải 
rác trong mô mềm, hình hoi tròn, đường kính 60 pm đén 
200 pm, có chứa cụm tinh thc calci oxalat dải 50 Ịim đen 
180 gtn. Tế bào mô mềm chứa dày hạt tinh bột.
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Định tính
Phưong pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Siỉỉca gel G.
Dung môi khai triền: Ethyỉ acetat - methanoỉ - acỉcỉformte
(10 : 1 : 0,1).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanoỉ 
96 % (Tỉ), đun hồi lưu trên cách thủy 30 min, lọc. Bay hơi 
dịch lọc tới cắn, hòa tan cắn trong ỉ ml ethyỉ acetat (TT), 
gạn lấy lớp dung dịch trong ở phía trên làm dung dịch thử. 
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 2 g bột Sâm cau (mẫu chuấn), 
tiến hành chiết như mõ tả ở phẩn 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 trong không khí ở nhiệt độ phòng.
Quan sát bàn mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng 
366 nm. Trến sắc ký đồ của dune dịch thử phải có các vết 
phát quang cùng giá trị Rf và màu sắc với các vét trcn sắc 
ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.
Hoặc phun lên bản mỏng hỗn họp dung môi gồm dung 
dịch kalt ferocyanid 2 % (TT) và dung dịch seit (Hỉ) cỉorĩd 
(TT) 2 % (1 : 1). Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng tử 
ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên sẳc ký đồ của dung dịch 
thử phải cỏ các vết cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết 
trên sắc ký đồ của dung địch đối chiêu.

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).

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

Tạp chất
Rễ con và gốc thân: Không quá 4 % (Phụ lục 12.11).

Chất chiết đươc trong dươc liệu
Không ít hơn 7,0 % tính theo được liệu khô kiệt,
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng eĩhanoỉ 96 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Cây được thu hái vào mùa thu hay mùa đông. Đào lấy cù, 
loại bỏ đuôi và rễ sợi, rùa sạch, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, thái lát, phơi hoặc sấv khô.

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn, hơi độc. Quy kỉnh can thận.

Công năng, chú tri
Bô thận tráng dương, cường cân cổt, khử hàn trừ thấp. Chủ 
trị: Liệt dương, di tinh đau nhức cơ khóp do hàn, chân tay 
yêu mêm, ỉa chảy sợ lạnh.

SÂM ĐẠI HÀNH (Thân hành)

Cách dùng, liều lượng
Ngày dừng từ 3 g đến 9 g. Thường phối họp với các 
thuổc khác.

SÂM ĐẠI HÀNH (Thân hành)
Bulbus Eleutherinis subaphyỉlae 
Sâm cau, Tỏi lào, Hành lào
Thân hành đà phơi hay sấy khô của cây Sâm đại hành 
(Eỉeutherine subaphylỉa Gagnep.), họ Lay ơn (Iridaceae).

Mô tả
Thân hành (quen gọi lả củ) tròn như củ hành hay dài, 
đường kỉnh chô lớn nhất 1 cm đên 2 cm, dài 4 cm đến 
5 cm, bên ngoài có một vài lớp vẩy khô, phần trên màu 
nâu, phần dưới màu đỏ, các lớp bên trong màu đỏ tươi như 
máu. Cắt ngang củ thấy màu đỏ nhạt xcn lẫn những vòng 
đong tâm màu trắng. Củ còn mang một ít rễ nhỏ, dài 1 cm 
đến 3 cm.

Vi phẫu
Cất ngang lóp vẩy mọng nước thấy: Biểu bì ngoài gồm 
một hàng tế bào hình chữ nhật xếp đểu đặn. Mô mềm có 
nhiều hạt tinh bột và tinh thể calci oxalat hình que. Bó libe- 
gỗ chông kép hỉnh trải xoan năm giữa lớp mô mềm, lỉbe 
bao bọc hai đâu, gô ờ giữa, mạch gô ít, xêp ỉộn xộn, lớp 
biểu bì trong gồm một hàng tế bào hình chữ nhật, mỏng 
hơn biểu bì ngoài.

Bột
Bột màu hồng, vị lúc đầu hơi đấng, sau ngọt. Soi kính 
hiển vi thấy nhiều hạt tinh bột đa dạng, kích thước mỗi hạt 
1,6 pm đến 40 pm, một số hạt nhìn rõ rốn. Tinh thể calci 
oxaỉat hình qưe, có loại đầu nhọn trông như đầu bút chì, có 
loại đầu tù. Mảnh mạch. Mảnh mô mềm chứa hạt tinh bột. 
Mảnh biểu bì ngoài. Mảnh biểu bì trong.

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

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

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

C hế biến
Thu hoạch từ cây 1 năm tuổi trở lên. Khi cây tàn lụi, đảo 
lấy thân hành, cất bò phần rễ, lá, rửa sạch thải dọc củ thành 
lát, phơi hoặc sấy khô (dưới 60 °C). Để nguyên miếng
hoặc tán bột. Neu chưa đùng thì sau khi đào củ, rũ sạch 
đất, để nguvên cả lóp rề vả vỏ ngoài, tách ra từng củ, vùi 
vào cát ẩm để cho củ lâu khô.

Bảo quản
Phần củ khô để nơi thoáng mát, tránh mốc mọt. Củ tươi 
vùi vào cát ẩm hoặc nơi ẩm.
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Tính vị, quy kinh
Cam ôn. Vào các kinh can, tỳ, phè.

Công năng, chủ trị
Tư âm dương huyết, chi huyết, sinh cơ, chỉ khái, tiêu độc. 
Chù trí: Thiếu máu, vàng da, hoa măt, nhức đâu, mệt mỏi, 
băng huyết, ho ra máu. Thương tích tụ huyêt (giã đăp), ho 
gà viêm họng, tc bại do suy dinh dưỡng, mụn nhọt, lở ngứa.

Cách dùng, liều hrựng
Ngày dùng từ 4 g đến 12 g thuốc sắc, hãm, bột hoặc thuốc viên.

SÂM VIỆT NAM (Thân rễ và rc)
Rhizoma et Radix Panacis vỉetnamensis 
Sâm Ngọc Lỉnh, Sâm K5

Thân rễ và rề cù đà phơi hay sẩy khô của cây Sâm Việt 
Nam [Panax Vietnamern iS Ha ct Crush V.), h ọ  Nhân sâm 
(Araliaceae).

Mô tả
Thân rễ thường nhiều đốt, cong ngoằn ngoèo, ít khi có 
hình trụ thẳng, dài 3 cm đến 15 cm, đường kính 0,5 cm đến 
1,5 cm. Mặt ngoài màu nâu hay màu vàng xám, có những 
vết nhăn dọc, mành; những vết vân ngang nổi rõ chia thàn 
rễ thành nhiều đốt, đặc biệt cỏ nhiều sẹo do thân khí sinh 
hàng năm tàn lụi để lại. Thể chất cứng chắc, giòn, dề bé, 
mặt bè lởm chởm, màu xám nhạt. Mùi thơm nhẹ đặc trưng, 
vị đắng, hơi ngọt.
Rễ củ có dạng hình con quay dài 2,4 cm đến 6,5 cm, đường 
kính 1,5 cm đến 2 cm (ờ cày mọc hoang), thường hợp 
thành bó 2 đèn 4 rễ củ hình thoi, đôi khi có rễ trụ dài (ờ 
cây trỏng). Rễ cù cỏ màu nâu nhạt, có những vân ngang 
và nôt cảc rễ con. Thể chất nạc, chắc, khó bẻ gãy. Vị đẳng, 
hơi ngọt.

Vi phẫu
Thân rề: Lớp bần gồm 4 - 6 hàng tế bào hình chừ nhật, 
thành hơi cong, màu lục, lớp ngoài thường bị bong rách 
ra. Mỏ mẽm vò gôm những tế bào hình nhiều cạnh thường 
dày lên ờ góc, chứa nhiều ống tiết chứa chẩt tiết màu nâu 
đỏ, đôi khi có rải rác tinh thề calci oxalat hình cầu gai. 
Tâng sinh libe-gồ liên tục, các bó libe-gỗ có dạng hình 
thoi, phân cách nhau bời tia tùy rộng. Gồ gồm những tế 
bào thành dày, đặt trong mô mềm gỗ ít hóa gỗ. Ruột cấu 
tạo bời các tế bào có thành dày lên ờ góc hay để hớ những 
khoảng gian bào, ống tiết thường ờ vị tri úng với các bó 
libe-go ờ cả phía trong lẫn phía ngoài.
Rè cù: Lớp bân gồm 4 - 7 lớp tể bào hình chữ nhật, các 
lớp ngoài thường bị bong ra. Mô mềm vỏ rộng, chiém một 
nửa bán kính của rễ; gồm nhiều tế bào thảnh mỏng, kích 
thước và hình dạng thay đổi, chứa nhiều ống tiết và tinh 
thê calci oxaỉat hình cầu gai. ống tiết chứa chất tiết màu 
nâu đen hay vàng nâu tập trung ở vùng libe và xếp thành 
nhiêu vòng. Tầng sinh libe-gổ liến tục gồm một l(Vp tế bào 
hình chừ nhật dẹt. Libe-gỗ xép thành từng bó riêng lé, kéo

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

dài theo hướng xuyên tâm. Te bào gỗ thành dày. mô mèm 
gỗ khồng hỏa gỗ. Tia tủy rộng gồm nhiều tế bào xếp theo 
hướng xuyên tâm.

Bột
Màu vảng nâu. Soi kính hiển vi thấy: nhũng hạt tinh bột 
riêng lè hay hợp thành đám, hình bầu dục, hình cầu, kích 
thước không đều, rốn hạt là một vạch. Mảnh bân với những 
tế bào hình nhiều cạnh, thành dày màu vàng nâu. Mành mô 
niềm gồm những tế bào thành mòng, màu trang hay vàng 
nhạt. Mành mạch vạch, mạch mạng. Rải rác có chất tiết 
màu vàng nâu hay nâu đen. Đôi khi có các tinh thể calci 
oxalat hình cầu gai hay hình khổi.

Định tính
Phương pháp sắc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Siỉicci gel G (kích thước hạt 2 - 10 pm).
Dung mói khai triển: n-butanol - nước - acid acetic (4 :5 :  
1, lớp trên).
Dung dịch thứ: Lấy 0,1 g bột dược liệu, thêm 5 ml methanol 
(TT), đun hồi lưu trong cách thủy 15 min hoặc siôu âm 
30 min, để nguội, lọc.
Dung dịch chất đối chiếu: Hòa tan riêng biệt các chất 
chuẩn ginsenosid-Rgi, ginsenosid-Rb] và majonosid-Ri 
trong methanol (77) để được các dung dịch chuẩn tương 
ứng có nồng độ mỗi chuẩn khoản2 1 ms/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Lấy 0,1 g thân rễ Sâm việt 
nam (mẫu chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung 
dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 1 pl đến 
5 pl mồi dung dịch trên thành băng dài 8 mm. Triẻn khai 
sac ký đến khi dung môi đi được khoáng 8 cm, lấv bàn 
mỏng ra đổ khô trong không khí, phun dung dịch acid 
sulfuric If) % trong ethanol (77). sấy bàn mỏng ờ 110 °c 
trong 3 min. Quan sát dưới ánh sáng thường hoặc ánh sáng 
tử ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đô cùa dung 
dịch thừ phải có các vết có cùng màu sắc và giá tri Rf với 
các vêt cùa ginsenosid-Rgi, ginscnosid-Rbj, majonosid-R2 
trên săc ký đồ của dung địch chất đôi chiểu và phải có các 
vết cùng màu sẳc và giá trị Rf với các vết trên sẳc ký đồ cùa 
dung dịch dược liệu đối chiếu.

Định lượng
Phương pháp sắc ký lông (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitriỉ - nước.
Dung dịch c.huân: Hòa tan các chât chuân ginsenosid-Rbi, 
ginsenosid-Rd, ginsenosid-Rg! và mạjonosid-Ri trong 
methanol 70 % (77) đê được dung dịch chuân hôn hợp cỏ 
nông độ môi chuân lân lượt chính xác khoảng 0,1 mg/ml; 
0,1 mg/ml; 0,3 mg/ml; 0,5 mg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 100 mg bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào ống nghiệm có nắp, thêm chính xác 10 
ml methanol 70 % (77), đậy nấp, cân. Chiết bằng siêu âm 
trong 40 min ờ 30 °c, mỗi 10 min lắc đều ổng, để nguội, cân 
lại, bù khối lượng đã mất bằng methanol 70 % (77) dể được 
khối lượng ban đẩu, lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 pm. 
Diêu kiện sắc ký':
Cột kích thước (15 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  (5 pm).

SÂM VIỆT NAM (Thân rề và rễ)
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Detector quang phổ từ ngoại đặt ờ bước sóng 196 nm. 
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 20 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau;

SEN (Cây mằni)

Thời gian Acetonitril Nước
(min) (% tt/tt) (% tt/tt)
0-11 21 79
11-25 21 — 32 79 -> 68
25 - 35 32 — 40 68 —> 60
35-40 40-95 60-5
40-60 95 5
60-61 95 -»21 5 —► 79
61 - 71 21 79

Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thừ. Thứ tự
rửa giải: ginsenosíd-Rg t; majonosid-Rq ginsenosid-Rbi,
ginscnosiđ-Rd.
Kiểm tra tỉnh thích hợp của hệ thong: Tiến hành sắc ký 
với dung dịch chuẩn, tinh sổ đĩa lý thuyết của cột. số đĩa lý 
thuyết cùa cột không được nhỏ hơn 40000 tính theo pic của 
majonosid-R2. Độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic 
ginsenosid-Rgp majonosid-R2; ginsenosid-Rbi, ginsenosiđ- 
Rd trong 6 lần tiêm lặp lại không được lớn hơn 2,0 %.
Tiến hành sác kỷ với dung dịch chuẩn, dung dịch thừ. Tính 
hàm lượng ginsenosid-Rgi; majonosid-R2; ginsenosid-Rbi, 
ginsenosid-Rd trong dược liệu dựa vào diện tích pic ginsenosid- 
Rgi; majonosid-R2; ginscnosid-Rbị, ginsenosid-Rd trên săc 
ký đồ của dung dịch chuẩn, dung dịch thừ và hàm lượng cùa 
các chất chuẩn.
Dược liệu phải chứa không dưới 0,5 % ginsenosid-Rb! 
(C54H97O23), 0,5 % ginsensosid-Rd (C48Hạ->0 ,si), 1,5 % 
ginsenosid-Rgi (C42H7->0 |4) và 0,4 % majonosid-R2 
(C41H70O14), tính theo dược liệu khô kiệt,

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).

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

Tỷ lệ vụn nát
Ọua rây có kích thước măt rây 2 mm: Không quá 5 % (Phụ 
lục 12.12),

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

Chế biến
Thu hoạch thân rễ và rề cù cùa cây từ 5 năm tuồi trờ lẽn 
vào tháng 9 đến 12, rửa sạch, phơi nang hay sấy khô ờ 
nhiệt độ dưới 60 °c.

Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi khô. Tránh ẩm, mốc mọt.

Tính vị, quy kình
Khổ, cam. Vào hai kinh phổ, tỳ.

Công năng, chủ trị
Bỏ khí, bó phê. Chu trị; Cơ thê suy nhược, phế hư viêm 
họng, đau họng.

Cách dùng, liều luựng
Ngày dùng 6 g đến 10 g, dạng thuốc sắc, tán bột.

Kiêng kv
Thể tạng hư hàn, phải chích gừng. Không dùng chung với 
Lê 16.

SEN (Cây mầm)
Embryo Nehtmbinỉs nuciferae 
Liên tâm, Tâm sen

Cây mầm lấv từ hạt cáy Sen (Nelumbo nucífera Gaertn.), 
họ Sen (Nelumbonaceae) đã phơi hay sấy khỏ.

Mô tả
Tâm sen dài khoảng ỉ cm, rộng khoảng 0,1 cm, phần trên 
là chồi mầm màu lục sẫm, gôm 4 lá non gấp vào trong. 
Phần dưới là rễ và thân mầm hình trụ màu .vàng nhặt, mặt 
cắt ngang có nhiều lồ hổng (xem bằng kính lúp).

Vi phẫu
Biểu bì gồm một lớp tế bào xếp đều đặn. Te bảo mô mềm 
tròn thành mỏng. Có nhiều bó libe-gỗ kích thước to dần 
tại những bó libe-gồ ờ vòng phía trong. Mỗi bó libe-gỗ 
gồm libe phía ngoài, gỗ phía trong. Có nhiều khuyết to xếp 
thành một vòne xen giữa hai vòng bó libe-gỗ trong cùng.

Bột
Màu lục sẫm, vị đắng. Soi kính hiển vi thấy mảnh mô mèm 
gồm nhiều tế bào chửa diệp lục. Hạt tinh bột hình cầu hay 
hình trứng, đường kính 4 gm đen 6 pm có khi tới 15 pm. 
Mảnh biểu bi.

Định tính
A. Cân khoáng 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 90 % 
(77), đun cách thủy 5 min, sau đó gạn lọc qua bông. Dịch 
lọc đem cô đến cắn và hòa tan can với 5 ml dung dịch acid 
sulfuric 5 % (77). lọc lấy dịch lọc. Cho vào 4 ống nghiệm 
mỗi ống 1 ml dịch lọc đe làm các phản ứng sau:
Ống 1: Thỏm 2 giọt thuốc thử Mayer (77), xuất hiện tủa 
trăng.
Óng 2: Thêm 2 giọt thuốc thử Dragendorff (77), xuất hiộn 
tủa đỏ.
Ống 3: Thêm 2 giọt thuốc thừ Bouchardat (77), xuất hiện 
rủa nâu
Óng 4: Thêm 2 giọt thuốc thử acid picric (77), xuất hiện 
tủa vàng
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng '. Silica gel G.
Dung môi khai trién: Cloroform - methanol ~ amoniac 
(50 : 9 : 1).
Dunạ dịch thử: Lấy khoảng 1 g bột dược liệu, thấm ẩm 
bàng 1 ml amoniac đậm đặc (77). Thêm 10 ml cloroform
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SEN (Hạt)

(77) để yên trona 20 min, thỉnh thoáng lắc, sau đó lọc qua 
bông. Chuycn dịch lọc vào bình gạn nhỏ, lăc lại với 10 ml 
dung dịch acid sulfuric 5 % (77), tách lớp acid, kiêm hóa 
bằng amoniac (77) rồi lắc lại với cỉoro/orm (TT) và lây 
dịch chiết clorofonn cô cách thủy còn khoáng 0,5 ml dùng 
làm dung dịch thừ.
Dưng dịch đoi chiếu: Hòa tan nuciferin chuẩn vào 
cloroform (77) để được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml. 
Nếu không có nuciferin, có thể dùng 1 g Tâm sen (mầu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thừ. 
Cách tiên hành: Chấm riêne biệt lên bản mòng 20 Ịil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bàn móng 
ra để khò ờ nhiệt độ phòng, phun thuôc thừ Dragendorff 
(77). Quan sát dưới ánh sáne thường. Trên sắc ký đồ cúa 
dung dịch thử phải có ít nhất có 5 vết màu đò cam, trong 
đó phài có vết có cùng màu và giả trị Rf với vet nucifcrin 
trên săc ký đô của dung dịch đôi chiêu. Nêu dùng Tâm sen 
để chiết dung dịch đổi chiếu thì trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch thử phải có các vet cùng màu và giá trị Rf với các vết 
trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (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 hydrocloric
Không quá 0,3 % (Phụ lục 9.7).

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

Kim loại nặng
Không quá 10 phần triệu Pb; 1 phần triệu Cd; 0,4 phần 
triệu Hg, 1 phần triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Định lưọmg
Tiên hành như mô tả ở phần Định lượng trong chuyên luận 
“Sen (lá)”. Tâm sen phải chứa ít nhất 1,0 % alcaloid toàn 
phân tính theo nuciferin trên dược liệu khô kiệt.

Chế biển
Lây quà bể ờ gưcmg sen đã chỉn già, loại bò vò cứng bên 
ngoài, ngâm, ú cho mêm, bò lớp vỏ lụa đỏ, thông lây tâm 
sen, phơi hay sấy nhẹ 40 °c đến 50 °c đến khô.

Bảo quản
Đè nơi khô ráo, thoáng mát.

Tỉnh vị, quy kinh
Khô, hàn. Quy vào các kinh tâm, thận.

Công năng, chủ trị
Thanh tâm. trừ nhiệt, chi huvct, sáp tinh. Chủ trị: Tâm 
phiền mat ngủ, di tinh, thồ huvết.

Cách dùng, liều luạmg
Ngày dùng từ 2 g đèn 5 g, phổi hợp trong các bài thuốc.

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

SEN (Hạt)
Semen Neỉumhinis nuciferae 
Liên nhục
Hạt còn màng mòng của quả già đă phơi hay sấy khô của cây 
Sen (.Neỉumbo micifera Gaertn.), họ Sen (Nelumbonaceae).

Mô tả
Hạt hình trái xoan, dài 1,1 cm đến 1,3 cm, đường kính 
0,9 cm đến 1,1 cm. Mặt ngoài còn màng mỏng màu nâu, 
cỏ nhiều đường vân dọc. ờ  đầu trcn có núm màu nâu sầm. 
Bóc màng ngoài màu nâu đc lộ hai lả mầm bang nhau và 
xếp úp vào nhau, màu trắng ngà. hạt chứa nhiều tinh bột. 
Giữa hai lá mầm cỏ hai đường rãnh dọc đối xímg nhau. 
Chồi mầm màu xanh lục, nằm ở giữa đường rãnh dọc cùa 
hai lá mầm.

Bột
Có nhiều hạt tinh bột hỉnh trứng, rộng 2 gm đen 6 pm, dài 
4 |im đến 14 pm, có khi dài tới 32 pm; hoặc hình tròn có 
đường kính 2 pm đến 19 pm, rốn phân nhánh, vần không 
rõ. Mảnh mô mềm của lá mầm gom tế bào chửa tinh bột. 
Mảnh vò hạt rải rác có tinh thể calci oxalat hình cầu gai, 
đôi khi có mảnh mạch.

Định tính
A. Đặt một ít bột dược liệu lên phiến kinh, nhỏ một giọt 
dung dịch ninhydrin 2 % (77), hơ nóng, đậy một lá kinh 
lên, soi kính hiên vi thấy bột có màu tím; nhò thêm một 
giọt aìcol isoamỵỉic (77), bột chuyển sang màu hơi hồng.
B. Đật một ít bột dược liệu lên phiến kính, nhò một giọt 
dung dịch 2,4-dìnitrophenvỉ hydrazin hydroclorid (77), rồi 
đậy lá kính lên, soi kính hiển vi thẩy ờ mép kính có tinh thể 
hình kim màu vàng.
c. Lấy khoáng 1 g bột dược liệu cho vào ống nghiệm rồi 
thêm 10 ml ethanol 90 % (77), đun sôi 5 min, lọc, dịch lọc 
có màu vàng nhạt. Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 ml thuốc thử 
Fehling (77), đun sôi, xuất hiện tủa đò gạch.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Hạt vỡ: Không quả 5,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 0,15 % .

Chế biến
Vào mùa thu, lấy quà bế ờ gưonng sen chín già, loại vò cứng 
bên ngoài, phơi hoặc sây ở 50 °c  đến 60 °c cho đến khô.

Bào chế
Lấy hạt ngâm nước một lát, ủ mềm, loại bò tâm sen, phơi 
hoặc sấy khô hạt.

Bảo quản
Đổ nơi khô mát, tránh mổc mọt.
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Tính vị, quy kinh
Cam, sáp, bình. Vảo các kinh lỳ, thận, tâm.

Công năng, chủ trị
Bồ tỳ, dưỡng thận, sáp trường, cố tinh, dưỡng tâm, an thân. 
Chủ trị: Tỳ hư tiét tả, di mộng tinh, đới hạ, hôi hộp, mât 
ngủ, cơ thể suy nhược.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đển 15 g, phối họp trong các bài thuốc. 

Kiêng kỵ
Thực nhiệt, táo bón không nên đùng.

SEN (Lá)
Folium Neỉumbinỉs nuciferae 
Liên diệp
Lá bánh tẻ đã bỏ cuống, phơi hoặc sấy khô của cây Sen 
{Nelumho nucífera Gaertn.), họ Sen (Nelumbonaceae).

Mô tả
Lá nguyên hình hòn, nhăn nheo, nhàu nát, đường kính 30 cm 
đến 60 cm, mặt trên màu lục tro, hơi nháp, mặt dưới màu lục 
nâu, nhẵn bỏng, mép nguyên, ở giữa lá có vết tích của cuống 
lá iồi lên màu nâu. Lả có từ 17 đên 23 gân tỏa tròn hình nan 
hoa bánh xe. Gân loi về phía mặt dưới lá. Lả khô giòn, dễ 
vụn nát, có mùi thơm.

Vi phẫu
Biểu bì trên gồm một lóp tể bào hình chữ nhật nhỏ, mặt 
ngoài có núm lồi lên. Biểu bì dưới có tầng cutin dày. Mô 
mềm giậu có một lớp tế bào xếp sát biêu bì trên, chạy từ 
phiến lá qua gân lá. Mô dày ở gân lá cấu tạo bời tế bào thành 
hơi dày, xếp thành đám sát biểu bì dưói. Tế bào mô mềm cỏ 
thành mỏng. Xen kẽ giữa những tế bào mô mềm có nhiều 
khuyết to, kích thước không đều, xung quanh mỗi khuyết 
có nhiều tinh thể calci oxalat hình cầu gai. Nhiều bó libe-gồ 
kích thước khác nhau, ỏ  giữa gân có 2 bó libe-gỗ to, những 
bó libe-gỗ nhỏ xếp rải rác xung quanh. Mỗi bó lìbe-gỗ có 
vòng mô cứng bao bọc, gỗ phía trên, libe phía dưới.

Bột
Mảnh biểu bì trên gồm tế bào hình nhiều cạnh, kích thước 
không đều, thành ít nhăn nheo, có lỗ khí ở dạng bien thiên. 
Thành phía ngoài của tế bào biểu bì có nhiều núm lồi lên. 
Núm nhìn phía dưới mặt lả những vòng tròn nhỏ, rải rác 
có những núm bỊ tách khỏi biểu bỉ hình ba cạnh hay hình 
chuông. Mảnh biểu bỉ dưới gồm tế bào thành nhăn nheo. 
Sợi thành hơi đày, có khoang rộng. Có mảnh mạch mạng, 
mạch xoắn. Tinh thể calci oxalat hình cầu gai, đường kính 
25 ịim đến 36 pm.

Định tình
A. Lấy 1 g bột được liệu, thêm 10 ml nước đun sôi, lắc, 
lọc. Lấy 1 ml địch lọc them 1 giọt đến 2 giọt dung dịch sắt 
(ỈII) cỉorìd 5 % (TT) sẽ xuât hiện tủa xanh đcn.

SEN (U )

B. Lấy 5 g bột dược liệu cho vào bình nón có dung tích 
100 mi, thêm 50 ml ethanol 90 % (TT), lắc kỹ, rồi đun 
trong cách thủy sôi trong 30 min, lọc. Cô dịch lọc còn 
khoảng 3 ml. Lấy 2 ml dịch lọc, thêm 5 giọt đến 10 giọt 
acid hydrocỉoric (TT) và một ít bột magnesi (TT) hoặc 
bột kẽm (TT). Đun cách thủy 2 min đến 3 min, dung dịch 
chuyển từ màu vàng sang đỏ.
c. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml dung dịch acid 
hydroclorỉc ỉ % (TT), lẩc 15 min, lọc. Kiêm hóa dịch lọc 
bằng dung dịch amoniac Ỉ0%  (TT) đến pH 9 đến 10. Chiết 
alcaloid bàng cloroform (TT) ba lần, mỗi lan 5 ml. Gộp 
dịch chiết cloroform (dịch chiết A). Để lại 1 ml dịch chiết A 
làm dung dịch thử trong phép thử D; phần còn lại đem lắc 
với dung dịch acid hydrocỉorỉc ỉ  % (TT) hai lần, mồi làn 
5 ml. Gộp dịch chiết acid chia vào 4 ong nghiệm:
Ồng 1 : Thêm 1 đến 2 giọt thuốc thử Mayer (TT), sẽ xuất 
hiện tủa trắng.
Óng 2: Thêm 1 đến 2 giọt thuốc thử Bouchardat (T ỉ'), sẽ 
xuất hiện tủa đỏ nâu.
Ống 3: Thềm 1 đến 2 giọt thuốc thử Dragendorff (TT), sẽ 
xuất hiện tủa đỏ cam.
Ống 4: Thêm 1 đến 2 giọt dung dịch acid picric 
10 % (TT), sẽ xuất hiện tủa vàng.
D. Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica geỉ G.
Dung môi khai trien: Cloroform - methanol - amoniac đậm 
đặc (50 : 9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 1 ml dung dịch A cô trên cách thủy 
đến còn khoảng 0,5 ml.
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan 1 mg nuciferin chuẩn 
trong 1 ml chroform (TT). Nêu không có nuciferin, có 
thể dùng Lá sen (mẫu chuẩn) và chiết như mô tả ở phẩn 
Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 pỉ mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kỷ, lấy bản mỏng 
ra, để khô ở nhiệt độ phòng. Phun thuốc thừ Dragendorff 
(TT). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thử xuất hiện nhiều vết, trong đó có vết cùng 
màu sắc và giá trị RjfVỚi vết của nuciferin trên sắc ký đồ 
của dung địch đối chiếu. Neu dùng lá Sen để chiết dung 
dịch đối chiếu thỉ trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có 
các vét cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ 
của dung dịch đối chiếu.

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

Tạp chất
Cuổng lá còn sót lại: Không quá 2 % (Phụ lục 12.11).

Tỷ lệ vụn nát
Ọua rây có kích thước măt rây 3,150 mm: Không quá 5 % 
(Phụ lục 12.12).

Kim loại nặng
Không quá 10 phần triệu Pb; 0,5 phần triệu Cd; 0,4 phần 
triệu Hg, 8 phần triệu As (Phụ lục 9.4.11 ).

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V
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Định lưựng
Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây số 355), 
thấm ẩm bang amonỉac đậm đặc íTT), đê I h, sau đó cho 
vào túi làm bằng giây lọc, đặt vào bình Soxhlet, chiết 
bàng ethanol 96 % (TT) cho đến kiêt alcaloìd (Phụ lục 
32.3, dùng thuốc thử Bouchardat). cất thu hồi dung môi, 
hòa tan căn trong dung dịch acid hydrocloric 5 % (77) 
(5 lần, mồi lần 5 ml). Lọc, rửa dịch lọc acid bang ether 
dầu hỏa (77) 3 lần, mồi lần 10 ml. Kiềm hóa dịch chiết 
acid bằng amoniac đậm đặc (TT) đến pH 10, sau đó lắc 
với cloroform (TT) 5 lần, mỗi lần 10 ml. Gộp dịch chiết 
cloroform, rửa dịch cloroíbrm bằng nước cat đến pH trung 
tính rồi bốc hơi dung môi tới khô. Hòa tan cắn với một 
lượng chính xác 10 ml dung dịch acid hydrocỉorìc 0J N 
(CĐ). Thêm 5 ml nước cât và 2 giọt đò methỵỉ (77). Chuân 
độ dung dịch acid hydrocloric 0,1 N thừa băng dung dịch 
na tri hydroxyd 0,1 N  (CĐ). ^
Hàm lượng alcaloid toàn phân (X%) trong lá Sen tính theo 
công thức sau:

x % =  0 0 - 0 * 2^5
a

Trong đó:
n là sô ml dung dịch na tri hvdroxyd 0, ỉ N (CĐ) đã dùng; 
a là khôi lượng bột dược liệu đem định lượng đã trừ độ 
ẩm(g).
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,8 % alcaloid toàn phàn tính 
theo nucifenn (C19H'ij0 2N) trên dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái vào mùa hạ và mùa thu, khi cây bắt đầu nờ hoa, 
cắt lấy lá bánh té, phơi nắng cho khó 7 đển 8 phần 10, cẳt 
bò cuông, gấp lá thành hình bán nguyệt, phơi tiếp đen khô.

Bào chế
Lá Sen (Hà diệp) khô, phun nước cho hơi mềm, thái thành 
các dải, miếng, phơi hoặc sấy khô.
Lá sen thán sao (Hà diệp thán, thán lá sen): Lấy lá Sen sạch 
đã thái thành dải, cho vảo nồi kín, nung chín kỳ, đố nguội, 
lây ra.

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

Tính vị, quy kinh
Vi khổ, lương. Vào ba kinh can, tỷ, vị.

Công năng, chủ trị
Thanh thừ, lợi thấp, lương huyết, chi huyết. Chủ trị: Trúnệ 
thử, háo khật, ỉa chàv do thử thấp, huyết lị, nôn máu, đo 
máu cam, tiểu tiện ra máu do huyết nhiệt.
Thán lá Sen: Chi huvêt hóa ứ, chữa các loại chảy máu và 
băng kinh rong huyết.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g dược liệu khô, dược liệu nrơi 
dùng từ 15 e đến 30 g.
Thán lá sen: Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuổc sắc hay 
liOtàn tủ n .

SÓI RỪNG
Herba Sarcandrae glabrae

Phần trcn mặt đất phơi hav sấy khô cùa cây sỏi rừng 
[Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai], họ Hoa sói 
(Chloranthaceae).

Mô tả
Đoạn thân hình trụ thường phân nhánh, màu lục, dài 10 cm 
đẹn 15 cm, đường kỉnh 0,3 cm đén 1,3 cm, mang lá mọc 
đối; phiến lá hình bàu dục, dài 7 cm đến 18 cm, rộng 2 C1Ĩ1 

đến 7 cm, mẻp lá có răng cưa nhọn, cuống lá ngắn 0,5 cm 
đến 0,8 cm, lá có màu lục nhạt. Mùi thơm nhẹ, vị hơi hăng. 
Dược liệu sau khi cat đoạn phơi khỏ là các đoạn thân lá dài 
từ 3 cm đen 5 cm, bên ngoài có màu xanh lục tối hoặc nâu 
tối có các nểp nhăn dọc hiện rõ, rải rác cỏ các nốt sần nhô 
lên. Mặt cắt thân có tủy hoặc lồ rỗng ở giữa. Lá thường 
bị gãy, bên ngoài màu xanh lục, xanh nâu tới nâu hoặc đò 
nâu, không có lông, mép lá có răng cưa nhọn. Mùi thơm 
nhẹ, vị hơi hăng.

Vi phẫu
Thân: Mặt cắt ngang tiết diện hơi tròn. Quan sát dưới kinh 
hiển vi thấy: Bần cấu tạo bởi nhiều lóp tế bào hình chữ 
nhật bị ép dẹt thành hàng đổng tâm và dãy xuyên tâm. Mô 
mềm vỏ cấu tạo bời các tế bào hỉnh đa giác hay hình trứng 
thành mòng, xép không đều. Sau mô mềm là sợi xếp thành 
vòng tròn. Phần libe-gồ: Bó chồng mạch hờ rất phát triển 
xêp thành vòng tròn sít nhau. Trong cùng là mô mềm ruột 
cấu tạo bời các tế bào hình tròn hay hỉnh đa giác, thảnh 
mòng, có kích thước lớn. Rải rác trong mỏ mềm vò và ruột 
có các tế bào cứng.
Lả:
Gân lá: Gân phía trên hơi lồi, phía dưới lồi nhiều. Biểu bì 
trên và dưới )à một hàng tế bào hình chữ nhật nhỏ xếp đều 
đặn, phía ngoài phủ một lớp cutin mòng. Hạ bì gồm một 
lớp tê bào hình gần tròn nhỏ xếp đêu đận. Mô mềm cấu 
tạo bời các tế bào thành mỏng hình đa giác hay hình trứng, 
kích thước không đều. Rải rác trong mô mềm có các đám 
tế bào cứng. Giữa gân lá có hai bó libe-gồ lớn nằm đối 
xứng nhau qua trục giữa của gân lá. mỗi bó có một cung 
mô cứng gồm các tế bào có thành dàv hoá gồ, phía trên là 
cung mạch gỗ, ở giữa là libe.
Phiến lá: Biểu bì trên và dưới là một hàng tế bào hình 
chữ nhật tương tự phần gân lá nhung có kích thưó'c nhò 
hơn. Lớp tê bào mô dậu quan sát không rõ. Mô mềm gồm 
những tô bào có kích thước lớn, thành mỏng.

Bột
Bột có màu xanh xám, mùi thơm nhẹ. Quan sát dưới kính 
hiên vi tháy: Mảnh bicu bì, mảnh phiến lá mang lổ khí, tế 
bào cứng đứng riêng lẻ hay tập trung thành đám, sợi, các 
mảnh mạch.

Định tính
A. Lấy khoảng 1 g bột dược liệu cho vào ống nghiệm to, 
thêm 10 ml ethanol 90 % (77), đun sôi trên cách thủy 
khoảng 3 min. Lọc, lấy dịch lọc lảm các phàn ứng sau:
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Lấy 1 ml dịch lọc vào ống nghiệm nhỏ, thêm một ít bột 
magnesi (77) và 4 giọt acid hydrocỉoric (TT). Đun nóng 
trong cách thủy, xuất hiện màu nâu đỏ.
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 2 -3  giọt dung dịch sât (Hỉ) cloricỉ 
5 % (77), xuất hiện màu xanh đen.
Nhỏ 1 giọt dịch lọc lên tờ giấy lọc, để khô rồi hơ lên lọ 
amoniac đặc đã mờ nút, thấy vết có màu vàng đậm lên.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bản mỏng: Silica gel Gb'254.
Dung môi khai triển: To lu en - eí hy lace tat - acid formic
(9 : 4 : 1).
Dung dịch thừ: Lẩy khoảng 2 g bột dược liệu, thêm 50 ml 
nước, lắc siêu âm 30 min, lọc. Lấy dịch lọc lắc 3 lần với 
ethyl acetat (TT), mỗi lần 10 ml, gộp dịch ethyl acetat và 
cô tới cắn khô. Hòa cắn trong 1 ml methanol (77).
Dung dịch đoi chiếu: Lấy khoảng 2 g bột Sói rừng (mẫu 
chuẩn), chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên cùng một bản mỏng 
5 pl mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra để khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch nhôm 
cỉorỉd ỉ  % trong methanol (77), quan sát dưới ánh sáng tử 
ngoại ỏ' bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch 
thử phải có các vết cùng màu và giá trị Rf với các vết trên 
sắc ký đồ cùa dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).

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

Chất chiết được trong dưọc 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 hái toàn cây vào mùa hạ và mùa thu, rửa sạch đất cát, 
phơi khô hoặc sấy khô.

Bào chế
Loại bò tạp chất, rửa sạch, để ráo nưởc, cắt đoạn 3 cm đến 
5 cm, phơi hoặc sấy khô.

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

Tính vị, quy kinh
Khô, tân, bình. Vào kinh tâm, can.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt lưoTig huyết, hoạt huyết tiêu ban chẩn, khử 
phong thông lạc. Chủ trị: Huyết nhiệt, phát ban chẩn, 
phong thấp, tê đau, chẩn thương, té ngã gây đau.

Cách dùng, liều hrựng
Ngày dùng 9 g đến 30 g, dạng thuốc sắc. Thường phổi hợp 
với các vị thuôc khác.

SON THÙ (Quả)

SƠN THÙ (Quả)
Fructus Comí officinalis 
Sơn thù du

Quả chín đã phơi hay sấy khô, bỏ hạt của cây Sơn thù du 
[Cornus officinalis Sieb. et Zuce.), họ Thù đu (Comaceae).

Mô tả
Quả bị vỡ, nhãn nheo do bị tách bỏ hạt. Ọuả hình trứng, 
dải I cm đển 1,5 cm, rộng 0,5 cm đến 1 cm. Mặt ngoài màu 
đỏ tía đến tím đen, nhãn nheo, sáng bóng. Đỉnh quả có vét 
sẹo hình tròn của đài, đáy quả có vết của cuống quả. Chất 
mềm, mùi nhẹ, vị chua, đắng nhẹ.

Bột
Màu nâu đò. Te bào biểu bì vỏ quả màu vàng cam, hỉnh 
đa giác hoặc hình chữ nhật, đường kính 16 pm đến 30 pm, 
mặt ngoài tế bảo biểu bỉ dày, sần sùi, cutin hóa. Khoang 
chứa săc tô màu vàng cam nhạt. Tê bào vỏ quả giữa màu 
nâu vàng cam, phần nhiều bị nhăn. Khối inulin với những 
đường vằn dạng quạt, đường kính 23 pm đển 105 pm. 
Cụm tinh thể calci oxalat có đường kính 12 pm đen 32 pm 
ít thấy. Tể bào đá hình vuông, hình trứng, hình chữ nhật, 
các lỗ rõ và có một khoang lớn. Nhiều hạt tinh bột hỉnh 
trứng, đôi khi có rốn phân nhánh và vân mờ. Mảnh mạch 
điểm, mạch vạch, mạch vòng.

Định tính
A. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn móng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Toỉuen - ethyl acetat - acid formic 
(20:4:0,5)
Dung dịch thử: Lây 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethyl 
acetat (TT), siêu âm 15 min, lọc, bôc hơi dịch lọc trên cách 
thủy đến cạn. Hòa can trong 2 ml ethanol (TT) được dung 
dịch thừ.
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan acid ursolic chuẩn trong 
ethanol (77) đê được dung dịch chứa 1 mg/ml. Nêu không 
có chất chuẩn, dùng 0,5 g bột Sơn thù (mẫu chuẩn) chiết 
như mô tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl môi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra, đố khô ngoải không khí, phun dung dịch acid sulfuric 
ỈO % trong ethanol (77), sấy ờ 105 °c  tới khi các vết xuất 
hiện rõ. Quan sát duứi ánh sáng ban ngày. Trên sắc ký đố 
của dung dịch thừ phải xuất hiện vêt màu đỏ tím có cùng 
màu và giá trị Rf với vết của acid ursolic hoặc phải có các 
vết cỏ cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đổ của 
dung địch đối chiếu. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ 
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải 
xuất hiện vết có huỳnh quang màu vàng cam có cùng màu 
và giả trị Rf với vết của acid ursolic hoặc trên sắc ký đô cùa 
dung dịch thử phải cỏ các vết có cùng màu và giá trị Rf với 
các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng : Silica gel G.
Dung môi khai trien: Ethyl acetat - ethanol - acid acetic 
băng (50 : 10 : I).
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Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 
(TT), lắc siêu âm 15 min, lọc, bổc hơi dịch lọc trên cách 
thủy đến cạn. Hòa cắn trong 2 ml ethanol (TT) được dung 
dịch thử.
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan một lượng loganin chuẩn 
trong ethanol (TT) để được dung dịch chứa 1 mg/ml. Nếu 
không có loganin chuẩn, lấy 0,5 g bột Sơn thù (mẫu chuẩn) 
chiết như mô tả ờ phàn Dưng dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm nêng biệt lên bản mỏng 5 |il mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản mỏng ra, 
để khô ngoài không khí, phun dưng dịch vanillin 5 % trong 
acid sulfuric (77), sấy ờ 105 °c tới khi các vết xuất hiện 
rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thừ phải xuất hiện vết có cùng màu và giá trị Rf 
với vết của ỉoganin hoặc có các vết cùng màu và giá trị Rf 
với các vết trên sẳc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 16,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 cc, 5 h).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Hạt và cuống quả còn sót lại: Không quá 3,0 %.
Tạp chât khác: Không quá 0,5 %,

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

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

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

Định lượng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Phơ động: Acetonitrỉỉ - nước (15 : 85).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,1 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 355) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 
25 ml methanol so % (77), đậy nút, cân. Đun hồi lưu trong 
1 h, để nguội, cân lại. Bổ sung khối lượng mất đi bang 
methanol 80 % (TI), lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 pm. 
Dung dịch chuẩn: Hòa tan loganin chuẩn trong methanol 
80% (TT) đổ được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 
40 Ịig/ml.
Điều kiện sắc kv :
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tình c  
(5 pm).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 240 nin.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 Ị.IỈ.
Cách tiền hành:
Tiêm dung dịch chuẩn. Tiến hành sắc ký và tính số đĩa 
lý thuyết của cột. số đĩa lý thuyết của cột tính ưên pic 
loganin phải không dưới 3000.
Ticm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Tính 
hàm lượng cùa loganin trong dược liệu dựa vào diện tích
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pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dung dịch 
chuân, hàm lượng C17H26OI0của loganin chuẩn.
Dược liệu phải chứa không dưới 0,6 % loganin (C17H260jo) 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào cuối mùa thu, đầu mùa đông, thu hái khi vỏ 
quả chuyển sang màu đô, sấy ờ nhiệt độ thấp hoặc nhúng 
vào nước sôi cho chín tái rồi kịp thôn bóc bỏ hạt, lấy cùi, 
phơi hoặc sấy nhẹ đến khô.

Bào chế
Sơn thù nhục: Loại bỏ tạp chất và hạt quà còn sót lại.
Tửu Sơn thù nhục (sao rượu); Lấy Sơn thù nhục sạch trộn 
đều với rượu, cho vào lọ hoặc bình, đậy kín, đun cách thủy 
đến khi hút hết rượu, lẩy ra, sao khô là được. Cứ 10 kg Sơn 
thù nhục, dùng khoảng 0,60 L đển 1 L rượu.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

rinh vị, quy kinh
Toan, sáp, vi ôn. Vào các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Bổ can thận, cổ tinh sáp niệu. Chù trị: Di mộng tinh, tiểu 
tiện nhiều, đái dầm, đau lưng gối, ù tai, mồ hôi nhiều, phụ 
nữ bị khí hư, rong kinh, rong huyết.

Cách dùng, liều lưọiìg
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạne thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phối hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Dùng thận trọng khi tiểu khó, ít.

SƠN TRA (Quả)
Fructus Mali

Quả chín đã thái phiến được phơi hay sẩy khô của cây Sơn 
tra (Maỉus doumeri Bois. A. Chev.) họ Hoa hồng (Rosaceae).

Mô tả
Quả thịt hình cầu, vỏ quả ngoài màu nâu bóng, nhăn nheo, 
phần thịt quả màu nâu, cứng chắc, ờ giữa có 5 hạch cứng. 
Dược liệu khô là quả được căt thành từng phiên dày khoảng 
0,2 cm đên 0,5 cm, đường kinh khoảng 1,5 cm đên 3,0 cm. 
Phiển cỏ dạng tròn hay bầu đục, hơi cong queo, một số phiến 
mang cuông quả, một sô phiên có hoặc không có hạch cứng 
tùy theo vị trí cất. Hạt màu nâu đen, hình trứng nhãn nheo, 
nhân hạt màu trang ngà. Thịt quà có vị chua, chát.

Vi phẫu
Quà: Vô quả ngoài gồm một lcrp tế bào biểu bì với lóp 
sáp dày bao bọc phía ngoài. Ke đến là nhiều lóp tể bào 
hinh khối đa giác hay hơi thuôn dải có thành mỏng. Trong 
phần thịt quà rất dày, xen lẫn với các tê bảo mô mêm, rải 
rác có nhiều té bào mô cứng thành rất dày, ống trao đổi
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rõ, tụ thành đám gồm 2 đển 3 tế bào hay từng tế bào riêng 
lè. Một số lát cắt có thể nhìn thấy bó libe-gỗ bị cắt ngang 
hay cắt dọc trong phần thịt quả. Gần đến vùng tiếp giáp 
với hạt cỏ nhiều đám mô cứng to và xếp sát nhau gần như 
tạo thành vòng liên tục. Tiếp theo phía trong của vùng mô 
cứng là lớp mô mềm bao gồm các tể bào thành mỏng, vỏ 
quả trong, chỗ dính với hạt, có vòng tế bào mô cứng liên 
tục gồm các tể bào bình chữ nhật nằm ngang hoặc dọc, đan 
xen với nhau, thành dày, ống trao đổi rõ, khoang hẹp hon 
tể bào mô cứng ờ vùng vỏ quà giữa.
Hạt: Ngoài cùng là lớp tế bào vỏ hạt gồm nhiều tế bào hình 
chữ nhật, xếp theo hướng xuyên tâm. Tiếp theo là 3 đến 
5 lóp té bảo hình chữ nhật xếp theo hướng tiểp tuyến, 
thành mỏng chứa nội chất màu nâu. Trong cùng là vài lóp 
tế bào mô mềm hình đa giác. Nhân hạt gồm 2 lá mầm xếp 
úp vào nhau, mỗi lá mầm có lóp biểu bì bao bọc ờ mặt 
ngoài. Phần mô mềm ở vùng tiếp giáp của hai lá mầm gồm 
các tế bào hình dậu gồm 3 đển 5 hàng tế bào và kế tiếp là 
tế bào hình đa giác. Bó libe-gỗ chưa phát triển rõ rệt, xép 
rời nhau trên một hàng ờ giữa lá mầm.

Bột
Bột màu nâu đò, khô tơi, có ít xơ, mùi thơm, vị chua, chát. 
Te bào vỏ quả ngoài hình chữ nhật nhỏ, thưòng tách rời. 
Tê bào mô mềm thịt quả hình đa giác, thường dính thành 
đám, chứa chất màu nâu. Te bào mô cứng của thịt quả 
gôm từng tể bào riêng lẻ hoặc chụm 2 đển 3 tế bào, đám 
tế bào mô cứng của hạch quả gồm nhiều tể bào hình chữ 
nhật khoang hẹp, thuôn dài hơn. Mành vỏ hạt gồm các tế 
bào hình chữ nhật xếp khít nhau như mô dâu. Mô mềm lá 
mầm thường chứa giọt dầu béo. Mành mạch vạch, mạch 
xoắn nhỏ và hiếm.

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

Tỷ lệ vụn nát
Phần bột vụn nát và mảnh vỡ có đường kính nhỏ hơn
1,5 cm: Không quá 2 % (Phụ lục 12.12).

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

Tạp chất
Tỷ lộ nâu đen: Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).

Che biến
Thu hái quả vira chín, cất thành lát dày khoảng 0,3 cm đen 
0,7 cm, phơi hoặc sấy khô.

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

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

Công năng, chủ trị
Tiêu thực tích, hành ứ, hóa đàm. Chù trị: Ản không tiêu,
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đau bụng, đầy trướng, ợ chua, đàm ẩm, bụng kết hòn cục, 
sản hậu ứ huyết, đau bụng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 20 g, dạng thuốc sắc, bột hoặc viên. 
Thường dùng phối hợp với các vị thuốc khác.

SỬ QUÂN TỬ 
Semen Quisquaỉis

Hạt đã phơi hay sấy khô lấy từ quả già của cây Quả giun 
(Quisqualis indica L.), họ Bàng (Combretaceae).

Mô tả
Hạt hình thoi dài 1,5 cm đến 2,5 cm, đường kính 0,5 cm 
đến 0,8 cm. Vò mòng, màu nâu xám nhăn nheo, dễ bóc. 
Hai lá mầm dày, màu trắng ngà.

Soi bột
Bột màu trang ngà, vị bùi, hơi ngọt. Soi dưói kính hiển 
vi thấy: mảnh mô mềm, có khi mang những tinh thể calci 
oxalat hình cầu gai. Những giọt dầu riêng lẻ hoặc nằm 
trong các mảnh mô. Mảnh biêu bỉ vỏ hạt hình nhiều cạnh, 
thành dày. Những mành mạch xoắn nhỏ, rất ít.

Định tính
A. Lấy một ít bột dược liệu trên phiến kính, thêm một giọt 
dung dịch Sudan Hỉ (TT), soi dưới kính hiển vi thấy các 
giọt dầu nhuộm màu vàng cam.
B. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 90 % (TT), 
đun nóng, lắc, lọc. Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 ml thuốc thử 
Fehling (TT), đun sôi, xuất hiện tủa đỏ gạch.
c. Lay khoảng 5 g bột dược liệu, thấm ẩm bằng 2 ml 
amoniac (77). Thêm 40 ml ebroform (TT) và đun hồi lưu 
trên cách thủy trong 2 h, thỉnh thoảng lắc. Lọc, lắc dịch lọc 
với 5 ml dung dịch acid sulfuric ỉ N  (77), lẩy phần dịch 
acid chia vào 4 ổng nghiệm:
Ống 1: Thêm một giọt thuoc thừ Mayer (77), xuất hiện 
tủa trắng.
Óng 2: Thêm một giọt thuốc thừ Dragendorff (FT), xuất 
hiện tùa mcàu vàng cam.
ủng 3: Thêm một giọt thuốc thử Bouchardai (77), xuất 
hiện tủa màu vàng nâu.
Ống 4: Thêm một giọt dung dịch acid picric ỉ  % (TT), xuất 
hiện tủa vảng.
D. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica geỉ GF2Ĩ4.
Dung môi khai triền: Ether dầu hỏa (30 °c  đến 60 °C) - 
acetan - methanol (9,5 : 2,5 : 0,5).
Dung dịch ihìr. Lẩy 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml methanol 
(TT) ngâm qua đêm, lọc, bốc hơi dịch lọc trôn cách thủy 
đến còn 1 ml.
Dung dịch đối chiểu: Lẩy 2 g bột Sử quân từ (mẫu chuẩn) 
tiến hành chiết như dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 4 gl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký lấy bản mỏng ra 
đê khô trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ
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bước sóng 366 nm. Trên sấc ký đồ của dung dịch thử phải 
có các vết huỳnh quang cùng màu và cùng giá trị Rf với các 
vết trén sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẫm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 3 h).

Tạp chất
Tỷ lệ hạt sâm màu không quá 1 % (Phụ lục 12.11).

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

Chế biến
Khi trời khô rảo, hái quà già, phơi khô, tách vỏ, tiếp tục 
phơi chỗ râm mát hay sấy ở 40 °c đến 50 °c đến khô.

Bào chế
Lấy hạt thu được ờ mục chế biến hoặc lẩy quà chín khô, 
đập dập vỏ quả, bóc lấv nhản bên trong ngâm vào nước sôi 
5 min, xát bò lớp vò mỏng bên ngoài, phơi khô hoặc sấy 
khô. Khi dùng, sao vàng.

Bảo quản
Đe nơi khô ráo, tránh mốc, mọt, định kỳ phơi sấy lại.

Tính vị, quy kinh
Vị ngọt, tinh ôn, không có độc. Vào kinh tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Khu trùng tiêu tích, kiện tỳ', tiêu cam. Chủ trị: Giun đũa, 
giun kim, các chứng cam tích ờ trẻ em (bụng õng, da xanh, 
mat mũi nhoèn gi).

Cách dùng, liều lưựng
Trẻ em: Ngày dùng 3 g đến 8 g. Người lớn: Ngày dùng 
8 g đôn 12 g, dưới dạng thuốc bột, thuốc sắc. Thường phối 
hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng kỵ
Khi dùng cần phải loại bỏ lớp vò nhân, dồng thời không 
nên uổng nước chè để tránh bị nẩc.

t a m  t h ấ t  (Rễ củ)
Radix Panasỉs notoginseng

Rê cù đã phơi hay sấy khỏ của cây Tam thất [Panax 
notoginsengiBurk.)F. H.Chen], họ Nhân sâm (Araliaceae).

Mô tả
Rề củ có hình dạng thay đổi, hình trụ hay hình chùy, dài
1,5 cm đến 4,0 cm, đường kính 1,2 cm đến 2,0 cm. Mặt 
ngoài màu vàng xám nhạt, có khi được đánh bóng, trên 
mặt có những vết nhăn dọc rất nhò. Trên một đầu có những 
bướu nhỏ là vet tích cùa rễ con, phần dưới có khi phân 
nhánh. Trên đinh còn vết tích cùa thân cây. Chất cứng rắn,
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khó bẻ, khó cắt. Khi đập vỡ, phần gồ và phần vò dễ tách 
rời nhau. Mặt cắt ngang có lóp vỏ màu xám nhạt, có những 
chấm nhò màu nâu (ổng tiết), phần gồ ờ trong màu xám 
nhạt, mạch gỗ xếp hình tia tỏa tròn. Mùi thơm nhẹ đặc biệt, 
vị đắng hơi ngọt.

Vi phẫu
Lóp bần gồm 4 đến 5 hàng tế bào hình chữ nhật. Mô mềm 
vò chửa nhiều tinh bột, rải rác có những ống tiết chứa chất 
nhựa, đôi khí thấy tinh the calci oxalat hình cầu gai. Tang 
sinh libe-gỗ thành vòng liên tục, các bó libe-gồ cách nhau 
bởi những tia ruột rộng, gồm nhiều hàng te bào (cũng chứa 
hạt tinh bột). Rất ít mạch gỗ.

Bột
Nhiều hạt tinh bột hình tròn, hình chuông hay hình nhiều 
cạnh, đường kính 3 pm đến 13 pm, đôi khi có hạt kép 
2 đén 3. Mảnh mô mèm gồm tế bào hình nhiều cạnh, hoặc 
tròn, thành mòng, cỏ chứa tinh bột. Đôi khi thấy ống tiết 
trong cỏ chất tiết màu vảnẹ nâu. Mánh bần gồm những tế 
bào hình chừ nhật hay nhiều cạnh. Đôi khi có tinh thể calci 
oxaỉat hình cầu gai. Mành mạch mạng.

Định tính
A. Đặt một ít bột dược liệu trên khay sứ, nhò 1 giọt đến 
2 giọt acid acetic băng (TT) và 1 giọt đến 2 giọt acid 
sulfuric đậm độc (TT) sẽ xuất hiện màu đỏ, để yên màu đò 
sẽ sẫm dần lại.
B. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 15 ml ethanol 70 % (TT) 
đun trcn cách thủy 10 min, lọc. Lấy khoảng 1 ml dịch lọc 
pha loãng với nước cất thành 10 ml. Lắc mạnh 15 s, có 
bọt ben.
c. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Lac đều hỗn họp cỉoro/orm - ethyl 
acetat - methanol - nước (15:40:22: 10), gạn lấy lóp dưới. 
Dung dịch thử: Lẩy 1 g bột dược liệu, trộn đều với 10 m! 
nước, thêm 10 ml n-butanoỉ đã bão hỏa nước (77) vào hồn 
họp trên, lắc trong 10 min, để yên trong 2 h. Lọc lấy địch 
chiết butanol cho vào bình gạn. Thêm vào bình gạn 30 ml 
nước đã băo hòa butanol (TT), ỉắc kỹ, đe yên cho tách lớp 
(ly tâm nếu cần). Gạn lấy lớp butanol, cô trên cách thủy 
đến cạn. Hòa tan can trong 1 ml methanol (TT).
Dung dịch dược liệu đôi chiếu: Lấy 1 g bột Tam thất (mầu 
chuẩn), tiến hành chiểt như mỏ tà ờ phần Dung dịch thừ. 
Dung dịch chắt đối chiếu: Hòa ĩan ginsenosid Rg[, 
ginsenosid Rbi và notoginsenosid R| chuẩn trong methanol 
(TT) để được dung địch chuẩn hỗn hợp có nồng độ mồi 
chuân khoảng 0,5 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 J.Ü mồi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 12 cm, lấy bán mòng ra, đổ khô ừ nhiệt độ phòng, 
phun dung dịch acid sulfuric JO % trong ethanol (TT), say 
ờ 105 °c cho đen khi xuất hiện rõ vết. Quan sát bàn mòng 
dưới ánh sáng thường hoặc dưới đèn tử ngoại ờ bước sóng 
366 nm.

TAM THẮT (Rề cù)



Trên sác ký đồ của đung dịch thừ phải có các vết cùng màu 
sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
dược liệu đổi chiếu và có các vêt cùng màu và giá trị Rfvới 
các vét trên sắc ký đồ của dung dịch chất đối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

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

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

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

Chất chiết đirợc trong dược liệu
Không ít hưn 16,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng methanol (Tỉ') làm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động A: Acetonitrìỉ (77).
Pha động B: Nước.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,6 g bột dược liệu 
(qua rây số 355) vào bình nón có nút mài, thêm chính xác 
50 ml methanol (77), đậy nút, cân, để yên qua đêm, sau đó 
đun hồi íưu trên cách thủy ở 80 °c trong 2 h, để nguội, cân 
lại và bo sung methanol (77) đê được khối lượng ban đầu. 
Trộn đều và lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Dung dịch chitan: Hòa tan ginsenosid Rg, chuẩn, 
ginsenosid Rbi chuẩn và notoeinsenosid Rị chuẩn trong 
methanol (TT) đề được dung dịch có nồng độ tương ứng 
chính xác khoảng 0,4 mg/ml; 0,4 mg/mỉ và 0,1 mg/ml. 
Điêu kiện săc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 |im). 
Detector quang phổ tử ngoại đặt tại bước sóng 203 nm. 
Thể tích tiêm: 10 |il.
Tổc độ dòng: Từ 1 ml/min đến 1,6 ml/min.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trinh dung mỏi như sau:

TANG KÝ SINH

Thời gian Pha động À Pha động B
(min) (% tt/tt) (% tt/tt)
0-12 19 81
12-60 19 —»36 81 -»64
60-61 36 —» 19 64 —> 81
61-66 19 81

Thứ tự rừa giải: Notoginsenosid Ri; ginsenosid Rg,; 
ginsenosid Rb|.
Kiểm tra lính phù họp cùa hệ thống: Tiến hành sắc ký với 
dung dịch chuẩn, tính số đĩa lý thuyết cúa cột. số đĩa lý 
thuyết cùa cột không được nhỏ hơn 4000 tính theo pic của 
notoginscnosid R|. Độ lệch chuẩn tương đối của diện tích

pic ginsenosid Rbị trong 6 lần tiêm lặp lại không được lớn
hơn 2,0 %.
Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn, dung dịch thử. 
Tính hàm lượng gitisenosid Rg,, ginsenosid Rbị và 
notoginsenosid R¡ trong dược liệu dựa vào diện tích pic 
ginsenosid Rgi, ginsenosid Rb| và notoginsenosid R ị trên 
sắc ký đồ của dung dịch chuẩn, dung dịch thừ và hàm 
lượng C 4 2 Ỉ I 7 1 0 14 trong ginsenosid Rg, chuẩn, hàm lượng 
C 54H 91O 23 trong ginsenosid Rb| chuân và hàm lượng 
C4-Hs<)Oi8 trong notoginsenosid R! chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,4 % notoginsenosid Rj 
( C 47H M0|g ) và không ít hơn 5,0 % tông hàm lượng ginsenosid 
Rgi (C42H720i4),gmsenosidRb1 (C 54ỈỈ92O 23) và notoginsenosid 
Rj (C 47118D0 |8), tính theo dưọe liệu khô kiẹt.

Chế biến
Thu hoạch cây đà trồng được 4 nãm đến 7 năm vào mùa 
thu trước khi hoa nờ. Đào lẩy rễ củ, rửa sạch chia ra rễ chủ, 
rễ nhánh và gốc thân, phơi khô.

Bào chế
Rữa sạch, phơi hoặc sấy khô ờ 50 °c đến 70 °c, tán thành 
bột mịn.

Bảo quản
Nơi khô thoáng mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, vi khổ, ôn. Vào kinh can, vị.

Công năng, chủ trị
Tán ứ chi huvết, tiêu sưng giảm đau. Chủ trị: Các loại 
chảy máu, nhất là chày máu có ứ huyết như: thổ huyết, 
khối huyết, nục huyết, tiểu tiện ra huyết, sung đau do chấn 
thương, ngực bụng đau nhói.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, tán bột, uổng mỗi lần từ 1 g đến 3 g. 
Dùng ngoài: Lượng thích họp.

Kiêng ky;
Phụ nữ có thai.

TANG KỶ SINH 
Herha Loranthì GracijiloUi 
Tầm gửi trên cây dâu
Nhũna đoạn thân cành và lá đã phơi khô, lây từ cây Tâm 
gửi [Loranthusparaciticus (L.) Meư. = Taxilhisparaciticus 
(L.) S.T.Chiu, họ Tâm gửi (Loranthaceae), sông kí sinh fren 
cây Dâu tằm {Monis alba L.), họ Dâu tằm (Moraceae).

Mô tả
Những đoạn thân, cành hình trụ, dài 3 cm đến 4 cm, đường 
kính 0,3 cm đến 0,7 cm, có phân nhánh, những mấu lôi là 
vết của cành và lá. Mặt ngoài màu nâu xám, có nhiều lồ 
bì nhò, đôi khi cỏ những vết nứt ngang. Chất cứng rắn. 
Mặt cắt ngang thấy rõ ba phần: phần vò mòng màu nâu,
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gỗ trắng ngà, ruột màu xám và xổp. Lá khô nhăn nhúm, 
nguyên hoạc bị cắt thành từng mảnh. Lá hình trái xoan, 
đau và gổc phiến iá hơi nhọn, màu nâu xám, dài 3,5 cm 
đến 4 5 cm, rộng 2,5 cm đến 3,5 cm, cuống lá dài 0,4 cm 
đến 1,2 cm, gân lá hỉnh mạng lưới.

Vỉ phẫu
Than: Lớp bàn gồm nhiều hàng té bào nhỏ màu nâu, hình 
chữ nhật, mặt ngoài có những lồ bì rải rác nổi lên. Mô 
mềm vò hẹp, tế bào to hơn tế bào bần và hơi kéo dài theo 
hướng tiếp tuyên, cỏ những đám sợi hình dạng không cô 
định làm thành một vòng quanh mô mêm vỏ và chứa tinh 
thể calci oxalat hình khoi chừ nhật. Libe hẹp, bị tia ruột 
cắt ra thành hmg đám đứng trước bó gỗ. Gỗ rat rộng, bị tia 
ruột chia thành từng bó, mạch gỗ thưa, mô mềm gỗ hóa gỗ 
rõ rệt. Tia ruột thường có 2 đên 4 dãy tê bào. Mô mêm ruột 
tế bào to, hình đa giác hoặc hơi tròn, rải rác có những đám 
sợi chứa tinh thê calci oxalat.
Lả: Tầng cutin tương đối dày. Biêu bì ít thay lỗ khí. Mô 
mềm thịt lá chi có một loại tế bào hình đa giác. Mô mêm 
gân giừa lá tế bào hình đa giác, to nhỏ không đều. Libe-gỗ 
cỏ khi rải thành hình cung, có khi thành bó. Nhiêu đám sợi 
rải rác trong mỏ mềm gân lá, có khi xen vào bó libe-gỗ, 
chứa tinh thể calci oxaỉat hình cầu gai.

Bột
Bột màu náu, không mùi, vị nhạt, quan sát dưới kính hiển 
vi thấy: Các mành bần, mành biểu bì chứa lỗ khí, các lồ 
khí có kích thước khoảng 25 pm theo chiều dọc. Mảnh mô 
mềm gồm những tế bào to, thành mỏng. Mảnh phiến lá, tế 
bào mô cứng thành dày có chứa tinh thể calci oxalat, sợi 
riêng lẻ hay tập trung thành từng đám. Mảnh mạch điểm, 
mạch vạch, mạch vòng. Tinh thể calci oxalat hình khối 
thường hơi vuông kích thước khoảng 29 pm. Hạt tinh bột 
tròn đường kính khoảng 20 |im rốn hạt dạne điểm hoặc 
phân nhánh; đôi khi cỏ hạt phấn 3 cạnh.

Định tính
Lây 2 g bột dược liệu vào bình nón, thêm 20 ml ethanoỉ 
90 % (TT), đun cách thủy 30 min, lọc nóng, bay hơi dịch 
lọc đên còn 3 ml, dùng dịch lọc này làm các phản ứng sau: 
Cho I ml dịch lọc vào ông nghiệm, thêm khoảng 0,05 g 
bôt magnesi (TT) và 5 giọt acid hydrocỉoric (77), lắc đều, 
đê yên 5 min đến 10 min, xuất hiện màu hồng đỏ.
Cho 1 ml dịch lọc vào ông nehiệm, thêm 2 giọt dung dịch 
sät (ỊỊỊ) clorid 5 % (TT) xuất hiện tủa xanh đcn.

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

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

Chế biến
Hái lây dược liệu, loại bỏ tạp chất, cất ngắn, phơi khô 
trong bóng râm.

Bào chế
Khi dùng có thẻ sao qua hoặc tẩm rượu sao qua.

ĐƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Bào quản
Đe nơi khô mát, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, bình. Vào hai kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Bổ can thận, mạnh gân xương, thông kinh lạc, an thai. Chù 
trị: Đau lưng, nhức xương-khớp, đau thân kinh ngoại biên, 
phụ nừ động thai, ít sữa sau khi đè.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 12 g đến 20 g, dạng thuốc sắc. Thường phối 
hợp với các vị thuốc khác.
Dùng ngoài: Lượng thích hợp.

TẢO (Hạt)
Semen Ziziphi maurỉtỉanae 
Táo nhân, Toan tảo nhân

Hạt già đâ phơi hay sấy khô của cây táo ta hay còn gọi 
là cây Táo chua (Ziziphus mauritiana Lamk.), họ Táo ta 
(Rhamnaceae).

Mô tả
Hạt hình cầu hay hình trứng dẹt có một đầu hơi nhọn, một 
mặt gần nbư phẳng, một mặt khum hình thấu kỉnh, dài 
5 mm đen 8 mm, rộng 4 mm đến 6 mm, dày 1 mm đến 
2 mm. ơ  đầu nhọn có rốn hạt hơi lõm xuổng, màu nâu 
thẫm. Mặt ngoài màu nâu đò hay nâu vàng, đôi kbì có màu 
nâu thẫm, Chat mềm, dễ cất ngang.

Vi phẫu
Vò hạt cỏ hai lớp tế bào: Bên ngoài là lớp tế bào biểu bì 
xêp đều đặn, bên trong là lớp tế bào mô cứng hình chừ 
nhật, thành dày, xép đứng theo hướng xuyên tâm. Sát với 
tê bào mò cứng cỏ vài hàng tế bào mô mềm thành mỏng 
bị bẹp, rải rác có một vài bó libe-gỗ. Nội nhũ gồm tể bào 
hình nhiều cạnh, thành mỏng xếp lộn xộn, trong tế bào có 
những giọt dâu và các chất dự trữ. Mặt trong gồm một lớp 
tế bào hình bầu dục dài. Trong cùng là hai lá mầm bàng 
nhau, xếp úp vào nhau.

Bột
Mảnh mô cứng của vò ngoài gồm tế bào khá to, màu vàng 
hay vàng nâu. Mành mô mém vò giừa là những tê bào 
thành mòng, không đều. Mảnh vỏ tron2 gồm tế bào màu 
vàng, hỉnh nhiêu cạnh, thành đày và lượn sóng. Mảnh nội 
nhũ gồm các tế bào chứa rthừng hạt tinh bột nhỏ và chất dự 
trữ. Mảnh lá mầm gồm những tể bào có nhiều cạnh tương 
đổi đều, thành mỏng, trong cỏ những giọt dầu. Nhừng giọt 
dầu rải rác.

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanoì (77). Lắc 
đều, đun hồi lưu trên cách thủy trong 1 h, để nguội. Lọc, 
dịch lọc đem có cách thủy đến khi còn lại 5 ml đến 6 mỉ, 
dùng dung dịch này làm các phản ứng sau:

TÁO (Hạt)
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Lấy 2 ổng nghiệm, cho vào mỗi ống i ml dung dịch trên. 
Ống 1 them 1 ml dung dịch na tri hydroxyd ỉ  ồ % (77) và 
đun nhẹ. Sau đó cho vào mỗi ống 5 ml nước. Dung dịch 
trong ống 1 trong suốt hoặc ít đục hơn ống 2. Sau đó cho 
vào ống 1 hai giọt dung dịch acid hydrocloric ỉữ % (77), 
lập tức có vẩn đục roi kct tủa bông làng xuống.
B. Phưong pháp sãc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Toỉuen - acid acetic - nước (7:5:1) .  
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 30 mỉ ether 
dầu hóa (40 ° c  đến 60 °C) (77), đun hồi lưu trên cách 
thủy trong 2 h, lọc bò dịch ether dầu. Bâ còn lại được loại 
bỏ hết dung môi bằng cách đặt trên cách thủy nóng, thêm 
30 ml methanol (77), dun hôi lun trên cách thủy trong 2 h, 
đê nguội, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủv đên cạn. Ilòa tan 
cắn trong 2 ml ethanol (Tỉ).
Dung dịch đôi chiếu: Lây 1 g bột Táo nhân (mầu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tả ở phẩn Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt len bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký lấy bản mỏng ra 
để khô ngoài không khỉ, phun dung dịch vaniỉìn Ị % trong 
acid sulfuric (77), sấy bàn mòng ờ 1 H) cc cho đến khi hiện 
rõ vét. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thừ phải có các vết có cùng màu sắc và củng giá 
trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

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

Tỷ lệ hạt dập vỡ
Không quá 10 % (Phụ lục 12.12).

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

Chế biến
Thu hoạch quả chín từ cuối mùa thu đèn đầu mùa đông, 
loại bỏ thịt quả, lấy hạch cứng rửa sạch, phơi hoặc sây khô, 
xay bò vỏ hạch cứng, sàng lấy hạt, phơi hoặc sấy khỏ.

Bào chế
Toan táo nhân: Loại bỏ vò hạch cứng sót lại, khi dùng ẹiã nát. 
Toan táo nhân sao: Lay toan táo nhân sạch, sao nhó lửa đên 
khi phồng lên và hơi thầm màu. Khi dùng giã nát.

Bảo quản
Nơi thoáng mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, toan, bình. Quy vào các kinh can, đởm, tâm, tỳ. 

Công năng, chủ trị
Dưỡng can, an thần, liềm hãn, sinh tân. Chù trị: Tim đập 
hôi hộp, hư phiền, mất ngủ, ngủ mê, cơ thể hư nhược do ra 
nhiều mồ hôi, háo khát do tân dịch thương tổn.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 9 g đến 15 g. Thường phối hợp với một số 
vị thuốc khác.

TÁC KÈ

Kicng ky
Người thực tã uất hòa không đùng.

TẢC KÈ 
Gekko

Toàn thân đã chế biến của con Tẳc kè (Gekko gekko L.), ho 
Tắc kè (Gekkonidae).

Mô tả
Tắc kè có 4 chân. 1'oàn thân dẹt, do đà chế bien nên có 
hình dáng đặc biệt. Đầu dài từ 3 cm đến 5 cm, trên có 
2 mat, miệng có răng nhỏ và đều. Thân dài từ 8 cm đến 
15 cm, rộng 7 cm đến 10 cm. Đuôi dài 10 cm đến 15 cm. 
Toàn thản có vầy nhỏ, mòng, màu sắc tuỳ loại (màu tro 
xanh với diêm vàng, đò hay xám nâu). Hai chân trước và 
2 chân sau được căng thăng trên 2 que ngang. Từ đầu con 
Tắc kè đến cuổi đuôi cũng được căng bời một que dọc. 
Phần thân được căne vuông vắn và cân đối bởi 2 que chéo. 
Mùi hơi tanh, vị hơi mặn.
Tấc kè nguyên con, đù duôi, khỏng vụn nát, chắp vá, sâu mọt. 

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

Chế biến
Có thể bắt tắc kè quanh năm, đập chết, moi bò phủ tạng, lau 
khô băng vải hay giấy bản, dùng nẹp tre để cãng giữ cho 
thân Tấc kè thẳng và phang ngay ngắn. Dùng dài giấy bản 
cuốn buộc chặt đuôi sát với nẹp tre để phòng mất đuôi, sau 
đó phơi hoặc sấy khô ờ nhiệt độ thấp (40 °c đến 50 °C).

Bào chế
Dùng tươi: Nhúng Tắc kè vảo nước sôi, cạo sạch vảy, chặt 
bỏ đầu từ mat trở nên, chặt bô các bàn chân, lột da. Mô bò 
phủ tạng, lấy vải (hoặc giấy bản) lau sạch, nấu cháo.
Dùng khô: Chặt bỏ đầu từ mat trờ lên và các bàn chân, cạo 
sạch vảy, cắt thành miếng nhỏ.
Tửu cáp giới: Lấy những miếng Tắc kc khô, tẩm rượu cho 
mềm, phơi hoặc sấy nhẹ đến khô hoặc nướng vảng hay sao 
nhó lừa cho đến màu vàng thơm. Sau đó ngâm rượu hoặc 
tán thành bột làm hoàn tản.

Bảo quản
Đe trong thùng kín có Xuyên tiêu, nơi khô mát, tránh môc 
mọt, không được xông sinh. Tránh làm gây nát, không 
được gãy mất đuôi.

Tính vị, quy kinh
Hàm, binh, hơi dộc. Quy vào kinh phê, thận.

Công năng, chù trị
Bổ phế thận, định suyễn, trợ dương, ích tinh. Chủ trị: Khó 
thờ hay suyễn do thận không nạp khí, ho và ho ra máu, liệt 
dương, di tinh.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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Cách đùng, liều lựựng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng hoàn, tán, rượu thuôc hoặc 
có thê nâu cháo.

Kiêng kỵ
Không dùng cho người ngoại tà thực nhiệt, ho do phong hàn.

TÀM GỬI 
Herba Loranthi

Những đoạn thân, cành và lá đã phoi khô của loài Tầm gửi 
{Loranthus chinensis DC.) hoặc Loranthus cochịnchinensìs 
Lour.), họ Tâm gửi (Loranthaccac) sống kí sinh trên cây 
gạo, bưởi, mít và một số cây không độc khác.

Mô tả
Những đoạn thân, cảnh hình trụ dài 3 cm đen 4,5 cm, 
đường kính 0,2 cm đến 0,5 cm cớ khi phân nhánh. Mặt 
ngoài màu nâu xám có nhiều lỗ bì nhỏ, chất cứng chắc. 
Lá khô nhãn nhúm, nguyên hoặc đà cắt thành từng mành. 
Lá nguyên hình trúng, hơi dày, dài 6 cm đến 8 cm, rộng
2,5 cm đến 4,5 cm, cuống lá 0.5 cm đen 1 cm, đình lả 
nhọn, gân lả hình lông chim không rõ.

Vi phẫu
Vi phẫu 2 loài tưcmg tự nhau.
Gán lả: Phía trên hơi lồi, phía dưới lồi nhiều. Biểu bì trên 
và dưới là một hàng tế bào hình chữ nhật nhò, xếp đều đặn, 
phía ngoài phủ lóp cutin mỏng. Sát biểu bì là lớp mô dày. 
Mô mềm là những tế bào thành mòng hình đa giác hay 
hình trứng. Trong mô mềm có các đám mô cúng tạo thảnh 
cung rải rác bao quanh các bó libe-gồ. Có 3 bó ỉibe-gỗ lớn 
ở 3 gân chính, cung libe phía trên và phía dưới bao quanh 
bó gỗ, Gổ cấu tạo bời các mạch gỗ xếp thành hàng xen kẽ 
trong nhu mô tạo thành các bó riêng biệt.
Phiên lả: Biêu bì trên và dưới là một hàng té bào hỉnh chữ 
nhật tương tự gân lá. Mô eiậu không rõ. Trong mô mềm có 
thê cứng và rải rác có tinh thè calci oxalat hình khối.
Thán: Mặt cắt ngang có thiết diện tròn. Bần gồm nhiều 
hàng tê bào xếp thành vòng đồng tâm và dày xuyên tâm, 
mặt ngoài phủ một lóp cutin mòng. Mò mềm vò là những tế 
bào hình trứng hay đa giác thành mòng. Trong mô mềm rải 
rác có các đám mô cứng. Libe gồm các bó nhò, ngoài mỗi 
bó có bó sợi, tầng phát sính libe-gỗ không rõ. Phần libe-gồ 
rầt phát trien, libe phía ngoài, phần gỗ phía trong xểp thành 
các dài. Trong cùng là mỏ mềm ruột cấu tạo bời các tế bào 
hình tròn hay đa giác có kích thước lớn, thành mỏng, rải rác 
có chứa các đám tinh thể calci oxalat hỉnh khối.

Bột
C'ả hai loài đều có đặc điểm tương tự.
Bột màu vàng lục, khôna mùi, không vị. Soi dưới kính 
hiên vi quan sát thấy: Mánh biẻu bì mang lồ Kill, mảnh 
mô mêm lá có các tế bào hỉnh đa giác thành mỏng. Sợi 
dứng riêng lẻ hay tụ thành bó. Tế bào mô cứng có nhiều

hình dạng khác nhau, thành dày, khoang hẹp. Mành mạch 
mạng, mạch xoắn. Tinh thể calci oxalat hình khối.

Định tính
A. Lấy 5 g bột dược liệu vào bình nón, thêm 50 ml ethanol 
90 % (TT), đun cách thủy 10 min, lọc nóng, dùng dịch lọc 
làm các phàn ứng sau:
Cho ỉ ml dịch lọc vào ống nghiệm, thêm một ít bột maguesi 
(TT) và 5 giọt acid hydrocloric (77), lẳc đều rồi đặt vào 
nồi cách thủy nóng, xuât hiện màu đỏ.
Cho 1 ml dịch lọc vào ống nghiệm, thêm 2 giọt đên 3 giọt 
dung dịch sắt (ỉỉỉ) chrid 5 % (77), xuất hiện màu xanh đen. 
Nhò 1 giọt dịch lọc len tờ giây lọc, sây khô rôi hơ lên 
miệng lọ amoniac đặc đã mở nút sẽ thây màu vàng của vêt 
đậm len.
Cho 1 ml dịch lọc vào ống nghiệm, thêm 3 giọt đến 5 giọt 
dung dịch natri hydroxvd 10%  (77), xuất hiện tủa và màu 
vàng của dung dịch tăng lcn rò rệt.
B. Phương pháp sấc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica gel GFJỹJ.
Dung môi khai trien: Tollten - ethyl acetat - acid formic - 
nước ( 6 :5 :  1,5: 1).
Dung dịch thừ: Lay 5 g bột dược liệu chiết băng methanol 
(77) tronệ Soxhlet 2 h. cất thu hồi dung môi đến cấn, hòa 
tan cắn bằng nước sôi 3 lần, mỗi lần 8 ml đến 10 ml lọc 
vào bình gạn. Lắc dịch lọc đã nguội với n-hexan (77) để 
loại tạp, sau đó lắc với ethvỉ acetat (77) 3 lần, mỗi lần 
8 ml, gộp dịch chiết ethyt acetat cô tới khô, hòa tan cắn 
trong 1 ml methanol (TT) để chấm sắc ký.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 5 g Tầm gửi (mầu chuẩn), tiến 
hành chiết như mô tà ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm rièng biệt lên bản mỏng 20 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn móng 
ra, đê khô trong không khí, phun dung dịch nhôm cỉorid 
3 % trong ethanol (77). Quan sát dưới ánh sáne từ ngoại ờ 
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải 
có các vết cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc 
ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

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

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

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

Chế biến
Thu hái dược liệu, loại bò tạp chất, cắt đoạn 3 cm đến 
5 cm, phơi khỏ trong bóng râm. Khi dùng có thể tẩm ruọru 
sao qua.

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

Tính vị, quy kinh
Khổ, bình, Vào kinh can, thận.
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Công năng, chủ trị
Khu phong trừ thâp, bô can thận, mạnh gàn xưcmg. an thai, 
lợi sữa. Chủ trị: Đau lưng, tê đau gân côt, viêm thận mạn 
tính, động thai, phụ nữ sau khi đè it sữa.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 12 g đến 20 g, dạng thuốc sắc. Thường phối 
hợp với các loại thuốc khác.

TẢM VÔI
Bombyx Botryỉicatus
Bạch cương tàm, Cương tàm

Toàn thân phơi hoặc sấy khô của con Tam nhà nuôi giai 
đoạn 4 đến 5 (Bombyx mon L.), họ Tằm tơ (Bombycidae) 
bị nhiễm vi nấm Bạch cương (.Botrytis bassicma Bals.), họ 
Mucedinaceae, phân ngành Nấmbất toàn (Deuteromy cotina).

Mô tả
Tằm vôi hơi có hình trụ, thường cong queo, nhăn nheo, dài 
2 em đen 5 cm, đường kính 0,5 cm đến 0,7 cm, mặt ngoải 
màu vàng tro, bao phủ bởi sợi nam kí sinh và bào tứ dạng 
phấn trắng. Toàn thân chia đốt rõ rệt. Đầu tương đối tròn, 
mắt ờ 2 bên, hai bên lườn bụng có 8 đôi chân già, đuôi hơi 
ché đôi. Chất cứng giòn, dề bẻ gãy, mặt gãy bằng phăng, 
sáng bóng, lóp ngoài trẳng như bột, lóp giữa có 4 vòng tuyến 
tơ màu đen sáng hay nâu sáng. Mùi hơi tanh, vị hơi mặn.

Bột
Màu nâu xám hoặc nâu xám thầm. Soi kính hiển vi thấy: 
Sợi nấm hầu như không màu, cong queo hoặc hình dấu 
ngoặc, với các sợi xoắn ốc màu nâu hoặc nâu thẫm. Mặt 
ngoài, mô biểu bì có vân nhăn nheo, hình lưới và những 
điểm nhò nhọn mọc cao lên từ những đường sọc, với 
những lồ lông cứng tròn, mép của các lồ này màu vàng. 
Lông cứng màu vàng hoặc màu nàu vảng, mặt ngoài trơn 
bỏng, thành hơi dày. Trong mô lá dâu tăm chưa ticu hóa 
hểt, phần lớn chứa tinh thể calci oxalat hình lăng trụ.

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

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

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

Chế biến
Vào mùa xuân và mùa thu, chọn những con tằm nguyên 
vẹn, chét cứng, trong vả ngoài đều trang do bị nhiễm vi 
nấm Botrytis bassiana Bals, rửa sạch, phơi nẳng (có phủ 
vải xô), hoặc sấy nhẹ (40 °c đến 50 °C) đến khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô.
Tằm vôi sao: Bò cám vào chảo, rang đều cho đến khi bốc

TẤM VÔI

khói. Cho Tằm vôi đà rửa sạch vào và đảo đều cho đến khi 
bẽ mặt cùa Tarn vôi chuyên thành màu vàng. Sàng loại bỏ 
cám. đê nguội. Dùng 1 kg cám cho 10 kg Tầm vôi.

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Hàm, tân, bỉnh. Qui vảo các kinh tâm, can, tỳ, phế.

Công năng, chủ trị
Trừ phong, dinh kinh giản, tiêu đờm. Chù trị: kinh giàn, 
họng sưng đau, đơn dộc, mân ngửa da, loa lịch, liệt thần 
kinh mặt.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 5 g đến 9 g, phối hợp trong các bài thuốc. 
Trẻ em dùng liều thích hợp theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

TÀN GIAO (Rễ)
Radix Gentianae

Rễ đã được phơi hay say khô cùa một số loài Tần giao 
(Gentiana rnacrophvlỉaPaìì., Gentianastraminea Maxim., 
Gentiana dahurica Fisch.), họ Long đờm (Gentianaceae).

Mô tả
Gentiana macrophylỉa Pali.: Rề gần như hình trụ, trên to, 
dưới nhỏ, xoắn vặn, dài 10 cm đển 30 cm, đường kính 
1 cm đến 3 cm. Mặt ngoài màu nâu hơi vảng đến màu vàng 
hơi xám, có nếp nhăn theo chiều dọc hoặc vặn. Đầu rễ còn 
sót lại mẩu gốc thán. Chất cứng, giòn, dễ bị bè gày. Mặt bẻ 
hơi cỏ dầu, phần vò có màu vàng hoặc vàng nâu, phần gỗ 
màu vàng. Mùi đặc trưng, vị đắng, hơi chát.
Gentiana strưminea Maxim: Rỗ hơi hình nón, thường 
được mờ rộng ra do một số rễ nhỏ tụ lại, đường kính tới
7 cm. Mặt ngoài màu nâu, thô, có vết nứt với lỗ vân dạng 
mạng lưới. Chất giòn, dễ bẻ gãy, mặt bè thường có dạng 
gỗ bị mục.
Gentiana dahurica Fisch.: Rễ hơi hình nón hoặc trụ, dài
8 cm đến 15 cm, đường kính 0,2 cm đến 1 cm. Mặt ngoài 
có màu vàng nâu. Rễ chính thưòng là một rề, đầu rễ còn 
sót lại góc thân. Phần dưới của rễ thường phản nhánh. Mặt 
bè có màu trắng vàng.
Dược liệu thái lát: Những lát dày, hình gân tròn, không 
đều. Bên ngoài màu nâu vàng, vàng xám hoặc nâu, xù xì, 
có các rãnh vặn xoẳn hoặc dạng mạng lưới. Be mặt phiên 
có màu vàng hoặc vàng nâu ở phần vỏ và màu vàng ờ phân 
gồ, đôi khi cỏ gỗ mục ờ lõi giữa. Mùi đặc trưng, vị đăng, 
hơi chát.

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu thô, thêm 30 ml hôn hợp cloroform 
- methanol - ơmoniac (75 : 25 : 5), ngâm 2 h, lọc. cỏ  dịch 
lọc trên cách thủy còn khoảng 1 ml, thêm 2 ml dung dịch 
acid hydrocỉorỉc ỉ Ai (TT) và tiếp tục bốc hơi clorofoim, 
để nguội, lọc. Cho dịch lọc vào 2 ống nghiệm:
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Ống 1 thêm vài giọt thuốc thừ Mayer (77), xuất hiện tủa 
màu trắng vàng nhạt.
Ống 2, thêm vài giọt thuôc thừ DragendorịỊ (77), xuât 
hiện tủa màu đò nâu.
B Mặt cắt ngang của dược liệu quan sát dưới ánh sáng tử 
ngoại (ở bước sóng 366 nm) có huỳnh quang màu trâng 
vàng hoặc vàng kim.
c. Phương pháp săc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Siỉica geỉ GF1Ĩ4.
Dung môi khai triền: Ethvl acetat - me tha no! - nước 
(10 :2 :1 ).
Dung dịch thứ: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml 
methanol (TT), lắc siêu âm 15 min, lọc, dùng dịch lọc làm 
dung dịch thử.
Dưng dịch dược liệu dổi chiếu: Lấy 0,5 g bột Tần giao 
(mẫu chuẩn tương ứng), tiến hành chiết như mô tà ờ phần 
Dung dịch thử.
Dung dịch chất doi chiếu: Hòa tan gentiopicrin chuẩn 
trong methanoì (TT) đê được đung dịch chứa 1 mg/ml. 
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bân mỏng 5 Ị.U mồi 
dung dịch thử, dung dịch dược liệu đối chiếu và 1 g! dung 
dịch chất đối chiểu. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra, để khô ngoài không khí rồi quan sát bản mòng 
dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 254 nm. Trên sắc ký 
đồ của dung dịch thừ phải có các vết cùng màu sác và giá 
trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đổi 
chiếu hoặc trong đó có vết cùng màu và giá trị Rr với vểt 
gentiopicrin trên sác ký đồ của dung dịch chất đối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 9,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 5 h).

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

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không được dưới 24,0 %, tính theo được liệu khô kiệt. 
Tiên hành theo phưcmg pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanoỉ 50 % (77) làm dung môi.

Định Iưọng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitriỉ - dung dịch acỉd aceỉic 0,1 % 
(9:91).
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây sô 355) vào một binh nón nút mài, thêm chính 
xác 20 ml methanol (TT), đậy nút, cân. Lắc siêu âm trong 
30 min, đè nguội và cân lại, bồ sung khối lượng mẩt đi 
bàng mcthanoì (77), lác đều, lọc.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan riêng biệt gentiopicrm chuẩn 
và ioganin chuẩn trong rnethanoỉ (TT) để thu dược hai

DƯỢC ĐIẺN VIỆT NAM V

dung dịch chuẩn có nồng độ tương ứng chí nil xác khoảng 
0,5 mg/mỉ và 0,3 mg/ml.
Điều kiện sac ký:
Cột kích thước (25 cm X 4.6 mm) được nhôi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detector quang phả từ ngoại đặt ờ bước sóng 254 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
'Phổ tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Ticm dung dịch chuẩn gentiopicrin. Tiến hành sãc ký và 
tính số dĩa lý thuyết cùa cột. số đĩa lý thuyết của cột tính 
trên pic gcntiopicrin phải không dưới 3000.
Tiến hành sắc ký lần lượt đối với các dung dịch cíiuẩn và 
dung dịch thử. Tính hàm lượng gentiopicrin và loganin trong 
dược liệu, cân cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, 
dung dịch chuẩn và hàm lượng C16H2cA, của gentiopicrin 
chuẫn và hàm lượng Cl6H24O10 của loganin chuân.
Dược liệu phải chứa không dưới 2,5 % tông hàm lượng 
cùa gentiopicrin (CjJLoOq) và loganin (C16H240|o) tinh 
theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân hoặc mùa thu, đào lấy rề, rửa sạch. 
Gentiana macrophỵỉỉa Pall., Gentiana s tram inea Max im.: 
Phơi mềm dược liệu, xếp đống cho ra mồ hôi và đến khi 
mặt ngoài có màu vàng đó hoặc vàng xám, lấy ra dàn mỏng 
phơi khô, hoặc không để đổ mồ hôi mà phơi khô ngay. 
Gentiana dahurica Fisch.: Gọt bò vò đen lúc còn tươi, 
phơi khô.
Dược liệu thái lát: Lấy dược liệu khô chưa thái lát, rửa 
sạch, ủ mềm, thái lát dày, phơi khô.

Bảo quản
Đê nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Khô, binh. Vào các kinh vị, đại tràng, can, đòrm.

Công năng, chủ trị
Trừ phong thấp, thanh thấp nhiệt, ngừng tè đau. Chù trị: 
Phong thâp đau khớp, gân mạch co rút, khớp đau bứt rứt, 
chân tay co quăp, sốt vào buổi chiều. Trẻ em cam tích 
phát sốt.

Cách dùng, liều íưựng
Ngày đùng từ 6 g đen 9 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phổi hợp với các loại thuốc khác.

TẤT BÁT (Quả)
Fructus Piper is ỉongi
Tiêu thất, Tiêu lốt, Tiêu lá tim, Tiêu dài
Cụm quà chín hoặc gần chín, phơi khô của cây Tất bát 
{Piper longum L.), họ Hổ tiêu (Piperaeeae).

Mô tả
Cụm quả hình trụ, hơi cong, do nhiều quả mọng nhò tập 
họp thành, dài 1,5 cm đến 3,5 cm, đường kính 0,3 cm đến

TẤT BÁT (Quả)
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0,5 cm, mặt ngoài màu nâu đen hoặc nâu, có nhiều quả 
nhô lên, sắp xếp đều đặn và xiên chéo. Gốc cụm quả có 
cuống còn sót lại hoặc vết cuông đã rụng. Chất cứng, giòn, 
dễ gãy. Quả mọng nhò, hình cầu, đường kính ] mm. Mùi 
thom, vị cay.

Bột
Bột màu nâu xám. Soi dưới kính hiển vi thấy: Tế bào đá 
hình gần tròn, hình trúng dài hoặc hình đa giác, đường 
kính 25 pm đên 61 pin, có khi tới 170 pm, thành tương 
đổi dày, đôi khi có đường sọc ké rõ. Túi tiết hình gần tròn, 
đường kính 25 pm đên 66 pm. Tẻ bào vò hạt màu nâu đỏ, 
hình đa giác dài, thành có dạng chuỗi hạt. Hạt tinh bột nhỏ, 
thường tụ tập thành khối.

Định tính
A. Lấy một lượng nhò bột dược liệu, cho vào ống nghiệm, 
thêm 1 giọt acid sulfuric (77), sẽ hiện ra màu đỏ tươi, dần 
dân bién thành màu nầu đỏ, sau cùng chuyển thành màu nâu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica geỉ G60Fjỹ+
Dung mỏi khơi triển: Toỉuen - ethyl acetat - aceton (7 :2 : 1). 
Dung dịch thử: Lấy khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 
5 ml ethanol 96 % (TT), lắc siêu âm trong 30 min, lọc, lẩy 
dịch lọc làm dung dịch thừ.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy khoáng 1 g bột Tất bát (mẫu 
chuân), chiêt như mô tả ờ phân Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt len bản mòng 5 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi khai triển xong, lẩy bản mòng ra, 
để khô ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch acid sulfuric 
10% trong ethanol (77). sẩy bàn mỏng ờ 110 °c cho đên 
khi xuât hiện vêt. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên săc 
ký đồ của dung dịch thừ phải cho các vết có cùng màu sắc và 
giá trị Rf với các vết trên sắc ký đô của dung dịch đôi chiếu.

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

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

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi. Sây căn thu được 
ở 100 °c trong 3 h.

Chế biến
Thu hoạch khi cụm quà chuyển lừ màu xanh lục sang màu 
đcn, loại bỏ tạp chất, phơi khô.

Bảo quản
Để nơi khô, mát, tránh mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, nhiệt. Vào các kinh tỳ, vị.

TỂ TÀN (Rễ và Thân rề)

Công nàng, chủ tri
Ổn trung khứ hàn, hạ khí, chỉ thống. Chủ trị: Đau thượng 
vị, nôn mửa, tiêu chảy do hàn, thiên đâu thống. Dùng ngoải 
chữa đau ràng.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 1,5 g đốn 3 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phổi hợp với các vị thuốc khác.
Dùng ngoài: Lượng thích hợp, tán bột, cho vào lỗ răng sâu.

Kiêng kỵ
Neu phế tỳ có thực nhiệt uất hỏa và tràng vị táo nhiệt gây 
đau thi câm dùng.

TÉ TÂN (Rễ và Thân rễ)
Radix et Rhizoma Asarỉ

Rẽ và thân rễ đã phơi khô của cày Bắc tế tân [Asamm 
heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) 
Kitag.], cây Hán thành te tàn {Asarum siehoỉdii Miq. var. 
seouỉense Nakai), hoặc Hoa tế tân (Asarum sỉeboìdii Miq.) 
cùng họ Mộc hương (.Arìstoỉochiaceae). Hai loài trên còn 
gọi là Liêu tế tân.

Mô tả
Bắc tế tán: Thường cuộn lại thành một khối lỏng lẻo. Thân 
rề mọc ngang hình trụ, không đều, phân nhánh ngắn, dài 
1 cm đến 10 cm, đường kính 2 ram đến 4 inra; mặt ngoài 
màu nâu xám, xù xì, với những mau vòng, đốt dài 2 mm 
đến 3 ram, có các vết sẹo thân hình đĩa ờ đầu nhánh. Rễ 
mành dè, mọc gần nhau ỡ các mấu, dài 10 cm đến 20 cm, 
đường kính 1 mm; mặt ngoài màu vàng xám, nhằn hoặc 
có vết nhăn dọc, với những rễ con nhỏ hoặc vết sẹo. Chat 
giòn, dỗ bị bẻ gãy, mặt bẻ pbẳng, màu trăng hơi vàng, hoặc 
trắng. Mùi hăng và thơm; vị cay với càm giác tê lưỡi.
Hán thctnh tế tân: Thản rề có đường kính 1 mm đen 5 ram, 
đốt dài 0,1 cm đến 1 cm.
Hoa tế tân: Thân rễ dài 5 cm đến 20 cm, đường kính 1 mm 
đến 2 mm, đổt dài 0,2 cm đến 1 cm. Mùi và vị hơi nhẹ.
Te tân cất đoạn: Dược liệu sau khi cắt đoạn gồm những 
đoạn dài neắn không đều. Các đoạn thân rề hình trụ tròn, 
mặt ngoài màu nâu xám, có nhiều vòng nốt sân. Đoạn rễ 
mành hơn, mặt ngoài màu nâu xám, mịn hoặc có nếp nhăn 
dọc. Mặt cắt trắng ngà hoặc màu trắng, Mùi hăng và thom; 
vị cav với cảm giác tê lười.

Vi phẫu
Phần biểu bi còn lại gồm một lớp tê bào. vỏ rộng, rải 
rác nhiều tế bào dầu; ngoại bì gồm một lóp té bào, hình 
thuôn, thành hỏa bần và hơi hóa gỗ; nội bì rõ, có thể nhìn 
thấy những chấm hóa bần ờ thành của tế bào nội bì (đai 
Caspari). Trụ bi gồm 1 đến 2 lớp tế bào. Ciỗ sơ cấp. Bó 
libe, mỗi bó có từ 1 đến 3 tế bào mô mềm lớn hơn nằm ở 
trung tâm nhưng đirờnc kính của các tế bào này nhò hơn 
nhiều so với mạch lớn nhất, trong bó libe còn có các tế bào 
không lớn. Tẻ bào mô mềm chứa hạt tinh bột.
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Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gẹỉ G.
Dung môi khai triẽn: Ether dew hỏa (60 °c đèn 90 °C) - 
ethylace tat (3 : 1). ^
Dung dịch thử: Lây 0,5 g bột dược liệu, thêm 20 ml 
methanol (TT), lăc siêu âm 45 min, lọc. Cô dịch lọc trên 
cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 2 ml ethanol (ĨT) được 
dung dịch thử.
Dung dịch dược liệu đôi chiêu: Lây 0,5 g bột Té tần (mâu 
chuẩn), tiến hành chiết như đối với dung dịch thử.
Dung dịch chát dài chiêu: Hòa tan một lượnu asarinin chuân 
trong methanol (TT) dê được dung dịch chứa 1 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lén bàn mỏng 10 p! mồi 
dung dịch trên. Sau khi tricn khai xong, lấy bán mỏng ra, 
để khô ngoài không khí, phun dung dịch vanillin l % trong 
acid sulfuric (TT), sấy bản mỏng ờ 105 °c cho đến khi 
hiện rò vết. Săc ký đô cùa dung dịch thừ phài có các vêt 
cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ cùa 
các dung dịch dược liệu đối chiểu và trong đó có vết cùng 
màu sắc và giá trị Rf với vết của asarinin trên sắc ký đồ của 
dung dịch chất đổi chiếu.

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

Tạp chất
Không được quả 1 % (Phụ lục 12,11).

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

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

Giói hạn acid aristolochic I
Đạt yêu cầu về giới hạn acid aristolochic 1 (Phụ lục 12.22).

Chất chiết được trong dược liệu
Không được dưới 9,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.

Định lưọmg
Tinh dầu
Tiên hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Hàm lượng tinh dâu trong dược 
liệu không được dưới 2,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Asạrinin
Tiến hành bàng phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3). 
Pha độn% A: Aceionitnl (TT).
Pha động B: Nước.
Đung dịch chuẩn: Hòa tan asarinin chuẩn trong methanol 
(TT) đc được dung dịch chuân cỏ nông độ chính xác 
khoảng 50 pg/ml.
Dung dịch thừ: Càn chính xác khoáng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây sô 355) vào một bình nón nút mài, thêm chính xác 
15 ml methanol (TT) đậy bình và cân. Lắc sicu âm trong 
45 min, đè nguội và cân lại. Bổ sung khối lượng mất đi

băng methanoỉ ịTl"), lắc đều, lọc qua giấy lọc thường rồi 
lọc qua màng lọc 0,45 gìn được dung dịch thử.
Điêu kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c  
(5 gm).
Nhiệt độ cột: 40 °c.
Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 287 nm.
Tốc dộ dòng: 1 ml/mìn.
Thê tích tiêm: 10 Ị i l .
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký' theo chương trinh dung môi như sau:

Thời gian Pha động A Pha động B
(min) (% tt/tt) (% tt/tt)
0- 20 50 _ 50
20 - 26 50 -VlOO 50 0

Tiêm dung dịch chuẩn. Tính số đĩa lv thuyết cùa cột. số đĩa lý 
thuyct của cột tính trên pic asarinin phải không dưới 10000. 
Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn vả đung dịch thừ. Tính hàm 
lượng asarinin trong dược liệu dựa vào diện tích pic thu 
được trên sắc ký đồ của dung dịch thừ, dung dịch chuẩn, 
hàm lượng CỊoHlsơ 6của asarinin chuẩn.
Dược liệu phái chứa không dưới 0,05 % asarinin (C2oH ls0 6) 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ và đầu mùa thu, khi quà chín, đào 
lấy cả cây Tế tân, rừa sạch, phơi âm can.
Te tân cắt đoạn: Lấy dược, liệu khô, loại bò tạp chất, vẩy nước 
vào cho mềm, cát thành từng đoạn, phơi âm can đến khô.

Bảo quản
Để nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào các kinh tâm, phế, thận, can.

Công năng, chủ trị
Khu phong, tán hàn, thông khiếu, giảm đau, ôn phế, hóa đàm 
ẩm. Chù trị: Cảm mạo phong hàn, nhức đầu, đau răng, ngạt 
mũi, chảy nước mũi, phong thấp đau tê, đàm ẩm, ho suyễn.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4 g đến 8 g, dạng thuốc sấc, bột, hay viên. 
Thường phổi hợp với các vị thuốc khác.
Dùng ngoài: Lượng thích hợp.

Kiêng ky;
Không dùng phối hợp với Lê lô.
Dùng thận trọng với người âm hư hỏa vượng.

THẠCH CAO
Gypsum ỳĩbrosum
Đại thạch cao, băng thạch
Chất khoáng thiên nhiên có thành phần chủ yếu là calci 
suliat ngậm 2 phân tử nước (CaS04.2H20).

THẠCH CAO
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Mô tả
Thạch cao là một khối tập hợp cùa các sợi theo chiều dải, 
hình phiến hoặc các miếng không đều, màu trấng, trắng 
xám hoặc vàng nhạt, đôi khi trong suốt. The nặng, chât 
xổp, mặt cắt dọc có sợi óng ánh. Thạch cao màu trắng, 
bóng, mảnh to, xốp, mặt ngoài như sợi tơ, không lần tạp 
chất ỉà tốt. Không mùi, vị nhạt.

Định tính
À. Lấy một miếng thạch cao (che phầm) cho vào một ống 
nghiệm có nút bần đã đục lỗ, đôt lèn, hơi âm sẽ đọng lại 
ờ thành ổng nghiệm, miếng thạch cao trờ nen trắng đục.
B. Lấy khoảng 0,2 g bột chế phẩm, thêm 10 mi dung dịch 
ocid hvdrocỉoric loãng (TT), đun nóng đổ hòa tan, được 
dung dịch A, tiến hành thử phản ứng calci và Sulfat như sau: 
Sulfat:
Thêm 1 ml dung dịch hari cỉorid 5 % (77) vào 3 ml dung 
dịch A, có tủa trắng, tủa không tan trong acid hydrocỉoric 
(77) và aàd nitric (77).
Thêm 1 giọt đến 2 giọt dung dịch chì acetat 20 % (77) vào 
3 ml dung dịch A, có tủa màu trắng, tủa này tan trong dung 
dịch amoni acetat 10% hoặc dung dịch na!ri hydroxyd 4,3 %. 
Calci:
Làm ẩm chế phẩm vói acid hvdrocỉoric (77), lẩy que dây 
Bạch kim (Pt) chấm vào, hơ lên ngọn lửa không màu, sẽ 
thấy màu đỏ vàng nhạt.
Thcm 2 giọt dung dịch đỏ methỵỉ (77) vào 3 ml dung dịch 
A, trung hòa bằng amoniac (77), sau đó acid hóa bằng 
acỉd hydrocỉoric loãng (77), thêm vài giọt dung dịch 
amoni oxaỉat 3,5 % (77), sẽ có tủa trăng tan trong acid 
hydrodoric (77) nhimg không tan trong acid acetic (77).

Kim loại nặng
Không quá 10 phàn triệu.
Dung dịch thử: Lấy 4 g bột chế phẩm thêm 4 ml acidaceỉic 
hăng CỈT) và 96 ml nước, đun sôi 10 min, để nguội, thêm 
nước cho vừa đúng thể tích ban đau, lọc. Lẩy 25 ml dịch lọc 
cho vào ong Nesslcr A.
Dung dịch đổi chiểu: Cho vào ống Nesslcr B gồm 1 ml 
dung dịch chì mẫu ỉ 0 phần triệu Pb (77), 2 ml dung dịch 
đệm acetat pH 3,5, thêm nước vừa đủ 25 ml.
Thêm vào mồi ống Nessler trên 2 m! dung dịch thioacetơmid 
(77), dể yên 2 min. So sánh mảu cùa dung dịch thử và dung 
dịch đối chiểu bằng cách quan sát từ trên xuống dọc theo 
trục của ống nghiệm trên nền trắng. Màu của dung dịch thừ 
không được đậm hơn màu cùa dung dịch đối chiếu.

Arsen
Không được quá 2 phần triệu.
Lấy 1 g chế phẩm, thêm 15 ml ucid hydroclorìc (77) và 
nước đến 40 inl, đun nóng để hòa tan. Tiến hành thừ giới 
hạn arsen (Phụ lục 9.4.2). Dùng 2 ml dung dịch arsen mẫu 
! phân triệu Ás (77) làm dung dịch so sánh.

Định lượng
Cân chính xác 0,2 g bột chế phẩm mịn, cho vào một bình 
nón. thêm 10 ml dung dịch acidhydrocỉnric loãng (77). đun

THẠCH HỘC (Thân)

nóng để hòa tan, thêm 100 ml nước và 1 giọt dung dịch 
đó methyl (77), thêm nhỏ giọt dung dịch kali hydroxyd 
ỉ 0 % (77) đến khi dung dịch chuyển sang màu vàng 
nhạt, sau đó thêm tiếp 5 ml. Thêm một lượng nhò hồn 
hợp chi thị màu calcein (77), chuẩn độ bằng dung dịch 
dinatrỉ edetơt 0,05 M (CĐ) đến khi huỳnh quang lục vàng 
nhạt mất đi vả chuyên sang màu da cam. 1 ml dung dịch 
dinatri edetat 0.05 M (CĐ) tương đương với 8,60S mg 
CaS04.2H->0. Chê phàm phải có hàm lượng calci Sulfat 
di hydra t (CaS04.2H:0) không được dưới 95,0 %.

Chế biến
Lấy thạch cao, rửa sạch, phơi khô, đập ra thành miếng nhỏ, 
loại bò các đá tạp, sau nghiền thành bột thô gọi là sinh 
thạch cao.

Bào chế
Đoạn thạch cao: Lấy sinh thạch cao sạch, đập thành khối 
nhò, bỏ vào lò lửa không khói, nung dến khí tơi bở, lấy ra, 
để nguội, đập vụn.

Bảo quản
Đe nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Sinh thạch cao: Cam, tân, đại hàn. Vào các kinh phe, vị, 
tam tiêu, tâm bào.
Đoạn thạch cao: Cam, tân, sáp, hàn.

Công năng, chủ trị
Sinh thạch cao: Thanh nhiệt tả hòa, trừ phiên chì khát. Chủ 
trị: Thực nhiệt ờ phần khí của phe vị (sốt cao, mồ hôi nhiều 
khát nhiều, mạch hồng đại), nhiệt độc thịnh ở kinh mạch 
(sốt cao phát ban), giai đoạn sau của bệnh ôn (còn sốt nhẹ, 
tâm phiền, miệng khô, hơi đỏ), vièm lợi.
Đoạn thạch cao: Thu thấp, sinh cơ, liễm sang, chi huyết. 
Chủ trị: Dùng ngoài diều trị vét loét không thu miệng, ngứa 
do thấp chân, bỏng nước, bỏng lửa, ngoại thương chảy máu.

Cách dùng, liều lượng
Sinh thạch cao: Ngày dùng từ 10 g đến 36 g, dạng thuốc 
sắc (sắc trước các loại thuôc khác).
Đoạn thạch cao: Tán bột đấp nơi đau, lượng thích hợp.

Kiêng ky
Chứng hư hàn không dùng.

THẠCH HỘC (Thân)
Herba Dendrobiì

Thân tươi hay khô của cây Thạch hộc: Kim thoa thạch hộc 
('Dendrobium nobile Lindl.), Hoàn thào thạch hộc, Thạch 
hộc hoa gừng (Dendrobium loddigesìi Rolfe), Hoàng thảo 
thạch hộc (Dendrobium chrysanthum Wall, ex Lindl.), 
Thiểtbi thạch hộc (Dendrobium candidum Wall, ex Lindl.), 
Mã tiên thạch hộc (Dendrobium ftmbriatum Hook. f.) và 
các loại thạch hộc tương tự khác, họ Lan (Orchidaceae).
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Mỏ tả
Thach hôc tirai: Hình trụ hoặc trụ dẹt, dài 30 cm, đường 
kính 0,4 cm đến 1,2 cm. Mặt ngoài có màu lục vàng, nhẵn, 
có đường vân dọc vá các đối rồ, màu sẫm hơn mang các bẹ 
lá. Thân mập, mọng nước, dễ bẻ gẫy. Mùi nhẹ, vị hơi đăng, 
sau ngọt và có chất nhảy khi nhai.
Sau khi cắt đoạn, dược liệu là các đoạn hình trụ hoặc hình 
trụ dẹt, đường kính 0,4 cm den 1,2 em. Mặt ngoài màu 
lue vàng, trơn mịn hoặc có vạch dọc.Thê chảt mập, mọng 
nước. Mùi nhẹ, vị hơi đắng sau ngọt, có chất nhảy khi nhai. 
Thạch hộc khô:
Kim thoa thạch hộc (Dendrobium nobỉỉe): Hình trụ tròn 
dẹt, dài 20 em đen 40 em, đường kí nil 0,4 em đến 0,6 em, 
các đổt dài 2,5 em đến 3 em. Mặt ngoài có màu vàng kim 
hoặc màu vàne lục, có rãnh dọc sâu. Chất cứng, giòn. Mặt 
bê tương đoi phang, mặt bê xốp. Vị đẳng.
Hoàn thào thạch hộc (Dendrobium loddigesii): Hình trụ, 
mành khảnh, thường uốn cong hoặc cuộn thành một khối, 
dài 15 em đến 35 em, dường kinh 0,1 em đến 0,3 em, đốt 
dài 1 em đến 2 em. Mặt ngoài màu vàng kim sáng bóng, có 
vân dọc nhỏ. Chất mềm, dai, chắc. Mặt bỏ gãy tương đoi 
bàng phăng. Không có mùi, vị nhạt.
Hoàng thào thạch hộc (Dendrobium chrysanthum): Dài 
30 em đến 80 em, đường kính 0,3 em đen 0,5 em, đốt dài 
2 em đến 3,5 em. Mặt ngoài màu vảng kim đến màu nâu 
vàng nhạt. Có rãnh đọc. Nhẹ và chắc, dễ bẻ gãy, mạt bẻ 
gày hơi có xơ. Nhai có cùm giác dính.
Nhĩ hoàn thạch hộc {Thiổt bì thạch hộc (Dendrobium 
candidum) sau khi cẳt bỏ rễ phơi hoặc sấy khô}: Hình 
xoáy ốc hoặc hình lò so, thường có 2 đến 4 vòng xoáy. Sau 
khi kéo thăng ra dài 3,5 em đến 8 em, đường kinh 0,2 em 
đẽn 0,3 em. Mặt ngoài màu lục vàng có vân nhăn dọc nhỏ. 
Chát răn chãc, dễ bè gày, mặt bẻ gãy phang. Nhai có cảm 
giác dính.
Mã tiên thạch hộc (Dendrobium fimbriatum) và các loài 
thạch hộc tương tự khác: Hình trụ dài, dài 20 em đển 
150 em, đường kính 0,4 em đến 1,2 em, đốt dài 2 em đển 
6 em. Mặt ngoài màu vàng đến vàng sậm. Có rãnh dọc sâu. 
Chât xôp, mặt bè gãy có xơ dạng sợi. Vị hơi dăng, cỏ chất 
nhày khi nhai.
Thạch hộc khô sau khi cắt đoạn: Dược liệu là các đoạn 
hình trụ hoặc hình trụ dẹt. Mặt ngoài màu vàng kim, vàng 
lục hoặc vàng nâu, bóng, cỏ các rành dọc sâu hoặc có nếp 
nhăn dọc ờ các góc, đôi khi thấy các mấu màu nâu. Mặt 
căt màu vàng nhạt tới vàng nâu, rải rác có các vết tích của 
bó mạch dạng điểm. Mùi nhẹ, vị hơi đắng hoặc nhạt, nhai 
có chất nhày.

Bột
Màu lục xám hoặc vàng xám. Các mành cutin màu vàng; 
tê bào biêu bì hình đa giác dài hoặc gần da giác khí nhìn 
trên bê mặt, thành có cut in dạng hạt. Sợi trụ bi thành bó 
hoặc rải rác, hình thoi hoặc mảnh dẻ, thành tương đổi dày, 
ít lô trao đôi, có mang các tê bào nhò có chứa các tinh thể 
silic xếp thành hàng. Sợi gô mành, đầu nhọn hoặc tù, đôi 
khi thành hơi dày. Mành mạch lưới, mạch thang, mạch

điểm, dường kính 12 pm đến 50 ịim. Tinh the calci oxalat 
hình kim tụ thành bó hoặc rải rác.

Định tính
A. Kim thoa thạch hộc (Dendrobium nobile):
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bern mỏng: Silica ge! G.
Dung mỏi khai triển: Ether dầu hòa (60 °c đến 90 °C) - 
aceton (7 : 3).
Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột dược liệu (nghiền dược liệu 
khô), thêm 10 ml methanoỉ (77), siêu âm 30 min, đê nguội, 
lọc, lấy dịch lọc làm dịch chấm sắc ký.
Dung dịch đới chiều: Hòa tan dendrobin chuẩn trong 
methanol (TT) để được dung dịch có nồng độ khoáng 
0,5 mg/ml. Nểu không có dendrobin chuẩn, lấy 1 g bột 
Kim thoa thạch hộc (mẫu chuẩn), chiết như mô tả ờ phẩn 
Dung dịch thử.
Cách tiến hành'. Chấm riêng biệt lên bản mòne 10 |il 
mỗi dung dịch trên. Triền khai đến khi dung môi đi dược 
khoảng 12 em, lấy bản mòng ra đè khô ờ nhiệt độ phòng. 
Phun thuốc thử Dragendorff (77). Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trẽn sấc ký đồ của dung dịch thừ phải cỏ các vết 
có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trẻn sắc ký đồ của 
dung địch đổi chiếu.
B. Mã tiên thạch hộc (Dendrobium fimbria turn) và các loài 
thạch hộc tương tự khác:
Bàn mỏng: Silica geỉ GF2S4 .
Dung môi khai triển: Ether dâu hỏa (60 °c đến 90 °C) - 
ethyl acetat (3 : 2).
Dung dịch thừ: Lấy 0,5 g bột dược liệu (nghiền dược 
liệu khô), thêm 25 ml methanol (TT), siêu âm 45 min, để 
nguội, lọc, bay hơi dịch lọc trên cách thủy tới cạn, hòa tan 
cắn trong 5 ml methanol (TT) được dịch chấm sắc kỷ. 
Dung dịch đối chiêu: Hòa tan dendrophenoỉ chuẩn trong 
methanol (77) để được dung dịch có nồng độ khoảng 
0,2 mg/ml.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mòng 10 pl 
mồi dung dịch trên. Triển khai đến khi dung môi đi được 
khoảng 12 em, lấy bản mỏng ra đe khô ở nhiệt độ phòng. 
Phun dung dịch acid sulfuric ỉ o % trong ethanol (TT). sấy 
bản mòng ở 105 °c đến khi các vết hiện rỏ. Quan sát dưới 
ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cùa 
dung dịch thử phải có các vết có cùng màu sấc và giá trị 
Rf với vết của đendrophenol trên sắc ký đồ cùa dung dịch 
đối chiếu.

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

Tro toàn phần
Không quá 5,0 % đối với dược liệu khô (Phụ lục 9.8). 

Tạp chất
Tỷ lệ dược liệu có màu nâu, xám: Không quá 1 % đổi với 
dược liệu khô (Phụ lục 12.11).

THẠCH HỘC (Thân)

1331



THANH CAO DƯỢC DIÊN VIẸT NAM V

Ché biến
Quanh năm đều có thể thu hái.
Dùng (ươi: Sau khi thu hái, loại bó tạp chất, rửa sạch, cat đoạn. 
Dùng khô:
Đổi với Thiết bì thạch hộc: Căt bò rỗ con, vừa sao vira vặn 
cho đến khi có hình xoan ốc hoặc lò so, sấy khô quen gọi 
là Nhĩ hoàn thạch hộc (thạch hộc vòng tai).
Đối với các loài Thạch hộc khác: Sau khi thu hái, loại bỏ 
tạp chât, luộc qua hoặc sây mèm, vừa đảo vừa sảy cho den 
khi bao lá khô. Khi đùng cát đoạn.

Bảo quản
Dược liệu khô: Đe nơi khô.
Dược liệu tươi: Đe nơi mát, âm.

Tính vị, quy kinh
Cam, vi hàn. Vào các kinh vị. thận, phe.

Công năng, chủ trị
Tư âm thanh nhiệt, ích vị sinh tân. Chủ trị: âm hư nội 
nhiệt, tân dịch hao tồn (nóng sốt nhẹ, bứt rứt, háo khát). Vị 
âm hư, vị nhiệt (ăn kém, nôn khan, môi miệng khô, lở loét 
miệng). Tiêu khát.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g dược liệu khô, từ 15 g đến 30 g 
dược liệu tươi, dạng thuốc sac hoặc hoàn tán. Thường phối 
hợp với các loại thuốc khác.

THANH CAO
Herba Artemisiae apỉaceae

Phần trên mặt đất đã phơi hay sẩy khô của cây Thanh cao 
{Artemisia apiacea Hance), họ Cúc (Asteraceac).

Mô tả
Cành hình trụ, nhằn, có rãnh dọc nông, màu vàng nâu, 
đường kính 0,2 cm đến 0,6 cm, dài 40 cm đến 60 cm, mane 
nhiều hoa và lá. Phần trên thân phân nhánh nhiều. Chat 
nhẹ, dễ bc gây, ruột trắng. Phiến lả và hoa hay bị rụng. Lá 
hoàn chinh có hình bàu dục dài, xẻ sâu dạng lông chim hai 
lần, phiến xẻ nhỏ hỉnh bầu dục dài, hoặc dạng răng cưa, 
hình tam giác nhọn đầu. Cụm hoa đầu hình bán cẩu, đường 
kính 0,3 cm đến 0,4 cm, gồm nhiều hoa nhò màu vàng 
nhạt. Mùi thơm đặc biệt, vị hơi đấng.

Vi phẫu
Thân: Biểu bì. Lớp mô mềm võ tương đối hẹp. Nội bì có tế 
bào kéo dài theo hướng tiếp tuyến, thành hơi dày. Sợi mô 
cứng từng đám xếp thành một vòng. Phần gồ ứng với đám 
mô cứng phát triển rộng hơn, phía trong mạch gỗ nhiều và 
to hơn. Mô mềm ruột.

Bột
Mảnh lả bác tế bào gần như hình chữ nhật. Mảnh lá đài 
gồm các tế bào dài. Sợi dài, thành khá dày, dứng ricng 
hoặc tụ thành đám. Mảnh mạch điếm, mạch vạch.

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Các bộ phận khác của cây: Không quá 2,0 %.
Phần cụm hoa và lá: Khône ít hơn 35,0 %.

Tỷ lộ vụn nảt
Hoa, lá rụng: Không quả 10 % (Phụ lục 12.12).

Chế biến
Thu hái khi cây đang ra hoa. Chặt cả cây, bò rễ. loại bò tạp 
chất, chặt nhỏ, phơi khô (dùng sống) hoặc sao qua (đùng 
chín). Cây có nhiều lá, hoa, khô chắc, có mùi thơm là tốt. 
Đc tăng tính âm còn tấm với miết huyết.

Bảo quán
Đe nơi khó mát, tránh vụn nát và ạing lá, hoa.

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

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giài thử, lương huyêt thoái hư nhiệt. Chù trị: 
Bệnh lao nhiệt, một sổ chúng sốt do phế lao, sốt rét, chứng 
hàn nhiệt văng lai, ra mồ hôi trộm. Trúng thừ.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tản. 
Thường phôi hợp với các loại thuôc khác.

Kicng ky
Người khí hư, ia lỏne không nôn dùng.

THANH CAO HOA VÀNG (Lá)
Folium Artemisiae anniiae 
Thanh hao hoa vàng
Lá đã phơi hay sấy khô cùa cây Thanh cao hoa vàng 
{Artemisia annua L.), họ Cúc (Asteraceae).

Mô tả
Lá màu vảng nâu hoặc nâu sẫm, giòn, dễ vụn nát, mùi 
thơm hắc đặc biệt, vị đẳng. Có thể lẫn một ít cành non 
hoặc ngọn non.

Vi phẫu
Phần gớ/7 giữa: Biêu bì trên và dưới gồm một lớp tê bào 
xép đeu đặn có tầng cutin mòng, mang lông che chờ và 
lông tiết. Dám mô dày xép sát bicu bì trôn vả dưới. Mô 
mềm vò té bào thành mỏng nhăn nheo. Một số bỏ libc-gỗ 
to nẳm giữa gân lá gồm: Cung mô cứng úp vào nhau, te 
bào mô cứng thành dày hình nhiều cạnh; cung libe nam sát 
cung mô cứng dưới; bó gỗ hình thoi gồm những mạch go 
xếp thành dãy năm giữa cung libe và cung mỏ cứng trên. 
Phần phiến lá: Biêu bì trên và biêu bi dưới gồm một lớp tẽ 
bào xếp đều đặn, mang lông chc chờ và lông tiết. Biêu bi
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dưới mang lỗ khỉ. Mô dậu ở cả hai mặt của phiến lá. Trong 
phàn mô khuyết từng quàng có bó libe-gô nhỏ.

Bột
Mành biểu bì gồm tể bào thành mòng mang lồ khí. Lông 
che chờ hình chừ T, đầu lông đơn bào hình thoi, chân da 
bào gồm 2 đến 3 tế bào. Một loại lông chc chở khác đa bào 
một dãy, đầu thuôn nhò. Lông tiết đầu hai tế bào, chân 1 đến 
2 dãy tế bào. Mành mô mềm. Mảnh mạch vạch, mạch xoan.

Định tính
Phương pháp săc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Si li ca gcl G.
Hệ dung môi: Toluen - ethyl acetat (95 : 5).
Dung dịch thừ: Lây 1 g dược liệu cho vào bình dung tích 
100 ml, thêm 30 mỉ ether dầu hỏa (30 ữc đến 60 °C) (77), 
đun sôi hồi lưu trên cách thúy 5 min đến 10 min. Đe nguội, 
lọc lấy dịch chiết, cô trên cách thủy đến khô. Hòa can trong 
1 ml chro/onn (77), thêm 9 ml ethanoỉ (77), lãc đêu, lọc, 
được dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Dung dịch artcmisínin chuẩn 
0,1 % trong ethanoỉ (TT).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Triên khai săc ký đến khi dung môi đi được 
10 cm, lấy bàn mòng ra, đẻ khô ờ nhiệt độ phòng, phun thuốc 
thử (gồm 0,025 g 4-dimethylaminobenzaỊdehyd (77) trong 
5,0 ml acid acetic (77) và 5,0 ml dung dịch acidphosphoric 
10% (77)}. Sấy bản mòng ờ 110 °c trong 5 min. Quan sát 
dưới ánh sáng thường. Trẽn sắc ký đồ của dung dịch thử phải 
có một vết màu xanh tím cùng màu sác và giá trị Rf với vết 
trên sẳc ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

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

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỉ lệ cành non và ngọn non: Không quá 10,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 2,0 %.

Định lượng
Phưong pháp quang phổ hấp thụ từ ngoại (Phụ lục 4.1), kết 
hợp phương pháp sác ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica geỉ Cỉ.
Hệ dung môi: n-Hexan - ethvỉ acetat (70 : 30).
Dung dịch thử: Cần chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua rây số 355), chiết với ether dầu hỏa (30 °c đến 
60°C) (77) trong binh Soxhlet dung tích 50 mỉ trên cách thủy 
trong 6 h, cât thu hỏi dung môi lấy cắn. Hòa tan can trong 
1 ml c/oro/orm (77) và cho vào binh định mức 10 ml, 
tráng cốc đụng cắn bàng cthanoỉ (77) rồi thêm cùng dung 
môi đên vạch. Lọc qua giấy lọc, bò 0,5 m! đến 1 mỉ dịch 
lọc đầu, lấy khoáng 2 m! dịch lọc tỉếp theo.
Dung dịch dõi chiêu: Cân chính xác 0,010 g arternisinin 
chuân. hòa tan trong 10 ml ethanưỉ (77) (pha dùng 
trong ngày).

THANH BÌ

Bàn mỏng silica gel G (20 cm X 20 cm) đã được hoạt hóa 
ờ 110 °c trong 2 h, được chia vạch thành 5 băng, châm lân 
lượt mồi băng 0,1 1;.' các dung dịch thử (băng 1 và 2) và 
dung dịch dổi chiếu (băng 3 và 4), chấm thành vạch dài 
2 cm, rộng 0,3 cm; băng 5: chẩm 0,1 ml ethanol (77) làm 
mầu trang.
Tiến hành sac ký, sau khi triển khai sắc kỷ đến khi dung môi 
đi được 18 cm, lấy bản mòng ra. đe khô dung môi ngoài 
không khí trong 1 h. Phun ỉ:ước cất làm ướt bàn mòng 
để xác (tịnh các vùng có artemisinin, các vet artemisinin 
chuẩn sẽ xuất hiện màu trắng đục tren sac ký đồ. Vạch 
đường ngang ờ phía trên và phía dưới vết artemisinin 
đã được xác định sao cho cách đều hai mép của vết 
0,5 cm đen 0,7 cm. Cạo riêng biệt các vùng có artemisinin 
của vết 1, 2, 3 và 4. Cạo vùng không chứa arteminsinin 
cùa vét 5 làm mẫu trang. Cho vào mỗi mẫu bột silica 
gel cạo được nói trên 1 ml ethanol (77), lắc kỳ. Thêm 
9 ml dung dịch nutrí hydroxyd 0,05 N (77), lắc kỳ, cho vào 
tủ ấm 50 °c trong 30 min. Lấy ra đề nguội 15 min, lọc lấy 
dịch lọc trong và đo độ hẩp thụ cùa các dung dịch so với 
dung dịch mẫu trắng ờ bước sóng 292 nm (Phụ lục 4.1). 
Ket quả đo cùa mồi dung dịch thử và dung dịch đối chiếu 
là giá trị trung binh của 2 lần đo nhắc lại.
Từ độ hấp thụ của dung dịch chuấn và dung dịch đổi chiếu, 
nồng độ cùa dung dịch artemisinin chuân. tính hàm lượng 
artemisinin trong dược liệu.
Hàm lượng artemisinin (C^IIjjCN) phải không được ít hơn 
0,7 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái vào lúc cây sắp ra hoa, tốt nhất là vào mùa hè, khi 
cây có nhiều lá, cắt phần trên mặt đất, phơi khô. lấc hoặc 
đập cho lá rụng, loại bò thân cành, lấy lá phơi đến khô 
hoặc sấy nhẹ đến khô.

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

Công dụng
Dùng chiết xuất artemisinin.

THANH BÌ
Perícarpium Citrỉ retỉcuỉatae vỉrỉde

Vỏ quà non hoặc vò quả chưa chín, phơi hav sav khô của 
cây Quýt (Citrus reticulata Blanco), họ Cam (Rutaceae). 
Có 2 loại Thanh bì: Tử hoa thanh bì và Cá thanh bì.

Mô tả
Tử hoa thanh bì: Vò quả được bô thành 4 miêng đển đáy 
gốc, 4 mảnh này hình dạng không giống nhau, phần lớn 
cong vào phía trong, võ mỏng, hình bàu dục dài, chiều dài 
miếng 4 cm đến 6 cm, dày 0,1 cm đến 0,2 cm. Mặt ngoài 
màu lục xám hoặc màu lục đen, hoi ráp, có nhiều túi tiết, 
mặt trong màu trắng hoặc trắng vàng, ráp, có các gân trắng 
ngà hoặc nâu vàng nhạt. Chat hoi cứng, dỗ bẻ gẫy, mặt cắt 
cỏ 1 hàng đến 2 hàng till tiết ở phần ngoài. Mùi thom ngát,
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vị đắng, cay. v ỏ  màu lục den, mặt trong trắng nhiều tinh 
dầu là tốt.
Cá thanh bì: Gần hình cầu, đường kinh 0,5 cm đến 2,0 cm. 
Mật ngoài lục xám hay lục đen, hơi ráp, có nhiều túi tiết 
nhò và chìm. Ờ đinh quả có vòi nhụy hơi nhô lên, ờ gôc 
quả có vết sẹo tròn cùa cuống quả. Chất cứng, mặt cắt màu 
trăng ngà hoậc màu nâu vàng nhạt, dày 1 cm đcn 2 cm, có 
1 hàng đến 2 hàng tủi tiết ờ phẩn ngoài. Mùi thơm ngát, 
vị đấng cay.

Bột
Tử hoa thanh bì: Bột màu lục xám hoặc nâu xám, nhiều tế 
bào mô mềm khống đều nhau, thành hơi dày, một số dạng 
chuỗi hạt. Tế bào biểu bì vỏ quà hình đa giác hoặc hình 
gần vuông khi nhìn trẽn bề mặt, thành dày lồi lên. Tinh 
thể calci oxalat hình lăng trụ có trong tế bào mô mềm gần 
biểu bì, tế bào hình nhiều cạnh, hình thoi, hoặc vuông, 
đường kính 8 pm đen 28 pm, dài 24 ịim đến 32 pm. Tinh 
thể hesperidin vàng nâu nhạt, hình bán càu, tròn hoặc khối 
không đều. Mảnh mạch vòng, mạch xoắn.
Cá thanh bì: Te bào biểu bì của múi cơm quả dài, hẹp, 
thành mỏng, một số hơi uổn lượn, có chứa tinh thê calci 
oxalat hình lăng trụ kích thước tương tự như ờ vò quả; 
cùng có tinh thể hesperidin.

Định tỉnh
A. Lấy 0,3 g bột dược liệu, thêm 10 ml methanol (TT), đun 
hồi lưu trên cách thủy 20 min. Lọc lấy dịch lọc và làm các 
phàn ứng sau:
Lay 1 ml dịch lọc, them một ít bột magnesi (77) và vài 
giọt acid hydrodorỉc. (TT), màu đò anh đào sẽ hiện dần ra. 
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm vài giọt dung dịch natrỉ hydroxyd 
5 % (77), xuất hiện kết tủa màu vàng, tiếp tục thêm 1 ml 
nước cất, tủa sẽ tan ra.
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm vài giọt dung dịch sát (ỈỈI) cỉorid 
5 % (Tỉ), xuất hiện màu xanh đen.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bàn mỏng: Silica gel G đã hoạt hoá ờ 110 °c trong 30 min. 
Dung môi khai triển: Chroform - methanol - acid acetic 
hang - butanol (13 : 0,4 : 0,1 : 0,1).
Dung dịch thử: Dùng 5 ml dịch lọc ở mục Định tính A, cô 
trên cách thủy còn 1 ml.
Dung dịch đối chiểu: Dung dịch hesperiđin bão hòa trong 
methanol (TT). Nếu không cỏ hesperidm, lấy 0,3 g bột 
Thanh bì (mẫu chuẩn) rồi tiến hành chiết như mục Định 
tính A và cô 5 ml dịch lọc trên cách thủy còn 1 ml.
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lên bản mỏng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sac ký xong, lấy bàn mòng ra, 
đê khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch nhôm clorid 
3 % trong ethanol (TT). Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ 
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải 
cho các vêt có cùng màu và giá trị Rf với các vết trcn sac 
kỷ đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

THANH BÌ

Định lượng
Cản chính xác khoảng 1 g bột dược liệu (qua rây có cỡ mắt 
rây 1,25 mm), cho vảo bình Soxhleụ thêm 100 ml ether 
dầu hòa (60 °c đến 90 °C) (77'À đun hồi lưu trên cách 
thủy trong 1 h và loại bỏ dịch ether dầu hoả. Sau đó chuyển 
dược liệu sang bình nón 250 ml và đun hồi lưu trên cách 
thủy với methanoỉ (77) cho tới khi hết màu vàng (50 ml X 

4 lần). Gộp các dịch chiết và cất thu hồi dung môi cho đến 
cắn. Thêm vào can 5 ml nước, khuấy và đc ycn 10 min, lọc 
qua phễu lọc xốp, tiếp tục rứa bằng nước (5 ml x 4 lẩn) 
và loại bò nước rửa. Hòa tan cẳn trên phễu bằng những 
lượng nhỏ dung dịch natri hydroxyd 0,2 % trong ethanoỉ 
70 % (77) đến khi dịch lọc hết màu vàng. Gộp các dịch lọc 
vào bình định mức 100 ml, thêm dung dịch natri hydroxyd 
0,2 % trong ethanoỉ 70 % (77) đén vạch (dung dịch A). Lắc 
kỹ, lấy chính xác 1 ml dung dịch A, pha loãng thành 25 ml 
bằng dung dịch natri hydroxyd 0,2 % trong ethanoỉ 70 % 
(77), đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) ở bước sóng 361 nm. Tính 
hàm lượng hesperidin (C28H340|5) theo A (1 %, I cm), lấy 
160 là giá trị cùa A (1 %, 1 cm) ở 361 run.
Hàm lượng hesperiđin trong vỏ quà không được ít hơn 
5,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào thảng 5 -6 . Thu thập các quả quýt non tự 
rơi rụng, rửa sạch, phơi khô (thường gọi lả Cả thanh bì). 
Thu hái quả chưa chín vào tháng 7 - 8, rửa sạch, bổ dọc 
thành 4 mãnh vỏ dính nhau ở đáy quả, loại bỏ hoàn toàn 
ruột, phơi khô (thường gọi là Tứ hoa thanh bì).

Bào chế
Lấy thanh bì. loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ù mềm, thái lát dày 
hoặc thành sợi, phơi khô.
Thổ thanh bì (chế dấm): Trộn đều miếng hoặc sợi Thanh 
bì với dấm, cho vào nồi, sao nhò lửa đến có màu hơi vàng, 
lấy ra phơi khỏ. Cứ 100 kg Thanh bì dùng 15 L dấm.

Bảo quản
Bảo quán ở nơi khô mát, trong bao bì kín.

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, ôn. Vào các kinh can, đờm. vị.

Công năng, chủ trị
Sơ can, phá khí, tiêu tích, hoá trệ. Chủ trị: Ngực, sườn dau 
trướng, sán khí, hạch vú, nhọt vú, thực tích đau bụng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 6 g dến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phối hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Người can huyết hư không có khí trộ thì kiêng dùng.

DƯỢC ĐIỀN VIỆT NAM V
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t h ả o  q u ả  (Quả)
pructusAmomỉ aromatìci

Quả chỉn đã phơi hav sấy khô cùa cây Thảo quà (Am om um  
aromaticum  Roxb.), họ Gừng (Zingiberaeeae).

Mô tả
Quà hình bầu dục dài, đôi khi có 3 góc tù, dài 2 cm đến
4 5 cm. đường kính 1,5 cm đến 2,5 cm. Mặt ngoài màu 
nâu đến nâu hơi đỏ, có rãnh và cạnh gờ dọc, đâu quà có vêt 
tích của vòi nhuỵ hình tròn nhô lên, phân đáy có cuông quả 
hoặc sẹo cuống quả. Vò quả, chất bền, dai. Bóc lớp vỏ quả 
thẩy bên trong ờ phân chính giữa cỏ màng vách ngăn màu 
nâu hơi váne, phân chia khối hạt thành 3 phần, mỗi phần có 
khoảng 8 hạt đến 11 hạt; các hạt hình nón, đa diện, đường 
kính khoáng 5 mm, mặt ngoài màu nâu có màng áo hạt 
trẳng hơi xám phũ ngoài. Hạt có một sông noãn có rânh dọc 
và một rốn hạt lõm ờ đỉnh nhọn. Chat cứng, nội nhũ màu 
trắng hơi xám. Có mùi thơm đặc trưng, vị cay và hơi đắng.

Vi phẫu
Mặt cắt ngang của hạt: Te bào mô mềm của áo hạt chửa 
hạt tinh bột. Te bào biêu bì của vỏ hạt cứng màu nâu hình 
chữ nhật, thành tương đối dày. Hạ bì gồm một iớp tế bào 
mô mềm có chửa các chất màu vàng, một hàng tế bào 
gần vuông hoặc hình chừ nhật; dài 42 pm đến 162 Ịim 
theo chiêu tiêp tuyên và 48 |im đên 68 ịim đài theo hướng 
xuyên tâm; có chứa những giọt tinh dầu màu vàng. Lớp 
sắc tổ gôm có vài hàng tế bào nhỏ màu nâu. vỏ  lụa gồm 
một hàng tể bào đá, sắp xếp thành hình dậu, màu nâu hơi 
đỏ ờ thảnh bên, thành trong dày lên nhiêu, khoang nhỏ 
chửa hạt siỉic. Tê bào ngoại nhũ chứa hạt tinh bột và một 
số cụm tinh thể calci oxalat hình ỉãng trụ. Te bào nội nhũ 
chứa hạt aleuron và hạt tinh bột.

Định tính
Phương pháp sấc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: S ilica  gel G.
Dung môi khai triển : n-ỉỉexan  - ethyl aceta! (17:3) .
D ung dịch thừ: Lay phẩn tinh dầu đã cất được khi định 
lượng (xem mục Định lượng) hòa tan trong ethanol (TT) 
thành dung dịch cỏ chửa 50 ul trong 1 ml.
D ung dịch đỏi chiếu: Hòa tan cineol trong ethanol (TT) đẻ 
được dung dịch có nồng độ 20 |il trong 1 ml. Có thể dùng 
tinh dâu Thào quả (mầu chuẩn), pha như dung dịch thử. 
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 1 pl mỗi 
dụng dịch trên. Sau khi triên khai sắc ký', lấv bản mỏng ra, 
đê khô bản mòng ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch vanilin
5 % trong acid  sulfuric  (77), sấy bản mỏng ở 1Ơ5 °c trong 
vài phút. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa 
dung dịch thử phải cỏ vết màu xanh da trời cỏ cùng giá trị Rf 
vứi vèt cinẹol trên săc ký đô của dung dịch đối chiếu. Nếu 
dùng tinh đầu Thào quả làm dung dịch đổi chiếu thi trên sắc 
kỷ đô cùa dung dịch thử phải cho các vết có cùng màu và 
giá trị Rf với các vết trẻn sac ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quả 12,0 % {Phụ lục 12.13).

THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

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

Định luựng
Tiển hành theo phương pháp định lượng tinh dâu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Hàm lượng tinh dầu không ít hơn
1,4 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hải quá chín, loại bỏ tạp chất, phơi 
hoặc sẩy khô ở nhiệt độ thấp.

Bào chế
Thảo quà nhân: Lav Thảo quà, loại bò tạp chât, cho vào 
nồi sao lửa nhỏ đến màu vàng xém và hơi phồng, lấy ra đê 
nguội, bò vò cứng, sàng lấy hạt. Khi dùng giã nát.
Khương Thào quá nhân: Lây hạt Thảo quả, thêm nước gừng, 
trộn đều, cho vào nồi sao nhỏ lứa đên khô, đê nguội. Khi 
dùng giã nát. Cứ 10 kg hạt Thảo quả dùng 1 kg Gừng tươi.

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

Tính vị, quv kinh
Tân, ôn. Vào các kinh tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Táo thấp, ôn trung, trừ đàm, triệt ngược. Chủ trị: Thượng 
vị đau trướng, tíre bĩ, nôn mửa do hàn thấp, sốt rét.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 e đển 6 g, dạng thuốc sắc.

THẢO ỌUYÉT MINH (Hạt)
Semen Sennae torae

Hạt già đã phơi hay sấy khô của cây Thảo quyết minh còn 
gọi là Quvết minh, Muồng [Senna tora (L.) Roxb.; Syn. 
Cassia tora  L.], họ Đậu (Fabaceae).

Mô tả
Hạt hình trụ, đôi khi hình tháp, hai đầu vát chéo, dài 3 mm 
đèn 6 mm, đường kính 1 mm đen 2.5 mm. Mặt ngoài màu 
nâu nhạt hay lục nâu, bóng. Bổn cạnh bên thường nổi rõ 
thành đường gò, một đường gờ nhô lên thành ngấn.
Thể chất cứng, khó tán vỡ. cắt ngang thấy nội nhữ màu 
xám trăng hay vàng nhạt, lá mâm màu vàng hay nâu nhạt. 
Không mùi, vị hơi đắng.

Đỉnh tính
A. Lấv khoáng 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml dung dịch  
ac id  sulfuric 10 % (77), đun cách thủy sôi 10 min. Sau khi 
nguội, thêm 10 ml cỉoro/onn  (77) vào hồn hợp trên, lac 
đêu, đê yên cho tách thành hai krp. Gạn lây lớp cloroform, 
thêm 2 mỉ đôn 3 ml dung dịch cimoniac ỈO % (T ỉ), lăc, lớp 
nước SC c ó  màu đỏ.
B. Lấy 0,5 g bột dược liệu cho vảo một chén nung nhỏ bàng 
sứ. 1 ỉơ nóng nhẹ trên ngọn lira đen cồn và khuấy đều ỉớp
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bột cho bay hết hơi nước. Sau đó đậv chén nung bàng một 
phiến kính thích hựp và đặt lẽn trên tẩm kỉnh túm bông tẩm 
nước lạnh rồi đốt mạnh trong khoảnệ 5 min. Lấy tấm kính 
ra soi dưới kính hiển vi sẽ quan sát thấy những tinh thể hình 
kim màu vàng. Nhò lén đám tinh thê một giọt dung dịch 
natrỉ hydroxyd ỈO % (TT), dung dịch sẽ có màu hông.

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

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Iỉạt lép: Không quá 1,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 2,0 %.

Kim loại nặng
Không quá 10 phần triệu Pb; 0,3 phần triệu Cd; 0,1 phẩn 
triệu Hg; 1 phần triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Chế biến
Thu hoạch quả già vào cuối mùa thu, khoảng tháng 9 đen 
tháng 11, phơi khô, đập lấy hạt, loại bỏ tạp chất, phơi khô.

Bào chế
Quyết minh tử: Loại bỏ tạp chất, rữa sạch, phơi hoặc sấy 
khỏ ờ 50 °c đến 60 °c, khi dùng xay vỡ vụn.
Quyết minh từ sao: Lấy Quyết minh tử sạch, cho vào chảo, 
đun nhỏ lửa, đảo chậm đcn khi mặt ngoài của thuốc chuyển 
sang màu nâu sẫm, có mili thơm, lấy ra để nguội.

Bảo quản
Nơi khỏ ráo thoáng mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Hàm, bình. Quy vào các kinh can, thận, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Tả can minh mục, an thần, nhuận tràng. Chủ trị: Đau mắt 
dỏ, sợ ánh sáng, mẳt mờ, chày nước mắt (sao vàng), đại 
tiện bỉ két (dùng sống), mất ngừ (sao đen).

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 9 g đốn 15 g, phối hợp trong các bài thuốc.

Kiêng kỵ
Người hay bị phân lỏng không dùng.

THẢNG MA (Thân rễ)
Rhizoma Cimicifugae
Thán rễ đã phơi hay sáy khô của các loài Thăng ma Cimicifuga 
heracleifolia Koni., Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim, 
hoặc Cimicifugafoetida L., họ Hoàng liên (Ranunoulaceae).

Mô tä
Thân rễ là những khối dài ngắn không đcu, thường phân 
nhánh nhiều, có nhiều mấu nhò, dài 10 cm đến 20 cm, đường

THĂNG MA (Thân rễ)

kính 2 cm đến 4 cm. Mặt ngoài màu nâu đen hoặc nâu, thô 
nháp, còn sót lại nhiều rễ nhỏ. Phần trên thân rễ có một số 
vét sẹo cúa thân, dạng Jỗ tròn, mặt trong của lồ có vân dạng 
mạng lưới. Phân dưới thân rễ lồi lõm không phẳng, có sẹo 
của các rề nhò. Chất nhẹ, cứng, khó bè. Mặt bẻ gãy không 
phănc. có xơ, màu vàng lực hoặc vàng nhạt. Mùi nhẹ. Vị hơi 
đăng và chát.

Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bern mòng: Silica geỉ GFĩi4.
Dung môi khai irìên: Toỉuen - cloroform - acid acetic 
(6 : 1 : 0,5). y
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, them 50 ml ethanol 
96 % (TT), đun sôi hồi lưu trong 1 h, lọc. Bốc hơi dịch lọc 
đến khò. Hòa tan cắn trong 1 ml ethanol (TT) được dung 
dịch thử.
Dung dịch chat đổi chiểu: Hòa tan acid ferulic và acid 
isoferulic chuẩn trong ethanol 96 % (TT) để được hai dung 
dịch chuẩn tương ứng cổ nồng độ 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lấy 1 g bột Thăng ma (mẫu 
chuẩn), chiết như mô tả ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn móng 10 pl mỗi 
dune dịch trên, triên khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoáng 12 cm, lấy ban mòng ra, để khô ờ nhiệt độ phòng, 
quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên 
sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vêt phát quang 
cùng màu, cùng giá trị Rf với các vết của acid ferulic và 
acid isoferuhe trên sắc ký đồ của dung dịch các chất đổi 
chiếu hoặc trên sắc ký' đồ của dung dịch thừ phải có các vết 
phát quane cùng màu, cùng giá trị Rf với các vết trên sắc 
ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.

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

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

Tro không tan trong acid
Khône quá 4,0 % (Phụ lục 9.7).

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 17,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 50 % (TT) làm dung môi.

Định lương
Phương pháp sắc ký lõng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitril - dung dịch acid phosphoric 0 J  % 
(13:87)
Dung dịch tinh Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây số 710) vào bình nón nút mài, thêm chính xác 
25 mỉ ethanol ¡0 % (TT), đậy nút, cân. Đun hồi lưu trong
2.5 h. để nguội, đậy nút, cân lại, bổ sung khối lượng bị
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mất bàng ethanoỉ 10 % (77), trộn đều, lọc qua màng lọc 
0,45 ịim.
óung dịch chuẩn: Cân chinh xác khoảng 10 mg acid 
ìsoícrulic chuẩn vào bình định mức 50 ml màu nâu, thêm 
ethanoỉ 10 % (77) đẻ hòa tan và pha loãng vừa đủ thê tích 
với cùng dung môi, trộn đều. Lấy chính xác 1 ml dung 
dịch này cho vào bình định mức 10 ml màu nâu và thêm 
ethanoỉ 10 % (77) đến vạch, trộn đều đirợc dung dịch 
chuẩn có nồng độ khoáng 20 pg/ml.
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 miĩi), được nhôi pha tĩnh c
(5 pm).
Detector quang phô từ ngoại đặt ở bước sóng 316 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml đến 2 mlónin.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn. Tính số đĩa lý thuyết, số 
đĩa lý thuvết của cột không được dưới 5000 tinh theo pic 
của acid isoíerulic.
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuẩn và dung 
dịch thừ. Dựa vào diện tích pic thu được tử dung dịch thử, 
dung địch chuân và hàm lượng C10H10Ô  của aeid isoferulic 
chuẩn, tính hàm lượng acid isoíerulic trong dược liệu.
Hàm lượng acid isoĩcrulic (C10H10O4) không được dưới 
0,10 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đào thân rề về, rửa sạch, cắt bỏ 
thân mầm, phơi đến khi rễ con khô. Dùng lừa đốt hoặc cắt 
bò rề con rồi phơi đán khỏ.

Bào chế
Loại bò tạp chât, rừa sạch, neâm qua, ủ mềm, thái lát dày, 
phơi khó.

Bảo quản
Đê nơi khô, thoáng.

Tính vị, quy kinh
Tân, vi cam, vi hàn. Vào các kinh phế, tỳ', vị, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Thâu chân, tán phong, giáí dộc, thăng dương khi. Chủ trị: 
Phong nhiệt ỡ dương minh có nhức đầu, dau răng, họng 
sưng đau; sởi không mọc, dương độc phát ban; sa trực tràne, 
sa dạ con.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sác hoậc hoàn tán. 
Thường phôi hợp với một số vị thuôc khác.

THỊ ĐÉ
Caỉyx Kakỉ 
Tai Hồng

Dài đòng trường đã phơi hay sấy khô thu được tử quá chín 
cua cây Hồng {Dìospvros kaki LTV), họ Thị (Ebenaceae).
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Dược liệu hình tròn dẹt, đường kính 1,5 cm đến 2,5 cm, 
ờ giữa hơi dày, hơi nhô lên, có sẹo tròn cùa cuống quà đã 
rụng, mép Urơng đối mỏng, xẻ tư, phiến xẻ thường uốn 
cong lên, dễ gãy nát. Phần đáy còn cuống quả hoặc chì còn 
vết cuốnii quà, dạng lỗ tròn. Mặt ngoài màu vàng nâu hoặc 
nâu đỏ, mặt trong màu nâu vàng, phu đáy lông nhung nhò. 
Chất cứng và giòn, không mùi, vị chát.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Toỉuen (đă băo hòa với nước) - methyl 
format - acid formic ( 5 :4 :  1).
Dung dịch thừ: Lay 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 
70 % (77), ngâm ấm trong 2 h. lọc, bay hơi dịch lọc đến 
khô, hòa tan cắn trong 1 ml methanol (77) dùng làm dung 
dịch thử.
Dung dịch doi chiếu: Hòa tan acid galic chuẩn trong 
methanol (77) đế được dung dịch cỏ nồng độ 0,5 mg/ml. 
Hoặc lấy 2 g Thị đế (mẫu chuẩn), chiết như mô tà ở phần 
Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt len bản mỏng 5 pl dung 
dịch trên. Sau khi triển khai sac ký, lav bàn mỏng ra để khô 
trong không khí, phun dung dịch sắt (Hỉ) cỉorid ỉ % trong 
ethanol (77). Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có vết 
cùng màu sác và giả trị Rfvới vet cùa acid galic đối chiếu. 
Neu dùng dược liệu chuẩn đẻ chuân bị dung dịch đối chiếu 
thì trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vet cùng 
giá trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch đối chiếu.

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

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

Chế biến
Thu hái quả Hồng chín vào mùa thu, múa đông, bóc lấy tai 
hông hoặc thu thập tai quà Hồng sau khi ăn quà, rửa sạch, 
phơi hoặc sẩv khô.
Trước khi dùng loại bỏ tạp chất và cuống quà, nia sạch, 
phơi hoặc sấy khô hoặc đập nát vụn.

Bảo quản
Đế nơi khô, thoáng mát, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Khô, sáp, binh. Vào kinh vị.

Công năng, chủ trị
Giáng nghịch, hạ khí. Chủ trị: Nẩc (ách nghịch).

Cách dùng, liều lượng
Ngày uống lừ 4,5 g đến 9 g. Dạng thuốc sác.
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THIÊN MA (Thân rổ)
Rhizoma Gastrodiae elatae

Thân rề phơi hay sấy khô của cây Thicn ma (Gastrodia 
elata BI.), họ Lan (Orchidaceae).

Mô tả
Thân rễ hình bàu dục hoặc hình trụ dẹt hơi cong, dài 3 cm 
đến 15 cm, rộng 1,5 cm đen 6 cm, dày 0,5 cm đến 2 cm. Mặt 
ngoài màu trắng hơi vàng đến vàng nâu, có vân nhăn dọc và 
nhiều vân vòng tròn ngang cùa những chồi búp tiềm tàng, 
đôi khi thấy những dải nhỏ màu nâu. Phía đinh (đầu) dược 
liệu có những chôi hình mỏ vẹt, màu nâu đỏ đến nâu sầm 
hoặc có vết thân; phía đuôi có một vết sẹo tròn. Chất cứng 
rắn như sừng, khó bc gây, mặt bè tương đối phăng, màu trắng 
hơi váne đen màu nâu. Mùi nhẹ, vị hơi ngọt.

Bột
Bột màu trẳng hơi vàng đến màu vàng nâu. Soi dưới kính 
hiên vi thấy: Tế bào mô mềm hình bầu dục hoặc đa số có 
hình nhiều cạnh, đường kính 70 Ịim đến 180 ịim; thành dày
3 Ịim  đến 8 Jim, hóa gỗ, có lỗ rõ rệt. Tinh thê calci oxalat 
hình kim xếp thành bó hay rải rác, dài 25 Jim đến 75 jưn (cỏ 
thể tới 93 pm). Khi ngâm trong íhuôc thử glycerin - acid 
acetic (TT), thấy các tế bào mô mềm chứa polysaccharid đã 
bị hồ hóa không màu, một số tế bào chứa hạt tinh bột nhỏ 
hình trứng dài, bầu dục dài hoặc hình gần tròn, cho màu 
nâu hoặc tía hơi nâu với dung dịch iod-iodid (ĨT). Mành 
mạch xoăn, mạch mạng, đường kính 8 Jim đến 30 ịim.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml nước, ngâm trong
4 h, thình thoảng lấc đều, lọc. Thêm vào dịch lọc 2 giọt đến 
4 giọt dung dịch iod-iodid (77), sẽ hiện màu đỏ tím hay 
màu rượu vang đo.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản móng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Ethvỉ acetal - methanol - nước 
( 9 :1 :  0,2).
Dung dịch thử: Lấy khoáng 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 ml 
methanol 70 % (TT), siêu âm trong 30 min, lọc.
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lấy khoảng 0,5 g bột Thiên 
ma (mầu chuẩn), chiết như mô tà ở phẩn Dune dịch thừ. 
Dung dịch chất doi chiểu: Hòa tan gastrodin chuản trong 
methanol đề được dung dịch có nông độ 1 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 Jil moi 
dung dịch thử, dung dịch dược liệu đối chiếu và 5 Jil dung 
dịch chất đối chiếu. Sau khi triên khai sắc ký, lấy bàn 
mòng ra đề khỏ ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch acid 
phosphomoỉyhdìc Ỉ0 % trong ethanol (TT). sấy bán mòng 
ở 105 °c cho đến khi xuẩt hiện vết. Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thư phải cho các vét 
có cùng màu sẳc và giá trị R/-VỚÍ các vết trên sắc ký đồ cua 
dung dịch dược liệu đối chiếu và có một vết củng màu và 
giá trị R. với vét của gastrodin trên sắc ký đồ cùa dung dịch 
chất đoi chiếu.

Độ ấm
Khỏnẹ quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 5 h).

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

Tro toàn phần
Không được quá 4,5 % (Phụ 9.7).

Chất chiết được trong dược liệu
Khỏng được ít hơn 10,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùne ethanoỉ 96% (TT) làm dune môi.

Định lượng
Phương pháp sắc kv lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitril - dung dịch acidphosphoric 0,05 % 
(3 : 97).
Dung dịch thứ: Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 355) vào bình nón có nút mài, thêm chính xác 
50 ml ethanol 50%  (77), đậy nút, cân, sau đó đun hổi lưu 
trên cách thủy 3 h, để nguội, cân lại và bổ sung ethanol 
50 % (77) dề được khối lượng ban đầu. Trộn đều và lọc. 
Bay hơi 10 ml dịch lọc đến gần khô. Hòa tan can trong hỗn 
hợp dung môi gồm acetonitril - nước (3 : 97), chuyển toàn 
bộ dung dịch thu được vào bình định mức 25 ml, pha loãng 
với củng dung môi đến vạch. Trộn đều, lọc qua màng lọc 
0,45 pin.
Dung dịch chuẩn: Hòa tan gastrodin chuẩn trong pha động 
đổ được dung dịch có nồng độ chính xác khoáng 50 Ịig/ml. 
Điểu kiện sác ký:
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 Jim). 
Detector quang pho từ ngoại đặt tại bước sóng 220 nm. 
Thể tích tiêm: 10 Jil.
Tốc độ dòng: 1,0 ml/min.
Cách tiên hành:
Kiểm tra tính phù hợp của hệ thống: Tiến hành sắc ký' với 
dung dịch chuẩn, tính sổ đìa lý thuyết cùa cột. số đĩa lý 
thuyêt cùa cột không được nhỏ hơn 5000 tính theo pic 
cùa gastrodin. Độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic 
gastrodin trong 6 lần tiêm lặp lại không được lớn hơn 2,0 %. 
Tiến hành sắc ký với dung dịch chuân, dung dịch thử. Tính 
hàm lượng eastrodin trong dược liệu dựa vào diện tích pic 
gastrodin tròn sãc ký đô của dung dịch chuân, dung dịch 
thứ và hàm lượng Cjr,H180 7 trong gastrodin chuân.
Dược liệu phải chửa không ít hơn 0,20 % gastrodin (CịịHisO;), 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch từ mùa đông năm trước đến mùa xuân năm sau, 
rửa sạch ngay, đo kỹ, trái mỏng, sảy khô ở nhiệt độ thâp.

Bào chế
Rữa sạch, u mềm hay đồ đến mồm, thái lát mỏng, phơi 
hoặc sẩy khô.

Bảo quản
Nơi thoáng mát, tránh mốc, mọt.
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Tính vị, quy kỉnh
Tân, ôn. Vào kinh can.

Công năng, chủ trị
Bình can tửc phong. Chù trị: Đau đâu, chóng mặt, bán thân 
bất toại, trè em kinh phong, phá thương phong (uôn ván), 
động kinh.

Cách dùng, liều luọng
Ngày dùng từ 3 g đên 9 g, phôi hợp trong các bài thuôc. 

Kiêng kỵ
Không dùng cho người ảm hư.

THIÊN MÔN ĐỎNG (Rề)
Radix Asparagì cochitichỉnensis 
Thiên đông, Tóc tiên leo
Rễ đã chế biến phơi hay sấy khô của cây Thiên môn dông 
[Asparagus cochinchincnsỉs (Lour.) Merr.], họ Thiên môn 
đông (Asparagaceae).

Mô tả
Dược liệu là những đoạn rề dài khoảng 5 cm đến 18 cm, 
đường kính 0,5 cm đến 1 cm, hai đầu thuôn nhò dần, màu 
vàng nhạt đán vàng nâu (màu hổ phách), trong, mờ, sáng 
bóng. Thể chất cứng, dai, có chất nhầy dính, mặt cất mịn 
bóng. Mùi nhẹ, vị hơi đắng.

Bột
Màu trang ngà, mùi đặc trưng, vị ngọt hơi đắng. Soi kính 
hiển vi thảy: Mành mò mềm gồm tế bào thành mỏng, chứa 
tinh thê calci oxaìat. Tinh thê catci oxalat hình kim xếp 
thành bó hay rãi rác, dài 40 pm đến 99 pm.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Sỉlỉca gel 60F2Ĩ4.
Dung môi khai triển: n-Hexan — ethvỉ acetaí (2:1). Đe bâo 
hòa dung môi trong 20 min.
Dung dịch thừ: Lẩv khoảng 2,0 g dược liệu đà tán nhỏ, 
thêm 5 ml nước, ngâm trong 1 h cho trương nở, nghiền 
kỹ trong côi, chuyển dược liệu đă nghiền nhỏ vào bình 
nón băng 20 ml methanoỉ (77), siêu âm 30 min, ticp tục 
đun hôi lưu trên cách thủy 30 min., lọc lấy phần dịch chiết, 
phân bã dược liệu được chiết nhắc lại 2 lần, mồi lần bàng 
20 ml methanoỉ (77). Gộp các dịch chiết methanol, bav 
hơi trên cách thủy đến gần cạn. Hòa cắn thu dược bàng 
5 ml nước, lấc hỗn hợp với cỉoroĩorm (77) 2 lần, mỗi lần 
20 ml, để ycn cho tách lớp, gạn lẩy phần dịch cloroíòrm, 
thu hoi dung mỏi đến cạn. Hòa cấn thu được trong 2 mí 
niethanoỉ (77).
Dung dịch dược liệu đồi chiếu: Lấy 2,0 g Thiên món đông 
(mâu chuân) đã tán nhò, tiên hành chiết như mỏ tà ở phần 
Ưung dịch thử.
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Dung dịch chắt đoi chiếu: Hòa tan [Ưsitosterol chuẩn trong 
methanoỉ (77) dể được dung dịch có nong độ 0,1 mg/mỉ 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẻn bản mòng 10 pl mỗi 
dung dịch thừ và duna dịch dược liệu dối chiếu, 6 pl đung 
dịch chất đối chiếu. Sau khi triển khai sẳc ký, lẩy bản 
mỏng ra, đề khô trong không khí, phun hỗn hợp gồm 1 ml 
acỉd suỉ/uric (77), 20 ml anhydrid acetỉc (77) và 50 ml 
cloroỷorm (TT) (thuốc thử Lieberrnann-Burchard), sấy bản 
mỏng ờ 105 °c trong 2 đen 3 min. Quan sát dưới ánh sáng 
thường và dưới ánh sáng từ ngoại ở bước sóng 366 nm. 
Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử phải có các vết cùng giá 
trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
dược liệu đối chiếu hoặc phải có vết cùng giá trị Rf và màu 
sấc với vết cùa p-sitosterol trên sắc ký đồ của dung dịch 
chất đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 16,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).

Tạp chất
Rễ non teo: Không quá 2 % (Phụ lục 12.11).

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

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 80,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Dùng phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), dùng 
ethanol 50% (TT) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch rễ (củ) ờ cây đã mọc trên 2 năm vào mùa thu 
và mùa đông (thường là tháng 10 đến 12), đào cả cụm gốc 
thân và rỗ cù, bò gốc thân và rề con. lấy rễ củ rửa sạch, 
luộc hoặc đô đến khi mềm, trong lúc nóng loại bò vỏ mòng 
ngoài cùng, rút lõi, phơi hav sấy khô.

Bào chế
Loại bò tạp chất, nhanh chóng rửa sạch, phơi khô.

Bảo quản
Đẽ nơi khô, tránh mốc, mọt.

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

Công năng, chu trị
Dưỡng âm, nhuận táo, thanh phế, sinh tàn. Chù trị: Phế 
ráo ho khan, đờm dính, họng khô, miệng khát, ruột ráo 
táo bón.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng tử 6 g đến 12 g. dạng thuốc sác, thuốc cao hay 
thuốc bột. Thường phối hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng kv
Tỳ vị hư hàn, ia chảy khôna nên đùng.

THIÊN MỒN ĐỎNG (Rề)
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THIÊN NIÊN KIỆN (Thân rề)
Rhiioma Homaỉomenae occuỉtae

Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Thiên niên kiện 
[Homaỉomena occulta (Lour.) Schott], họ Ráy (Araceae).

Mô tả
Dược liệu là đoạn thẳng hay cong queo, có nhiều xơ, chắc, 
cúng, dài 10 cm đên 30 cm, đường kính 1 cm đến 1,5 cm, 
hai đầu đêu nhau. Mặt ngoài màu nâu nhạt hay nâu sẫm, 
cỏ nhiều nếp nhăn dọc hay vết tích của rễ con. Bè ngang 
dược liệu hơi dai, vết bè có màu nâu nhạt hay nâu sẫm, 
cỏ một sô sợi màu vàng ngà lởm chởm như bàn chải. Mùi 
thơm hắc, vị cay.

Vi phậu
Lớp bần màu vàng nâu. Mô mềm gồm các tể bào tròn, có 
thành mỏng. Từ ngoài vào trong quan sát thấy: Các đảm 
sợi lớn, thành dày. Các bó libe-gỗ. Sự sẳp xếp giữa gỗ và 
libc cũng có nhiêu dạng khác nhau: Những bó libe-gỗ lớn 
có libe nằm ờ giữa, mạch gỗ xếp xưng quanh thành một 
vòng; những bó libe-gỗ nhỏ, mạch gồ thường không khép 
kín, năm ở hai phía đôi diện của libe, một phía chi có một 
đến hai mạch gỗ, phía đối diện nhiều mạch tập trung thành 
hình vòng cung. Những bó libe-gỗ này thường sắp xép gần 
với các bó sợi. Trong mô mềm có thể thấy các tế bào chứa 
tinh dầu, te bào chứa tinh thể calci oxalat hỉnh kim và hình 
cẩu gai, các khoảng gian bào.

Bột
Màu vàng nâu. Soi kính hiển vi thấy: Nhiều bó sợi gồm các 
tế bào dài, thành hơi dày, khoang rộng, có ống trao đồi rõ. 
Tc bào mô cứng có thành hơi dày, khoang hơi rộng, có ống 
trao đoi ro. Mành tế bào mô mềm gồm nhưng tể bào hình 
chừ nhật, hình bầu dục hoặc hình tròn, bên trong có chứa 
tinh thể calci oxalat hình cẩu gai hoặc các bó tinh thể hình 
kim, các tế bào chứa tinh dầu màu vàng đậm, thành mòng, 
hình trái xoan. Nhiều mánh mạch vạch, mạch mạng, mạch 
xoắn. Hạt tinh bột hình trái xoan. Các tinh the calci oxalat 
hình cẩu gai và hỉnh kim nằm rài rác bên ngoài.

Định tính
Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 mi ether (77), lắc trong 
30 min, lọc. Lấy 1 mỉ dịch lọc, bốc hơi dung môi ờ nhiệt độ 
phòng đển cẳn. Thêm vào cán 1 giọt đến 2 giọt dung dịch 
vanilin ỉ % trong acid suỉ/uríc (77). Xuất hiện màu đỏ tía.

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

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

Định lượng
Tiến hành theo phương pháp “Định lượng tinh dàu trong 
dược liệu” (Phụ lục 12.7). Dùng binh câu 1 L, 50 g dược 
liệu đã được tán thành bột thô, 300 ml nước, cất trong 4 h. 
Hàm lư(jng tinh dâu trong dược liệu không ít hơn 0,5 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

THIÊN NIÊN KIỆN (Thân rễ)

Chế biến
Thu hái vào mùa xuân hay mùa thu, thu lấy những thân rễ 
già, rửa sạch, bóc loại bỏ vỏ ngoài và các rễ con, cắt thành 
đoạn ngấn 10 cm đến 30 cm, sấy nhanh ờ nhiệt độ 50 °c 
cho khô đêu mặt ngoài, bóc bỏ vỏ ngoài và rề con. Tiếp tục 
phơi hoặc sấy ờ 50 °c đến 60 °c  cho đển khô.

Bào chế
Loại bò tạp chât, ủ mém, thái lát, phơi trong bóng râm hay 
sấy nhẹ đến khô.

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, cam, ôn. Quy vào các kinh can, thận.

Công năng, chủ trị
Trừ phong thấp, cường cân cốt. Chủ trị: Phong hàn thấp 
gây nên: Thắt lưng và đầu gối lạnh đau, chân co rút tê bại.

Cách dùng, liều Iưọng
Ngày dùng từ 4,5 g đến 9 g, phổi hợp trong các bài thuốc 
hoặc ngâm rượu.
Dùng ngoài: Thân rễ tươi giă nát, sao nóng, bóp vào chỗ 
đau nhức, hoặc ngâm Thiên niên kiện khô với rượu xoa 
bóp chỗ đau nhức, tê bại và phong thấp.

Kiêng kỵ
Không dùng cho người âm hư hỏa vượng, mồm khô, 
họng đăna.

THIÊN TRÚC HOÀNG 
Concrctio Sỉlỉcae Banthusae

Thiên trúc hoàng là cặn khô từ chất tiết trong thân cây 
Hóp sào hoặc cây Nứa (Bambusa textilis McClure hoặc 
SchÍCỦStachyum chỉncnse Rendle), họ Lúa (Poaceae).

Mô tả
Cặn được tạo thành là những khổi có hình dạng và kích 
thước không nhất định, màu xanh xám, hơi vàng, trắng xám 
hoặc trắng, trong mờ và hơi bóng láng. Thể chất cứng, khó 
bè gẫy, dề hút ẩm. Không mùi, khi nếm thấy dinh vào lưỡi.

ĐỊnh tính
Vô cơ hóa hoàn toàn khoảng 1 g dược liệu, hòa cắn với 
nước, lọc lấy phàn tan. Lẩy 2 mi dịch lọc thêm 2 ml dung 
dịch atnoni moìybcỉat [Hòa tan 10 g amoni moỉybdat (77) 
trong nước vừa đủ ] 00 mi], lăc đêu, thêm 1 ml dung dịch 
sắt (U) suì/at 8 % (77), dung dịch sẽ cỏ màu nâu đen sau 
5 min sẽ chuyền thành màu xanh dương bền.

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

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

DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V
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Chỉ số thể tích ,
Cho nhẹ nhàng 10 g bột dược liệu (qua rây số 250) vào ông 
đong, thẻ tích dược liệu không nhó hon 35 ml.

Hệ số hút nước
Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 50 rnl nước, để yên một lát 
(khoảng 3 min), lọc qua giấy lọc đã thấm ẩm, dịch lọc 
không được quá 44 ml.

Tro toàn phần
Không thấp hơn 80,0 % ( Phụ lục 9.8).

Chế biến
Thu thập được liệu váo mùa thư và mùa đông. Lẩy những 
cục chất tiết màu trắng đục hoặc trắng trong ở những đốt 
cây tre bị đốt cháy. Loại bỏ tạp chât, phơi hoặc sấy khô.

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

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

Công năng, chủ trị
Trừ đàm nhiệt, thanh tâm, trấn kinh. Chủ trị: Tinh thần hôn 
ám, trúng phong đàm mê tâm khiếu. Trè em kinh giật và 
dạ đề do đàm nhiệt.

Cách dùng, liều hrựng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, phối hợp với các vị thuốc khác.

THỎ TY TỬ 
Semen Cuscutae

Hạt lây ờ quà chín đã phơi hay sấy khô của dây Tơ hồng 
{Cuscuta au tra ỉ is R. Br. Hoặc Cuscuta chinensis Lam.), 
họ Tơ hồng (Cuscutaceae).

Mô tả
Hạt gần hình cầu, đường kính 0,9 mm đến 1,5 mm. Mặt ngoài 
có màu nâu xám hoặc nâu vàng, hoặc nâư đỏ, thô ráp cùng 
nhiều not sẩn nhỏ. Một đầu có rãnh hình dải hẹp, hơi trũng 
xuông. Chat răn chăc, khó bóp vỡ. Mùi thơm nhẹ. Vị nhạt.

Vỉ phẫu
Biêu bi gồm một lóp tế bào, hình vuông hoặc hình gần 
chữ nhật, thành bên dày. Sát biểu bỉ có hai hàng tế bào 
xêp song song (mô dậu), tê bào hàng bên ngoài ngãn hơn 
té bào hàng bên trong, có một đường phân cách rõ năm tại 
phán nửa trôn cùa hàng te bào bên trong. Mô mềm hẹp, 
gôm các tế bào có thành nhăn nheo năm dưới mô dậu. Tê 
bào nội nhũ hình đa giác hoặc gần tròn, thành dày. Lá mẩm 
xoăn lại, đôi khi thấy vài mảnh lả mầm. Te bào lá mầm 
hình gân vuông hoặc gần tròn, chửa các hạt aleuron.

Bột
Màu nâu vàng hoặc nâu sầm. Tc bào biểu bì cùa áo hạt 
hỉnh gàn vuông hoặc gan hình chữ nhật, thành tương đối
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dày khi nhìn tù mặt bên; có hình đa giác, thành tế bào ờ 
các góc dàv lên khi nhìn trên bề mặt. Te bào vỏ quà đều 
đặn xếp song song với nhau, có hai hàng tẻ hào khi nhìn 
từ mặt bên, tế bào hàng bên ngoài ngắn hơn tế bào hàng 
trong; các tế bào hình đa giác có thành dày, bị co lại khi 
nhìn trên bề mặt. Tế bào ngoại nhũ hình đa giác hoặc gần 
tròn, thành dày, có chứa các hạt aleuron. Te bào lá mầm 
hình gàn tròn hoặc gần vuông chứa đây hạt aleuron và 
nhưng hạt dầu béo.

Định tính
A. Lấy một lượng nhỏ dược liệu, ngâm vào nước sôi, trên 
mật nước xuất hiện một lớp chất nháy dính, đun sôi thêm 
đến khi vò hạt nứt ra sẽ để lộ phôi cuộn tròn màu vàng nhạt.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica ge ỉ F2 w
Dung môi khai trien: Ethvỉ acetat - aceton - acid formic - 
nước ( 2 5 :2 :2 :  1).
Dung dịch thửầy 1,0 g bột dược liệu, thêm 40 ml methanol 
(TT), siêu âm trong 30 min, lọc, bay hơi dịch lọc tới khô 
bằng cách cất thu hồi dung môi dưới áp suất giảm. Hòa tan 
can trong 1 ml methanol ỌT).
Dung dịch chat đổi chiếu: Hòa tan hyperin chuẩn trong 
methanol (TT) để thu được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đối chiểu: Lấy 1,0 g bột Thỏ ty Lừ 
(mẫu chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phan Dung dịch 
thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 2 pl mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
8 cm, lấy bàn mỏng ra, để khô bản mỏng ở nhiệt độ phòng. 
Phun dung dịch nhỏm triclorid ỉ % trong ethanol (TT) và 
đề khô trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ 
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký" đồ của dung dịch thử phải 
có vết cùng màu và giá trị Rf với vết hyperin trên sắc ký đồ 
của dung dịch chất đối chiếu hoặc trên sắc ký đồ của dung 
dịch thử phải cỏ các vết có cùng màu và giá trị Rf vói các 
vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.

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

Tạp chất
Không được quá 8 % (Phụ lục 12.11).

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

Tro không tan trong acid
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9.7).

C hất chiết được trong dược liệu (Phụ lục 12.10)
Chất chiết được trong ethanol (phương pháp chiết lạnh): 
Không nhỏ hơn 9,0 % tính theo dược liệu khô kiệt, dùng 
ethanol 70 % (ÍT) làm dung môi.
Chat chiẻt được trong nước (phương pháp chiết lạnh): 
Không nhò hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt, dùng 
nước làm dung môi.

THÒ TY TỪ
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Định lượng
Phương pháp sác ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Dung dịch acidphosphoric 0, ỉ % - acetoniiril
(83 : 17)
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 1,0 g bột dược liộu 
(qua rây số 355), thêm 80 mi methanoỉ 50 % (77). Đun 
hồi lưu trong 1 h. Đe nguội đen nhiệt độ phòng. Lọc vả 
chuyển dịch lọc vào bình định mức 100 ml. Rửa bă dược 
liệu hai lần, mồi lần bang 10 mỉ methanoỉ 50 % (TT). Gộp 
dịch lọc và dịch lira vào bình định mức và thêm methcmoỉ 
50 % (TT) tới vạch. Lắc đều. Lọc qua màng lọc 0,45 pm. 
Dung dịch chitan: Hòa tan hyperin chuẩn trong medianoỉ 
50 % (TT) để được dung dịch có nồng dộ chính xác khoang 
0,2 mg/ml. Từ dung dịch này pha dãy dung dịch chuẩn có 
nồng độ 2,5; 5; 10; 25; 50 pg/ml.
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) nhồi pha tĩnh c  (5 gm). 
Detector quang phô tử ngoại đặt tại bước sóng 354 nm. 
Thể tích ticm: 20 |il.
Tốc độ dòng: 1,0 ml/min.
Cách tiến hành:
Tiến hành sẳc ký trong thời gian 50 min.
Kiềm tra tính phù hợp của hệ thống: Tiến hành sắc kỷ 
5 lần đối với dung dịch hyperín chuẩn 10 pg/ml. Độ lệch 
chuân tương đổi cùa diện tích pic hyperin không lớn hơn 
5,0 % và độ lệch chuẩn tương đổi thời gian lưu của hyperin 
không được lớn hơn 2,0 %. sổ đĩa lý thuyết của cột tính 
theo pic hyperin không được nhò hơn 10000.
Độ phân giải giữa pic hyperin với pic gần nhất trên sắc ký 
đồ dung địch thử không được nhỏ hơn 1,5.
Tien hành sẳc kỷ với các dung dịch chuẩn đã pha ờ trên. 
Vẽ đường chuẩn biểu diễn sự liên quan eiữa diện tích pic 
hyperín và nồng độ các dung dịch tương ứng.
Tiến hành sắc ký dung địch thử. Xác định pic hyperin trên 
sắc ký đồ cùa dung dịch thừ bang cách so sánh thời gian 
lưu với pic hyperin trên sắc ký đo của dung dịch chuân. 
Thời gian lưu cùa hypcrin trẽn hai sắc ký dồ khác nhau 
không được lớn hơn 5,0 %.
Tính hàm lượng hyperin trong dược liệu dựa vào diện tích 
pic hyperìn trên sẳc ký đồ của dung dịch thử, đường chuẩn 
đã lập và hàm lượng C2|H2o0 12 trong hvperin chuẩn.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,10 % hypcrin 1 H:uOj :)
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, khi quả chín, thu lấy đây mang 
quà, phơi khô, đập lấy hạt rồi loại bò tạp chất.

Bào chế
Thỏ ty tử: Loại bò tạp chất, rửa sạch, phơi khô.
Thỏ ty từ che muối: Phun nước muối lên dược liệu sạch, 
trộn đều cho hạt ngấm nước, sao nhò lửa đến khi hạt hơi 
phồng lên, lấy ra đổ nguội. Cứ 100 kg dược liệu cẩn 2 kg 
muối. Dược liệu sau khi chế mặt ngoài màu vàng nâu, nứt 
nè và có mùi thơm nhẹ. Ngâm vào nước sôi sẽ xuất hiện

THỎ HOÀNG LIÊN (1 liân rề)

một lớp màng nhày trên mặt. Sau khi sác có thể lộ ra phôi 
cuộn màu vàng den màu nâu thầm.

Bão quản
Dè nơi khô, thoáng.

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

Công năng, chu trị
Bổ thận ích tinh, dưỡng can minh mục, kiện tỳ chi là. Chủ 
trị: Liệt dương, di tinh, đái không cầm được; mắt mờ, mắt 
hoa, ia lòng.

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

THỎ HOÀNG LIÊN (Thân rễ)
R hizo mu Thaiìctri foliolosi

Thân rễ có kèm theo rễ đã phơi hay sấy khô cùa cây Thổ 
hoàng liên (Thaỉictrum foUolosum DC.). họ Hoàng Liên 
(Ranunculaccae).

Mô tả
Đoạn thân rễ màu nâu sẫm dài 2 cm đển 8 cm, đường kính 
0,3 cm đến 1,1 cm, thường cong queo, cỏ nhiều đổt khúc 
khuỳu. Dễ be gãy, vết bẻ có màu vàng nhạt, không phẳng. 
Mặt cát ngang cỏ 2 phần rõ rệt: Phần vỏ màu nâu sầm, 
phần gỗ màu vảng, ruột màu xám. Rồ dài 3 cm đến 15 cm, 
đường kính 0,1 cm đen 0,4 cm, mặt ngoài màu nâu nhạt, 
có các nếp nhăn dọc. Rồ Iĩicm hom thân rễ và mặt cắt ngang 
cũng có hai phàn rỗ rệt. phẩn ngoài màu vàng nhạt, lõi gỗ 
phía trong màu vàng đậm. Vị rất đắng.

Vi phẫu
Lớp bần gồm vải hàng tế bào bị bẹp, thành hơi dày và nhăn 
nheo. Mô mềm vỏ gồm những te bào hình chữ nhật hay 
hình nhiều cạnh, thành mỏng. Có đám sợi xếp thảnh một 
vòng trong mò mềm vỏ, mỗi bó đặt trước một lóp libe-gỗ. 
Libe và gồ cấp 2 xếp thành từng bó. Libe ờ phía ngoài, 
gồm những tế bào nhò hình đa giác xếp đều đặn thành 
dây liên tục hay gián đoạn. Gồ ờ phía trong, mỗi bó cỏ thê 
không phân nhánh hay phân ra nhiều nhánh. Tia một xen 
kẽ giữa các bó libe-gồ. Mô mềm ruột gồm những tế bào lo 
hơn mô mèm vò.

Bột
Mảnh bàn màu vàng nâu. Mảnh mô mềm gồm những tế 
bào hình chừ nhật hay hình nhiều cạnh, thành mỏng. Sợi 
đứng riêng lè hay tập trưng thành từng bó. Tinh thể calci 
oxalat hình cầu gai và hình khối chừ nhật. Mảnh mạch 
mạng, mạch diêm. Te bào mô cứng có thành dàv và ống 
trao đồi rò. Các hạt tinh bột hình chuông hoặc hình trứng, 
hỉnh tròn.
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Định tính
a " Lấy khoảng 3 g bột dược liệu cho vào bình nón 
100 ml, thêm 30 ml ethanol 90 % (77), đun sôi trên cách 
thủy 5 min. Lọc lấy dịch chiết (dung dịch A). Lấy khoảng 
5 ml dung dịch A cho vào chén sứ, cỏ cách thủy dền khô, 
hòa tan cán với 3 ml dung dịch acid sulfuric 2 % (77) 
rồi chuyển vào một ống nghiệm, cho thêm vài giọt nước 
cỉor (77) hoặc nước brom (77) hay dung dịch cỉoramin T 
10% (77), lắc đều sẽ thấy dung dịch chuyển từ màu vàng 
sang màu đò.
B. Lấy 2 giọt dung dịch A đặt lên phiến kính, để bốc hơi 
cho khỏ, thêm 1 giọt acid hvdrocỉoric (77) hay dung dịch 
acid nitric 25 % (TT). Đậy lá kính lên đề yên khoáng 
15 min đến 20 min rồi đem quan sát dưới kính hicn vi sè 
thấy những tinh thê hình kim màu vàng, 
c. Phương pháp săc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bủn mòng'. Silica geỉ G.
Dung mói khai triền: Cỉoro/orm - methanol - amoniac đậm 
¿ ¿ (8 0 :2 0 :1 ) .
Dung dịch thử: Dung dịch A.
Dung dịch đôi chiếu: Dung dịch berberin clorid chuân 
ỉ % trong ethanol 90 % (TT) và dung dịch palmatin clorid 
chuẩn 1 % trong ethanol 90 ũ/o (77).
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl mỗi 
dung dịch trẽn. Sau khi triển khai sấc ký, để bay hết dung 
môi, phun lên bàn mỏng thuốc thừ Dragendorff (77). 
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung 
dịch thử, ít nhất có hai vết cỏ màu đò cam và có cùng giá 
trị Rfvới vết bcrberin và palmatin trên sấc ký đỏ cùa dung 
dịch đối chiếu.

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

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất hữu cơ: Không quá 1,0 %.
Tạp chất vô cơ: Không quá 0,5 %.

Định lương
Cân chính xác khoảng 2,5 g bột dược liệu cho vào bình 
Zaitchenko hoặc Soxhlet, chiết bàng 50 ml ethanol 90 % 
(77) cho đèn khi hết màu vàne. cất thu hồi ethanol trên 
cách thủy cho tới khi còn khoảng 1/10 thể tích ban dầu. 
Thêm 30 ml nước và 2 g đến 3 g magnesi oxvd (77), tiếp 
tục đun trên cách thủy ờ 60 °c  đến 70 °c trong 15 min, 
thỉnh thoảng lac binh. Lục lay dịch lọc và cô đến cắn dưới 
áp suât giảm, rữa cắn bàng 30 ml đến 40 ml nước nóng, 
rùa làm nhiêu lần cho đen khi nước rửa không còn màu 
vàng nữa. Gộp các nước rừa với dịch lọc vào một bình có 
dung tích 200 ml. Đe ntỉuội, thêm 5 ml dung dịch kali iodỉd 
50 % (77) và khuấy đe kết tủa bcrberin iođid. Ly tâm, 
gạn bò dịch trong ỡ phía trên. Thêm vào tủa còn lại 
20 ml dung dịch kali iodid 2 % (77) và khuấy thật kỹ,

lỵ tam, bo dịch trong ờ phía trên. Dùng 10 ml nước cất 
(chia làm nhiều lần) chuyển tủa vào một bình nón có nút 
mài dung tích 250 ml. Đun trên cách thủy, lắc binh chơ 
berberin iođid phân tán đều trong nước. Khi nhiệt độ trong 
binh lên tới 70 °c, thcm aceton (77) (khoảng 8 ml đến 
9 mỉ), vừa thêm vừa lắc tới khi tủa berberin iodid vừa tan 
hết thi ngừng ngay. Dậy nút bình, tiếp tục đun 1 min đến 
2 min. Sau đó thêm thật nhanh 3 ml amoniac (TT), lắc 
bình cho đến khi berberin-aceton kết tủa. Đe ờ chồ mát 
một đêm. Lọc tùa berberin-aceton vào phễu xổp thủy tinh 
G3 (dường kính lồ xốp 16 pm đến 40 |im) đã cân trước. 
Iỉírng dịch lọc vào một bình khác, đo thề tích dịch lọc. Rừa 
tủa bằng 10 ml ether (77), sấy khô ờ 105 °C' trong 3 h, đề 
nguội trong binh hút âm rồi cân.
1 g tùa tương ứng với 898,2 mg berberín.
I rnl dịch lọc tương ứng với 0,0272 mg berberin.
Hàm lượng phần trăm bcrberin (X %) trong dược liệu theo 
công thức:

(898,2*a) T (0,0272*V)
x% —

10*p
Trong đó:
p là khối lượng dược liệu định lượng đã trừ độ ẩm (g); 
a là khối lượng tủa thu được (g);
V là thổ tích dịch lọc do được (ml).
Dược liệu phải chửa không ít hơn 1,0 % berbenn (tính 
theo dược liệu khô kiệt).

Chế biển
Thường thu hoạch rễ vào tháng 6 đến 8. Lúc trời khô ráo, 
đào lấy rễ và thân rễ, rửa nước thật nhanh cho sạch đắt cát, 
căt bò rc con và gốc thân, rồi phơi hay sấy khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thải mỏng phơi khỏ 
hoặc tám rượu sao khỏ.

Bảo quản
Đê nơi khô, mát, trong bao bì kín, tránh mổc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khô, hàn. Vào các kinh can, tâm, tỳ, vị, đờm, đại tràng. 

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, giải độc. Chủ trị: Lỵ, nục huyết, tâm quý, sốt 
cao, đau măt, hoàng đàn. đầy hơi, viêm họng.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4 g đen 12 g, dạng thuốc bột, thuốc viên và 
thuốc sắc.
Dùng ngoài (nước sắc, ngậm) trị lở loct ờ miệng. Tán Thổ 
hoàng liên với đậu đò, đăp trị trì.

Kiêng kỵ
Thiếu máu, khó tiêu, chứng hàn.
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THỎ PHỤC LINH (Thân rể)
Rhizoma Smỉỉacỉs glabrae 
Khúc khắc
Thân rễ đã phơi hay sấy khô cùa cây Thổ phục linh, còn 
có tên là Khúc khắc (Smiỉax gỉ abra Roxb.), họ Khúc khấc 
(Smilacaceae).

MÔ tả
Dược liệu chưa thái lát: Các đoạn có hình trụ hơi dẹt hoặc 
khối dài ngan không đều, mang các mấu chồi, dài 5 cm 
đến 22 cm, đường kính 2 cm đến 7 cm. Mặt ngoài màu 
nâu vàng hay nâu tía, có vct sẹo thản nhô lên và các rễ 
nhỏ và rễ sợi cứng chăc còn sót lại. Chất cứng, khó bé gậy, 
mặt gày có sợi, màu vàng nâu hoặc nâu đò, có thê thây 
các chấm của các bó mạch và nhiều chấm sáng nhỏ hơn. 
Không mùi; vị hơi ngọt vả se.
Dược liệu thái lát: Các lát mòng không đều hoặc hỉnh bầu 
dục, mép không phẳng. Mặt cắt màu trẳng ngà đến nâu đỏ, 
cỏ tinh bột, các nôt dạng điòm của bó mạch và nhiêu các 
chẩm sáng nhò. Nhớt và trơn khi bị ướt. Không mùi, vị hơi 
ngọt và se.

Vi phẫu
Bên ngoài là lớp bần, tế bào có thành dày, màu nâu đen. 
Mô mềm có 2 lóp: Lớp ngoài hẹp, không chứa tinh bột, 
chứa chất màu từ nâu đến đò, tế bào thường cỏ hình nhiêu 
cạnh, có khi có lóp tế bào mô cứng hẹp, nam sát phía trong 
lớp mô mềm ngoài. Lợp mô mềm trong chiếm cà phần 
còn lại, tể bào hình nhiều cạnh hoặc kéo dài, chứa nhiều 
hạt tinh bột, đỏi khi có những tế bào chứa chất màu. Ở cả 
2 lúp mô mểm có những tế bào chứa tinh thể calci oxalat 
hình kim, tụ họp lại thành từng bó. Các bó libe-gồ xốp rải 
rác trong mô mềm. Rải rác có những đám sợi và mạch gỗ 
bị cat theo chiều dọc.

Bột
Màu nâu nhạt, có rẩt nhiều hạt tinh bột. Hạt đơn hình 
cẩu, hình đa giác hoặc hình vuông, đường kính 8 pm đến 
48 pm, rốn có dạng kẽ nứt, hình sao, hình chừ Y hoặc dạng 
điểm. Hạt lớn cỏ thể thấy gọn vân. Hạt kép có từ 2 đến 
4 hạt họp thành. Tinh thê calci oxalat hình kim, đài 40 pm 
đến 144 pm, ờ trong tế bào chứa chất nhày hoặc nam rải 
rác khắp nơi. Te bào mô cứng dạng bầu dục, vuông hay 
tam giác, đường kính 25 pm đến 128 pm, dày đặc ổng lỗ, 
ngoài ra có tế bào mô cứng màu nâu sâm dạng sợi dày, dài, 
đường kính 50 pm, 3 mặt dày, 1 mặt mỏng. Những sợi tụ 
thành bó hoặc nằm rải rác, đường kính 22 Ịiin  đen 67 pm. 
Có nhiều ống mạch điểm và quàn bào, đa sổ có mạch điểm 
kéo dải thành hình thang.

Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng'. Silica geỉ G.
Dung môi khai trien: Toỉuen - ethvỉ aceta t - acid formic 
(1 3 :3 2 :9 ).
Dung dịch thử: Lẩy 1 g bột dược liệu, thêm 20 ml methanol 
(TT), siêu âm 30 min, để nguội, lọc.

THÓ PHỤC LINH (Thản rễ)

Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan astilbin chuẩn trong methanol 
(Tỉ) đê được dung dịch cỏ nồng độ khoảng 0,1 mg/rnl.
Dung dịch dược liệu đỗi chiếu: Nếu không có astilbin 
chuản, dùng 1 g bột Thồ phục linh (mẫu chuẩn), chiết như 
mô tà ờ phân Dung dịch thừ.
Cách tiến hcmh: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký đến khi dung môi 
đi được khoảng 12 cm, lấy bủn mỏng ra, để khô ngoài 
không khí, phun dung dịch nhỏm cỉorid l % (rong ethanol 
(77). đc yên 5 min. Quan sát dưới ảnh sáng từ ngoại ờ 
bước sóng 366 nm. Trên sẳc ký đồ của dung dịch thử phải 
xuất hiện vết có huỳnh quang cùng màu và cùng giá trị Rf 
với vết cúa astilbin trên sắc ký đồ của dung dịch chất đối 
chiếu hoặc có các vết có cùng màu và giá trị Rf với các vết 
trẽn sác ký đo của dung dịch dược liệu đối chiếu.

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

Tạp chất (Phụ lục 12.1 ])
Tỷ lệ non xốp: Không quá 2,0 %,
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

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 đtrợc trong dưọ*c liệu
Không ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
đùng ethanol 50 % (TT) làm dung môi.

Định lưọug
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng: Methanol - dung dịch acid acetic bâng ỉ %
(39:61) .
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0,8 g bột dược liệu 
(qua rây cỏ cỡ mắt rày 0,850 mm) vào một binh nón nút 
mài, them chính xác 100 mỉ methanol 60 % (77). đậy nút, 
cân. Dun hồi lưu trong 1 h, để nguội, đậy nút, cân lại. Bổ 
sung khối lượng mất đi bang methanol 60 % (77), lẳc đều, 
ly tâm, lấy dịch trong lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Dung dịch chitan: Hòa tan astilbin chuân trong methanol 
60 % (77) để được dung dịch có nồng độ chính xác khoang
0,2 ing/ml.
Điêu kiện sắc ký:
Cột kícb thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detector quang phổ tír ngoại đặt ở bước sóng 291 nm.
Tổc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sác ký dung dịch chuẩn và tính số đĩa lý thuyết 
của cột. Số đĩa lý thuyểt cùa cột tính trên pic aslilbin phài 
không dưới 5000.
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Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Tính hàm 
lượng cùa astilbin trong dược liệu dựa vào diện tích pic thu 
được trên sắc kỷ đồ của dunu dịch thừ, dung dịch chuân, 
hàm lượng C2|H220joCÙa astilbin chuân.
Dược liệu phải chửa không dưới 0,45 % astilbin (C21H22O10), 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Mùa hạ, mùa thu, đào lấy thân rễ, loại bò rề con, rửa sạch, 
phơi, sấy khô hoặc đang lúc tươi, thái lát mòng, phơi hoặc 
sấy khô.
Với dược liệu chưa thái lát: Trước khi dùng lây dược liệu 
khỏ rửa sạch, ủ mềtn, thái lát, phoi khô.

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

Tính vị, quy kinh
Cam, đạm, bình. Vào các kinh can, vị.

Công năng, chủ trị
Trừ thấp, giái độc, lợi niệu, thông lợi các khớp. Chu trị: 
Tràng nhạc, lờ ngứa, giang mai, tiếu đục, xích bạch đới, 
đau nhức xương khớp, trúng độc thủv ngân.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 12 g đen 30 g , dạng thuốc sấc, cao thuốc 
hoặc hoàn tán.

Kiêng kỵ
Không nên uống nước chè khi dùng thuốc, không dũng 
cho người có can thận ảm hư.

THÔNG THẢO (Lõi thân)
Meduỉia Tetrapanacis papyrtferi

Lõi thân khô cùa thân cây Thông thào [Tetrapanaxpapyri/era 
(Hook.) K, Koch|, họ Nhân sâm (Araliaceae).

Mô tả
Hinh trụ, dài 20 cm đen 40 cm, đường kính 1 cm đến 2,5 cm. 
Mặt ngoài có màu trăng hoặc vàng nhạt, có rãnh dọc nông. 
Thê nhẹ. chất mềm, xốp, hơi có tính đàn hói, dỗ bc gày, mặt 
bè phăng, cỏ màu trăng bạc, sáng bóng, phân giữa có tâm 
rông, đường kính 0,3 em den 1,5 cm. hoặc có màng mỏng 
trong mờ, săp xêp hình thang khi nhìn trôn mặt căt dọc. Ruột 
dặc ít tháy. Không mùi, vị nhạt.

Vi phiu
Toàn bộ là tê bào mỏ mềm hình bầu dục, hình tròn hoặc 
hình đa giác. Tê bào phía ngoài nhò hơn. lồ vân rõ. Một 
sỏ tê bão chứa cụm tinh thẻ calci oxalat có đường kính 
15 pm đến 64 pm.

Độ ầm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6. 1 e, 85 -C. 4 h).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.4).

Chế biến
Chặt lấy thân cây thông thào vào mùa thu, cat thành ùmg 
đoạn dài 20 cm đến 40 cm. phơi hơi héo. Dùng gậy gồ tròn 
gần bàng lõi thông thào đầy lõi ra, làm cho tháng, phơi 
khô. Khi dừng phải loại tạp chất và thái lát.

Bảo quản
Đẻ nơi khỏ mát.

Tính vị, quy kinh
Cam, đạm, vi hàn. Vào các kinh phê, vị.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt lợi tiêu, thông kinh hạ sữa. Chù trị: Ngũ lâm, 
thủy thũng, sau đẻ không ra sừa.

Cách đùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 ẹ đén 5 g. dạng thuóc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phổi hợp với các vị thuốc khác.

Kiêng ky
Người khí hư không có nhiệt, thai phụ không được dùng. 

THỤC ĐỊA
Radix Rehmannìae gỉiitinosae praeparata

Rễ cù đã chế biến cùa cây Địa hoàng [Rehmannìa ghitinosa 
(Gaertn.) Libosch.], họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae).

Mô tả
Phiến dày hoặc khối không đều. Mặt ngoài bóng. Chất 
mềm, dai, khó bè gây. Mặt cắt ngang đen nhánh, mịn bỏng. 
Không mùi, vị ngọt.

Đinh tính
Phương pháp sac ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bím móng: Silica gel GF254.

Dung môi khai triên: Ethyl ace t at - methanol - acid formic 
(16 :0 ,5 :2 ).
Dung dịch thư: Lav 1 g dược liệu đã cat nhò, thêm 
50 ml methanol (77) 80 %, lac sicu âm 30 min, lọc. cỏ 
dịch lọc trên cách thủy đến cạn, hòa cắn trong 5 ml nước. 
Lăc với n-hutanol đã bão hỏa nước (TT) 4 lần. mỗi lần 
10 ml. Gộp dịch chiết n-butanol, cô đến cạn. Ilòa cắn trong 
2 ml methanol (77) làm dung dịch chấm sắc ký.
Dung dịch đoi chiêu: Hòa tan verbascosid chuẩn trong 
methanol (77) đổ được dung dịch có nồng độ khoảng 
1 mg/ml.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lẻn bàn mòng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai, dổ khô bàn mỏng ở nhiệt 
độ phòng, phun dung dịch 2 '-aminoethyl diphenvỉorinat 
I % trong methanol (77), sấy bàn mòng ờ 105 °C trong 
5 min. Quan sát bàn mòng dưới ánh sáng tử ngoại tại bước 
sóng 366 tim, Trên sẳc ký đồ cua dung dịch thừ phái có vết 
cùng màu và cùng giá trị Rị với vét chinh trên sắc ký đò 
của dung dịch dối chiếu.
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Độ ẩm
Không được quá 18,0 % (Phụ lục 12.13).

Tro toàn phẩn, Tro không tan trong aciđ, Chat chiết 
được trong được liệu: Phải đáp ứng các vèu cầu và 
phương pháp thử đã mô tả trong chuyên luận Đia Hoàng.

Định lumtg
Phương pháp sẳc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Phơ động: Acetonitriỉ - dung dịch acid acetic 0,Ị %
(16:84)7
Dung dịch thừ: cắt một lượng dược liệu thành những 
mành nhô (kích thước khoang 5 mm X 5 mm), sấy ớ 
80 °c, dưới áp suất giảm trong 24 h rồi nghiền thành bột 
thô. Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu vảo một binh 
nón nút mài, thêm chính xác 100 ml methcmo! (TT), đậy 
nút, cân. Đun sôi hồi lưu 30 min, để nguội và cân lại. Bố 
sung khối lượng mất đì bằng methanoì (77), lắc đều, lọc. 
Lâv chính xác 50 ml dịch lọc, cất thu hồi dung môi trong 
chân không đến gần khô. Dùne pha động đề hòa tan và 
chuyển toàn bộ cấn vào bình định mức 10 ml, thêm pha 
động vừa dủ đen vạch, lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 pm. 
Dung dịch chuồn: Hòa tan verbascosiđ chuẩn trong pha 
động đề được dung dịch có nồng độ chính xác khoáng 
10 gg/ml.
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tính c  
(5 pm).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ỡ bước sóng 334 nm.
Tốc độ dòng: 0,8 ml/min.
Thổ tích tiêm: 20 pl.

■ Cách tiến hành:
Tiến hành sắc kỷ với dung địch chuân. Tính số đĩa lv thuyết 
cùa cột. Số đĩa lý thuyết của cột tính trên pic verbascosiđ 
phải không dưới 5000.
Tiến hành sẳc kv với dung dịch chuẩn và dung dịch thử. 
Tính hàm lượng verbascosid trong được liệu dựa vào diện 
tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thừ, dung 
dịch chuẩn, hàm lượng C->9H3(iOi5 trong verbaseosid chuẩn. 
Dược liệu phải chứa không dưới 0,02 % verbascosíd 
(C79H360 i5) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Cách ỉ:
Lay Sinh địa đã rìra sạch, cho vào thùng, xếp củ to ở dưới, 
cù nhỏ ở trên. Cứ 90 kg Sinh địa thêm 10 L rượu. Dun đến 
sôi, tiếp tục đun nhỏ lừa từ 6 h đến 8 h cho đến cạn. Trong 
khi đun, cứ khoảng ỉ h lại lấy nước ờ đáy nồi tưới lên các 
củ cho thâm đều. Sau lấy ra phơi 3 ngày, rồi lại đem nấu 
lân thứ 2 với nước gừng. Dùng 2 kg Gừng tươi giã nhò cho 
vào nước, khuấy đều, lọc lấy nước, nẩu với Sinh địa. Sau 
đó lại vớt Sinh địa ra phơi, rồi lại nấu. Làm như vậy 5 lần 
đen 7 lần, đến khi dược liệu có màu đen nhánh.
Cách 2:
Công thức:

DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V

Sinh địa 100 kg
Sa nhàn 1,5 kg
Gừng tươi 10,0 kg
Rượu (hàm lượng ethanol 22 % đến 25 %) 45,0 L
Lấy sinh địa, loại bỏ đất cát, rửa sạch, để ráo nước.
Lấy gừng tươi, rira sạch, thái nhò hoặc xay ướt.
Lấy sa nhân, loại bỏ tạp chất, rửa sạch, đập, giă hoặc xay nhỏ. 
Cho gừng tươi và sa nhân vào nôi nấu hai vỏ. Thỏm nước, 
đun sôi, diều chình nhiệt độ để sôi âm ỉ trong 1 h, rút địch 
chiết sa nhân - gừng đê được khoảng 50 L.
Cho sinh địa đà ráo nước vào nồi nấu hai vỏ. Tẩm sính địa 
với 1.2 lượng rượu theo công thức (22,5 L) cùng với dịch 
chiết sa nhân - gừng, ngâm ủ trong 2 h. Nếu lượng dịch sa 
nhân - gừng, rượu chưa đủ ngập sinh địa thì bo sung thêm 
nước sạch (vêu câu cao hơn mặt sinh địa 2 cm đến 3 em). 
Tiến hành nấu trong 3 ngày, mồi ngày đun âm ỉ trong 6 h. 
Đêm ngimg nâu. Sau môi ngày bô sung thêm nước sôi cho 
đù ngập. Đến ngày thứ 4 thi rút dịch nấu, gộp cùng 1/2 
lượng rượu còn lại.
Sinh địa trong nôi được đảo trôn dưới cho đều. Đổ lượng 
địch nấu gộp với rượu ờ trên vào nôi và ngâm ủ trong
2 h. Bô sung nước cho ngập rôi đun âm ỉ tièp trong 6 h. 
Đêm ngừng nấu. Ngày thứ 5 tiếp tục nấu và điều chỉnh 
lượng nước sao cho lượng dịch nấu rút ra ngày hôm sau chi 
còn khoảng 9 L đến 10 L. Sinh địa được nấu trờ nên đen 
nhánh, có mùi thơm, vị ngọt. Đế nguyên hoặc thái lát dàv
3 mm đến 4 mm. sẩy. Tẩm với dịch còn lại trong quá trình 
sấy. Quá trinh tẩm - sẩv (hoặc phơi nấng) được làm liên tục 
cho tới khi hết dịch và thục địa thu được trở nên đen, láng 
bỏng, khô, dèo, thớ dai chăc, sờ không dinh tay là được.

Bảo quản
Trong thùng gồ, để nơi khô mát, tránh mổc.

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

Công năng, chủ trị
Tư âm, bổ huyết, ích tinh, tủy. Chủ trị: Can, thận âm hư, 
thắt lưng dầu gối mòi yếu, cốt chưng, triêu nhiệt, mô hôi 
trộm, di tinh, âm hư ho suyễn, háo khát, Huyết hư, đánh 
trổng ngực hoi hộp, kinh nguyệt không đều, rong huyết, 
chóng mặt ù tai, mắt mừ, táo bón.

Cách dùng, liều Iưọng
Ngàv đùng từ 9 g đến 15 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn. 
Thường phôi hợp với các vị thuôc khác.

Kiêng ky
Kỵ sắt. Tv vị hư hàn không dùng.

THUYỀN THOÁI
Perỉostracum Cicadae 
Xác ve sầu
Xác lột của con Ve sầu lúc có cánh {Qyptotvmpanapustuỉata 
Fabricius), họ Ve sầu (Cicadidae).
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Mô tả
Thuyền thoái hình bầu dục, hơi cong, dài chìmg 3,5 cm, 
rộn° 2 em. Mặt ngoài màu nâu vàng, trong mờ, sáng bó nệ. 
Đầu có một đôi râu dạng sợi, thường bị rụng, hai mắt lồi 
mọc ngang, trán lồi ra ở phía trước, miệng rộng, môi trên 
rộna ngắn, môi dưới dài ra thành vòi hình ổng. Ờ lưng có 
vết nứt hình chữ thập, miệng nứt rách cuộn vào phía trong, 
hai bcn sống lưng có hai đôi cánh nhỏ, ờ ngực và phía 
bụng có 3 đôi chân phù lỏng nhò màu nàu vàng, đói chân 
trước to, khoẻ, có răng cưa; hai đôi chân sau hơi nhò. dài. 
Bụng tròn, tù, có 9 đôt. Thê nhẹ, chất mỏng, trong rỗng, dễ 
vỡ. Không mùi, vị nhạt.

Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 e, 85 °c, 4 h).

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

Chế biến
Vào mùa hè, thu, lẩy xác ve sầu, loại bỏ đất cát, rửa sạch, 
phơi khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, trong lọ kín, tránh làm vụn nát, tránh 
sâu, mọt.

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

Công năng, chủ trị
Tán phong nhiệt, giải kinh, thấu chẩn, tiêu màng. Chủ trị; 
Cảm mạo phong nhiệt, đau họng, tiếng khàn; sời không 
mọc, phong chân ngứa, mảt đò có màng, kinh phong.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phối hợp với các vị thuốc khác.

Kicng ky
Chứng hư không do phong nhiệt, phụ nữ có thai không 
nên dùng.

THƯƠNG LỤC (Rễ củ)
Radix Phytoỉaccae

Rề cù dã phơi hay sẩy khô của cày Thương lục (Phvlolacca 
escuỉenta Van Houtte). họ Thương lục (Phvtolaccaceae).

Mô tả
Dược liệu là những phiến mỏng hoặc nhừng mảnh cắt 
ngang, dọc, dày mỏng khỏng đều. Mặt ngoài màu vàng 
xám hoặc nâu xám. Những mành cắt ngang có hình dạng 
cong queo, mép ngoài teo lại. đường kính 2 cm đến 8 cm. 
Mật cãi ngang màu trăng ngà đến nâu vàng nhạt, gỗ lồi lên 
tcạo thành nhiêu vòng đông tâm. Những lát cắt dọc thường 
h| Cong lên hoặc cuộn lại. dái khoáng 5 cm đến 8 cm, rộng

THƯƠNG LỤC (Rẻ cũ)

khoảng 1 cm đến 2 cm, cỏ thê thay những vãn gỗ lồi lên, 
song song với nhau. Thể chất cứng. Mùi thơm nhẹ; vị hơi 
ngọt sau tê.

Vi phẫu
Lớp bần có tù vài hàng tế bào đến trôn 10 hàng. Vò hẹp. 
Mô mềm vò cỏ cẩu trúc cấp 3 với nhiêu vòng tang phát 
sinh libe-gỗ đồng tâm, mồi vòng gồm nhiều bó libe-gỗ. 
Libe ờ phía ngoài, gồ ở phía trong. Sợi gỗ nhiều, thường 
tụ thành đám hoặc bao quanh mạch gỗ. Te bào mô mềm có 
chửa tinh thế calci oxalat hình kim, một sổ ít tế bào chứa 
các tinh thồ calci oxalat hình lăng trụ đứng riêng lc hoặc 
từng đám; te bào mô mềm còn chửa các hạt tinh bột. Tia 
ruột hẹp.

Bột
Bột màu xám nhạt, soi kính hiên vi thấy; Tinh the calci 
oxalat dạng hình kim nhò, dài 40 pm đến 72 |im họp thành 
bó hoặc đứng rai rác; tinh thể calci oxalat hình lăng trụ, 
ricng lé hoặc từng đám. Sợi gỗ phần lớn xếp thành bó, 
đường kinh 10 gm đến 20 pm, thành dày hoặc hơi dày với 
nhiều vết lòm hình chữ X. Te bào bần màu vàng nâu, hĩnh 
chừ nhật hoặc hình đa giác, một số ít chứa những hạt nhò. 
Hạt tinh bột dơn, hình gần tròn hoặc hình thuôn, đường 
kính 3 |im đến 28 fim, rôn hình khe nứt, dạng điẻrn, hình 
sao và hình chừ V, vân không rồ; ờ nhùng hạt lớn có thề 
thấy rõ vân tăng trưởng đồng tâm, rỏn lệch tâm; hạt tinh 
bột kép 2 đến 3, ít gặp.

Định tính
Phương pháp sắc kv lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban mòng: Siỉica geỉ G.
Dung mỏi khai triên: Cbro/orm - meíhanoỉ (7 ; 1).
Dung dich thử: Lấy 2 g bột thô dược liệu, thêm 20 ml 
ethanoỉ 96 % fỉT), lắc siéu âm trong 10 min, lọc. Bâ được 
chiết như trên một lần nữa. Gộp các dịch chiết ethanol, bốc 
hơi trên cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 1 ml ethanoỉ (77). 
Dung dịch đồi chiểu: Lấv 2 g bột Thương lục (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm lên bàn mỏng 30 |il mỗi dung dịch 
trên, triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được khoảng 
12 cm, lẩy bàn mòng ra, đê khô ơ nhiệt độ phòng, phun 
dung dịch vanìỉin ỉ % trong acid sul/uric (TT), sấy ờ 
120 °c đcn khi hiện rõ vết. Trên sắc ký đồ của dung dịch 
thừ phái có những vết tương tự về R, và màu sắc với các 
vết của dung dịch đổi chiếu.

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

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

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

Tro không tan trong acỉd
Không quá 2,5 % (Phụ lục 9.7).
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Kim loại nặng
Không quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8, phương pháp 3).

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), 
đùng ethanoỉ 96 % (TT) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu cho đen đầu mùa xuân, loại bò rễ 
con, đẩt cát phơi khô.

Bào chế
Thương lục phiến: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ù mém, thái 
lát, hay cắt thành đoạn, phơi hay sấy khô.
Thố thương [ục (Chế dấm): Thương lục rửa sạch, ù mềm, 
thải lát. ù với dấm cho mềm, thái lát, ủ với dấm cho thẩm 
đều, sao nhỏ lửa cho tới khô. Dùng 3 L dấm cho 10 kg 
Thương lục.

Bảo quản
Nơi khỏ ráo, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn, có độc. Vào kinh thận.

Công năng, chủ trị
Thuốc xổ và trục thủy, giải độc tiêu viêm. Chu trị: Phù 
toàn thân, vô niệu, táo bón. Dùng ngoài chừa mụn nhọt, 
đau nhức.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g. Dạng thuốc săc.
Dùng ngoài, đắp tại chồ với lượng thích hợp rè nrơi nghiên 
nát hay bột của rễ khô.

Kiêng ky
Không dùng cho phụ nữ có thai, người thủy thũng do tỳ hư.

THƯƠNG TRƯẬT (Thân rễ)
Rhìioma Atractyỉodis

Thân rễ đã phơi khò của cây Mao thưorng truật 
[Atractyỉodes ìancea (Thunb.) DC.], hoặc cây Bắc thương 
truật [Atracĩ\’ỉớdes chinensis (DC.) Koiđzị. họ Cúc 
(Asteraceae).

Mô tả
Mao thương truật: Thân rỗ dạng chuỗi hạt không đều hoặc 
nhừng mấu nhò hình trụ, hơi cong, có khi phân nhánh, dài 
3 cm đến 10 cm, đường kính 1 cm đến 2 cm. Mặt ngoài màu 
nâu xám, cỏ vân nhãn và những đuờng ván xoắn ngang và 
vêt tích của rễ con. Phẩn đính có những vết sẹo cùa thân. 
Chất cứng, chắc, mặt bỏ màu vàng nhạt hoặc trang xám, rải 
rác có nhiều khoang dầu màu vàng đa cam hoặc đỏ nâu, để 
hờ lâu ngoài không khí sẽ có kết tinh thánh hình kim nhỏ, 
màu trang. Mùi đặc trung, vị hơi ngọt, cay và đẳng.

THƯƠNG TRUẬT (Thân re)

Băc thương truật: Thân rề có nhiều bướu dẹt hoặc hình trụ, 
dài 4 cm đen 9 cm, đường kính 1 cm đốn 4 cm. Mặt ngoài 
màu nâu hơi den, khi gọt vỏ ngoài có màu nâu hơi vàng. 
Chất xốp, mặt bẻ rãi rác có túi dầu màu vàng. Mùi thơm 
nhẹ, vị cay và đang.
Thương truật thái lát: Các phiến dày hình gàn tròn hoặc 
không có hình dạng nhất định. Bên ngoài màu nâu xám 
đến nâu vàng, có nếp nhăn, đôi khi có vết sẹo của rề con. 
Mặt phién có màu vàng nhạt hoặc trăng xám, rãi rác có 
nhiều khoang dầu màu vàng da cam hoặc ctò nâu, để hờ lâu 
ngoài không khí sè có kểt tinh thành hình kim nhò, màu 
trẳng. Mùi đặc trưng, vị hơi ngọt, cay và đăng.

Vi phẫu
Lớp vò ngoài có các tê báo đá, mô mêm vỏ không có các 
bó sợi; các khoang dầu có chửa các chất màu nâu nhạt đen 
nâu vàng, tụ lại ờ phan cuôi cua tia ruột. Nhiều bỏ mạch 
bao quanh gồ tạo thành bó, xắp xép theo hưóng xuyên tâm 
ở phần gần tầng phát sinh. Các lồ mạch và tia ruột tương 
tự như các khoang dầu. Các tố bào mô mềm chứa tinh thể 
inulin hình càu và nhiều tinh thê calci oxalat hình kim.

Bột
Bột màu nâu. Soi kính hiển vi thấy: Có nhiều tinh thể calci 
oxalat hình kim rất nhò, dài 5 pm đến 30 p.m trong tế bào 
mô mềm. Đa số sợi họp thành bó, sợi dài hình thoi, đường 
kính tới 40 pm, thành tế bào dày, hơi hỏa gỗ. Khá nhiều tế 
bào đá, đòi khi kết nối với tế bào bần, có nhiều cạnh, hình 
gần tròn hoặc gần hình chữ nhật, đường kính 20 pm đến 
80 |im, thành rất dày. Thường thấy inulin có các ncp nhăn 
thành tia trên bề mặt.

Định tính
A. Ngâm I g bột dược liệu trong 5 ml ether (Tỉ) khoáng 
5 min, lọc. Nhỏ vài giọt dịch lọc trên một đĩa sử men trăng. 
Sau khi other bốc hơi hết, thêm 1 giọt đến 2 giọt dung 
dịch mới pha gồm: 2 g p-dimethỵỉaminobemưỉdehyd (TT), 
3,3 ml acid sulfuric (TT) và 0,4 ml nước; sau đó thêm 
2 giọt ethanol 96 % (TTị xuất hiện màu đỏ hồng.
B. Phương pháp sắc kv lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban món«: Silica gel F:ỉ4.
Dung môi khơi triéìV. n-Hexan - ethyl ơcctat (10 : 0,8). 
Dung dịch thứ: Lây 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethyl 
acetal (T'ỉ), sicu âm 15 min, lọc, lấy dịch lọc làm dung 
dịch thử.
Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lấy 1 g bột Thương truật 
(mẫu chuẩn), tiến hành chiết như mồ tá ờ phần Dung 
dịch thử.
Dung dịch chất dối chiếu: Hòa tan atractylodin chuẩn 
trong n-hexan (TT) để được dung dịch có nông độ khoảng 
0,24 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm ricng rẽ 10 pl mỗi dung dịch trên 
lên bàn mỏng. Triển khai sac kv đen khi dung môi đl 
được khoảng 12 cm, lẩy bàn mòng ra để khô ờ nhiệt độ 
phòng. Phun dung dịch p-dimethylaminobenzaldehyd 5 % 
trong dung dịch acid sulfuric JO % (77), sẩy bàn mỏng ờ
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TIA TÜ (Lá)

105 °c tứi khi hiện rõ vết (khoảng 2 min). Trôn sắc ký đồ 
cua dung dịch thừ phải cho các vết có cùng màu sắc và giá 
tri Rf với các vết trên săc ký đô cùa dung dịch dược liệu 
đổi chiếu hoặc có vết cùnu màu sắc và giá trị Rị- với vết 
atractylodin trên sắc ký đồ của dung dịch chất đối chiếu.

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

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

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

Kim loại nặng
Không được quá 10 phần triệu.
Tiến hành như sau:
Dung dịch thừ: Lấv 3,0 g bột dược liệu vào 1 chén bằng 
sứ hoặc thạch anh, có nấp đậy. Đốt dần dản đê than hỏa 
hoàn toàn. Đê nguội, thêm 1 ml hỗn hợp (pha tnrức khi 
dùng) gồm 1 thể tích acid nitric (TT) và 3 the tích acid 
hvdrochñc (TT), bốc hơi tới khô trên cách thủy. Làm ẩm 
cắn bang 3 giọt acid hydrocỉoric (77), thêm 10 ml nước 
nóng và lảm ấm trong 2 min. Sau đó thêm 1 giọt dung dịch 
phenoỉphtaỉeìn (77), them time giọt amonìac đậm đặc 
(77) cho đèn khi dung dịch xuất hiện màu đò nhạt, thêm 
2 ml acid acetic ỉoăng (TT). lọc (nếu cần), rira phễu và cắn 
bằng 10 ml nước. Chuyên dịch lọc và dịch rửa vào ống thử 
Ncsslcr, thêm nước vừa đủ 50 ml.
Dung dịch đoi chiếu: Bốc hơi đổn khô 1 m! hôn hựp (pha 
trước khi dùng) gồm 1 thổ tích acid nitric (TT) và 3 thể tích 
acid hỵdroclorìc (77). Sau đó tiến hành như chi dần với 
Dung dịch thứ, sau đó thêm 3,0 ml dung dịch chì mau Ỉ0 
phần triệu Ph (77) và thêm nước vừa đủ 50 ml.
Cách tiến hành: Thêm 1 giọt dung dịch natri sitlfid (77)) 
vào dung dịch thử và duns dịch đối chiếu, lấc mạnh, để 
yen 5 min. So sánh màu cùa 2 ổng nghiệm bằng cách nhìn 
dọc ỏng hoặc quan sát trên nên trắng. Dung dịch thử không 
được đậm màu hơn dung dịch đổi chiếu.

Arsen
Không được quá 5 phần triệu.
Lây 0,4 g bột dược liệu vào ! chén bằng sử hoặc thạch anh có 
năp đậy, thêm 10 ml dung dịch magnesi nitral hexahydrat 
(77) 2 % trong ethanol 96 % (77), đốt hết ethanol, nung 
nóng từ từ cho đên khi than hóa, nếu chưa than hóa hoàn 
toàn thi làm ẩm cắn bằng một lượng nhỏ acid nitric (TT), 
tiêp tục nung tương tự như trên cho đến khi than hóa hoàn 
toàn. Dê nguội, thêm 3 ml acid hvdrocỉorìc (77), hòa tan 
cặn băng cách đun nóng trên cách thủy. Lấy dung dịch này 
tiêp tục tiên hành thừ theo phương pháp A, Phụ lục 9.4.2, 
dùng 2 ml dung dịch arsen mầu / phản triệu A.s (77).

Định lưọng
Tiên hành phương pháp Định lượng tinh dàu trong dược 
liệu (Phụ lục ỉ2.7). Dùng 50,0 g bột dược liệu, bình cầu
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thề tích 1000 ml, thêm từ 250 m l  đến 500 ml nước, 2 ml 
xyỉcn (77) vào ống hứng tinh dầu, nhiệt độ sôi ừ 130 °c 
đến 150 °c. Cất trong 5 h.
Dược liệu phải chứa ít nhất ỉ ,4 % tinh dâu, tính theo dược 
liệu khỏ kiệt.

Chế biển
Thu hoạch vào mùa xuân, thu. Đào lấy thân rẽ, loại bỏ đât 
cát vả rễ con, phơi hoặc sấv khỏ.

Bào chế
Thương truật thái lát: Lay dược liệu khô, loại bỏ tạp chất, 
rira sạch, ù mềm, thái lát dày, phơi khô.
Thương truật sao cám: Cho cám vào chảo, đun nóng, đợi 
khi khói bổc lẽn, thêm thương truật thái lát, sao cho tới khi 
mặt ngoài chuyển thành màu vàng thầm, lấy ra, sủng bỏ 
cám. Cứ 100 kg Thương truật phiến dùng 10 kg cám gạo.

Bảo quàn
Đẽ nơi khô. thoáng mát.

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

Công năng, chủ trị
Kiện tỳ táo thấp, khu phong trừ thấp, phát hãn eiài biêu. 
Chù trị : Thấp trệ ờ trung tiêu ( bụng đầv buồn nỏn, ăn không 
ngon), phong thấp do hàn thấp là chính, ngoại cảm phong 
hàn và thấp (người nặng nè uể oài, không có mồ hôi).

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sac.

TÍA TÔ (Lá)
Folium Perỉllae frutescensis 
Tô diệp

Lá (hoặc có lẫn nhảnh non) còn tươi hoặc đã phơi hay sấy 
khò cùa câv Tía tô [Perilla frutescens (L.) Britt.], họ Bạc 
hà (Lamiaceae).

Mô tả
Phiến lá thường nhàu nát, cuộn lại và gãy, lá được dàn 
phăng có hình trứng, dài 4 cm đến 11 cm, rộng 2,5 cm đcn 
9 cm, chóp lá nhọn, gốc lá tròn hoặc vát nhọn. rộng, mép 
lá có răng tròn. Hai mật lá đều cỏ màu tía hoặc mặt trên 
màu lục, mặt dưới màu tía có lỏng màu trang xám mọc rải 
rác và nhicu vảy tuyến dạng điểm. Cuống lá dài 2 cm đến 
7 cm, màu tía hoặc lục tía. Thề chất giòn. Cành non có 
dườtig kính 2 mm đên 5 mm, màu lục tía, mặt cat ngang có 
túy ở giừa. Mùi thơm, vị hơi cay.

Vi phẫu
Gân lá: Riẻu bì trên và dưới gồm một lớp te bào dẹt vả 
nhỏ. Có nhiều lỗ khí ờ biêu bì dưới. Lông tiết nằm trong 
những chồ lòm của biểu bì. I .ông che chờ đa bào một dăy. 
Mô dàv năm ừ những chỗ loi của gàn giữa. Mò mềm gồm
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các tế bào thành mòng. Bó ỉibe-gồ hình cung ờ giữa gân lá 
gồm cỏ phần gỗ ờ phía trên, phần libe ờ phía dưới.
Phiến ỉú: Gồm có mò niêm giậu chứa chất màu vàng, 
chiếm 2/3 phiến lá ờ phía trên, mô mềm khuyết móng ở 
phía dưới.

Bột
Màu nâu. mùi thom. Soi kính hien vi thay: Lông che chờ 
đa bào, bề mặt ỉấm tấm. Lông tiết đầu đa bào, cuống rất 
ngắn. Mảnh bien bì trên và dưới eồm tế bào có thành ngoằn 
ngoèo, có lồ khí và lông tiêt. Phiên lá gôm tế bào chứa diệp 
lục, có tinh thể calci oxalat hình câu cai nhò. Mành mạch 
mạng, mạch vòng, mạch xoăn.

Định tính
A. Phàn ứng trên bê mặt lá: Nhỏ Icn mặt dưới lá vài giọt 
dung dịch acid hỵdrocỉoric 10 % (Tĩị xuất hiện màu đỏ. 
Nhỏ lên mặt dưới lá vài giọt dim ự dịch kali hydroxyd 5 % 
(TT) sẽ xuất hiện màu lục sáng, sau dó chuyên thành màu 
lục vàng.
B. Phưong pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban mông: Silica ye ỉ G.
Dung mói khai trien: Dùng lớp trẽn của hỗn họp dung môi 
gồm ether dầu hỏa ( 60 cc đến 90 CC) - ethyl aeetat (19: 1). 
Dung dịch thử: Lấy 0,7 g bột thô dược liệu vào bình cẩu, 
thêm 250 ml nước, trộn đều, lăp binh vào dụng cụ cât tinh 
dầu, tiến hành cất tinh dầu (Phụ ỉục 12.7), thêm 1,5 ml 
ether dầu hỏa (60 °c đền 90 ữC) (TT) thaỵ cho xylen, đun 
sôi nhẹ trong 2 h, đổ nguội, tách riêng phân ether dầu hòa 
làm dung dịch thử.
Dung dịch dồi chiều: Lấy 0,7 s bột thỏ la Tía tô (mầu 
chuẩn), tiến hành chiết tương tự như đổi với dung dịch thư. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên ban mỏng 10 gl mồi 
dung dịch trên. Triển khai sẳc ký đến khi dung môi đi 
được khoang 15 cm. lấy bản mỏng ra. để khô trong khỏng 
khí. phun dung dịch 2,4-dinitrophenyỉhydraziỉì trong acid 
hydrocỉoric (77). đổ yên cho đến khi hiện rõ vết. Quan sát 
dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ cua dung dịch thư 
phai có các vết cùng giá trị Rị-và màu săc với các vêt trên 
sắc ký dồ của đung dịch đối chiểu.

Độ ẩm
Không quá 13.0 % đối với dược liệu khô (Phụ lục 12.13), 

Tạp chất
Không quá 2,0 % í Phụ lục 12.il).

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Bcnzen hexaclorid (Bi 1C): Không quá 0.2 phân triệu (Phụ 
lục 12.17).

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

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mất rãy 3.150 mm: Khỏng quá 5 % 
(Phụ lục ỉ 2.12).

TÍA TỎ (Quà)

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, khi cảnh lá Tia tô mọc xum xuê, 
hải riêng lá hoặc lá và nhánh non, loại bò tạp chất và lá sâu 
phơi trong bỏng râm hoặc sấv nhẹ đến khô.

Bảo quản
Dê nơi mái, khô.

Tính vị, quy kinh
Tán, ồn. Vào các kinh phê, tỳ.

Công năng, chủ trị
Giải bicu tán hàn, hành khí hòa vị, lý khí an thai. Chù irị: 
Cảm mạo phong hàn, ho, khí suyễn buồn nỏn. có thai nôn 
mừa, chữa trúng dộc cua cá.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 5 g dên 9 g dược liệu khô, dạng thuốc sắc. 
Dùng tươi: Lượng thích họp.

Kiêng kỵ
Ho khan, ho ra máu, người âm hư hàn nhiệt, hoặc nóng trong, 
mồ hói ra nhiều và không phải ngoại cảm phong hàn không 
nên dùng.

TÍA TÔ (Quả)
Fructus Periiỉae frutescensis 
Tô tử

Quà chín già phơi khô của cây Tía tô [Perilla frutcscens 
(L.) Britt.j, họ Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Quà hình trứng hoặc gần hình cầu, đường kính khoảng
1,5 mm. Bẽn ngoài màu nâu xám và tía thâm, có các gợn 
hình vàn lưới hơi lồi. Gốc quả hơi nhọn, có chấm sẹo màu 
trắng xám cua cuống qua. Vò quà mòng, giòn, dỗ vỡ. Hạt 
màu trắng ngà, vò hạt cỏ màng, trong hạt có hai lá mâm màu 
trang ngà, có dầu. Hạt có mùi thơm nhẹ khi vỡ, vị hơi cay.

Bột
Màu nâu xám. Tê bào biêu bì của vò hạt hình ép dẹt khi 
nhìn ờ mặt bên, hình bầu dục khi nhìn trên bề mặt, thành 
dày cong queo có vết như tạc khắc dày đặc. Các tế bào 
vò ngoài màu nâu vàng, dẹt khi nhìn ở mặt bên, thành cỏ 
nhiều u lồi nhò; hình gần tròn khi nhìn trên bồ mặt. có các 
vạch cutin nhò, hơi cong. Tê bào đá cùa vò quà trong hình 
dạng không đêu khi nhìn ơ mặt bên, hình gân đa giác khi 
nhìn trên be mặt, tổ bào viền không rõ, khoang hình sao. 
Te bào lá inầm hình gân chữ nhật, chứa đây các giọt dâu.

Định tính
Phương pháp sac kỷ lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bern mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai í riêu: n-Hexan - toỉuen - ethyl acetal - acid 
formic ( 2 : 5 :  2,5 : 0,5).
Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột dược liệu, them 25 ml methanol 
/77), siêu âm trong 30 min. Lọc. Bốc hơi dịch lọc den khô. 
Hòa tan cắn trong 1 ml methanol /77).

DƯỢC ĐI ÉN VIỆT NAM V

1.350



Dung dịch đồi chien: Lấy 1 2 bột quà Tía tô (mầu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tâ ơ phân Dung dịch thứ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 2 pl môi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sẳc ký, lấy bán móng ra, 
để bay hơi hết dung môi ơ nhiệt độ phòng. Phun dung dịch 
nhỏm clorid 5 % (TT). Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở 
bước sóng 366 nm. Trên sắc kỷ đỏ cùa dung dịch thử phải 
có các vét có huỳnh quang cùng màu sắc và giá trị Rfvới 
các vết trên sẳc kv dồ của dung dịch đòi chiêu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12. ] 3).

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

Chế biển
Thu hoạch vào mùa thu, khi quả chín già, cat cả cây Tía tô, 
đập lẩy quá, loại tạp chất, phơi khô.
Tỏ tử: Loại bò tạp chát, rừa sạch, phơi khỏ.
Tô tử sao: Lay Tỏ từ cho vào chao, sao nhò lửa đền khi có 
mùi thơm hoặc nồ đều, lấy ra để nguội, khi dùng giã dập.

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

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào kinh phể.

Công năng, chủ trị
Giáng khí. tiêu đờm. binh suvền, nhuận trường. Chủ trị: 
Đờm suycn. ho khí nghịch, táo bón.

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

Dược ĐIẺN VIỆT NAM V

TÍ A TÔ (Thân)
Caulis Periỉỉae frutescensis 
Tô ngạnh

Thân đã phơi hay sấv khô cùa cây Tía tô [Perilla fr  Utes cens 
(L.) Britt.], họ Bạc hà (Lamiaceae).

Mô tả
Dược liệu hình tại vuông, bốn góc tù. dài ngắn không đều 
nhau, đường kinh 0.5 cm đên 1,5 cm. Mặt ngoài màu nâu 
hơi tia hoặc tía thầm, bốn mặt có rành và vân dọc nho, mấu 
hơi phình to, cỏ các vết sẹo cành và vết sẹo lá mọc đổi. Thể 
nhẹ, chất cứng, mặt gãy có dạng phiên xỏ. Phiến thái dày 
2 nun đên 5 ram, thường giông hình thoi dài, vát, gồ màu 
vàng nhạt, tia tủy nhò vả dày đặc. tòa ra từ trung tâm; tùy 
màu trăng mém và thưa thớt. Mùi thơm nhẹ, vị nhạt.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).

Du luông thuốc bảo vệ thực vật
Benzen hexaclorid (BIIC): Không quá 0.2 phần triộu (Phụ 
lục 12.17).

TIỀN HỔ (Rề)

Chế bien
Mùa thu, sau kill quà chín, cat phần trên mặt đất, bò cành 
con và lá, loại bỏ tạp chất, phơi khô. hoặc thái khúc hay 
phiến, rồi phơi khô.

Bào chế
Thân Tía tô khô chưa thái, loại bỏ tạp chât. nhúng vào 
nước, vớt ra, ù mem, thái khúc hoặc phién dày, phơi khô.

Bảo quản
Để nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào các kinh phế, tỷ.

Công năng, chu trị
Lv khí, khoan trung, chi thống, an thai. Chủ trị: Khí uất 
vùng ngực cơ hoành bĩ tức, thượng vị đau, ợ hơi, nôn mửa, 
động thai.

Cách dùng, liều luợng
Ngày dùng từ 5 g đến 9 g, dạng thuốc sac.

TIÈN HÒ (Rễ)
Radix Peucedani

Rễ đà phơi hay sấy khô của cây Tiên hồ (Peucedanum 
decursivum Maxim), hoặc cây Tiền hồ hoa trang (Peucedanum 
praeruptomm Dunn.), họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Rẽ Tiên hô hoa tráng: Dược liệu hình trụ không đcu hoặc 
hình chóp, hơi vặn, phản đầu re to, phán dưới thường phân 
nhánh và nhò dần; dài 3 cm đến 15 cm, đường kính 1 cm 
đến 2 cm. Mặt ngoài màu nâu đen hoặc vàng xám. Đầu rẽ 
thường co vết sẹo của gốc thân. Có nhiều vân ngấn xép 
theo vòng ờ phần trên cùa rề. ờ phần dưới có những rành 
dọc hoặc nếp nhăn dọc và các nốt ngang. Thê chất cứng, 
dễ be gãy, vết gãv không phăng, màu trăng hay vàng nhạt. 
Mặt cat ờ vỏ rải rác có nhiều đốm màu vàng nâu, tang phát 
sinh libc-gỗ là một vòng màu nâu có thổ quan sát thấy 
bằng mát thường; có nhiều tia tỏa ra từ vùng tâm của rỗ. 
Mùi thơm, vị hơi đẳng vù cav.
Ré Tiên ho: Tương tự re Tiền hồ hoa trang, đỏi khi có vết 
cùa gôc thân còn sót lại. ờ đàu rồ cỏ vết tích của hẹ lá dạng 
màng. Mặt bè màu trang, các lia xuyên tâm không thấy rõ.

Vi phẫu
Re: Có thiết diện hơi tròn. Ngoài cùng là lớp bẩn khá dày, 
hay bị bong tróc từng màng. Ke den là lục bì gồm các tế 
bào hình chừ nhật xếp xuyẻn tâm, chứa nhiều tinh bột. 
Lớp lục bì ờ rễ già dày hơn ơ rề non. Mô mồm vó khá dày 
(chiếm khoáng một nửa bán kính rề), ẹồm các tẻ bảo thành 
mòng, gan như tròn, rái rác có các ong tiết ly bào với các 
tê bào bao quanh ỏng tiết còn nguyên vẹn, bền trong chửa 
tinh dâu dưới dạng giọt tròn màu vàng nhạt hay vàng nâu. 
L ibe và gỗ cấp 2 bị nhiều tia tuv (gồm 4 den 20 hàng tế
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bào) cắt Ihànb tùng cụm. Tia tùy chạy đài ra đến tận mô 
mềm vỏ gần sát lớp bần. Lớp libe câp 2 gồm các tế bào 
thành mòng xen kè với các tế bào thành khá dày tụ thành 
đám. ờ  rề già. libe hóa sợi từng đám lan rộng đến gàn sát 
lớp bần. Trong libe cũng có nhiêu ông tiết nhir ở mô mèm 
vỏ. Gồ cẩp 2 gồm một số mạch thiết diện hơi tròn xen lẫn 
với mô mềm gồ thành còn chưa hỏa gỗ. Ờ rễ già. mô mèm 
gỗ hóa sợi thành từng đám rái rác trong vùng tùv.

Bột
Bột màu nâu, có ít xơ, mùi thơm.
Mảnh bân; mảnh mô mèm chứa tinh bột; mảnh ống tiết bị 
vỡ; mành mạch vạch, mạch xoan, mạch mạne; sợi thành 
dày, khoang hẹp có ống trao đối; hạt tinh bột rời hay tụ 
thành đám.

Định tính
A. Đun hồi lưu 5 g bột dược liệu với 30 ml ethanol 96 % 
(TT) trong 10 min. Lục. lấy dịch lọc tiến hành các phàn 
ứng sau:
Lầy 2 ml dịch lọc, nhó vài giọt dung dịch acid hydrocỉoric 
10 % (77): Dung dịch có tủa đục. Nhò tiếp khoảng 10 giọt 
dung dịch natri hydroxyd ỊQ % (77) cho đền pH ki cm: 
Dung dịch trở nên trong và tăng màu vàng.
Nhỏ từ từ dịch chiết lèn giấy lọc thành 2 vết, mồi vết gồm 
2 den 3 giọt dịch lọc, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ờ bước sóng 366 nm, sẽ hiện lên vết huỳnh quang màu 
xanh da trời nhạt. Them 1 giọt đẻn 2 giọt dung dịch natri 
hydroxyd Ỉ0 % (77) lẽn 2 vết, che miếng kim loại lẻn một 
trong 2 vết, soi lại dưới ánh sáng tir ngoại ờ 366 ntiỊ sau 
vài phút mờ miếng kim loại ra. Lúc đâu. vết không che sẽ 
có huỳnh quang sáng hơn vet bị che, sau vài giây, ca hai 
vết sẽ sáng như nhau.
Lẩy 3 ml dịch lọc bốc hơi đến cắn. Hòa tan cắn trong 
1 ml acid acetic háng (TT) thêm 5 giọt acetyl dor id (TT) 
và một vài tinh thề kẽm cỉorid (77), đun trong cách thiiy 
1 min đen 2 min, màu đò sẽ xuất hiện.
B. Phương pháp sác ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Ban mông: Silica gel G.
Dung môi khai tricar. Cvclohexan - ethyl acetaĩ - acetan 
( 9 : 1 :  0,5).
Dung dịch thử: Đun hồi lưu 5 g bột dược liệu với 
30 ml ethanol 96 % (TT) trong 10 min. Lọc, lấy khoáng 
10 ml dịch lọc cô trên cách thủy đen cắn (hoặc lấy phân 
dịch lọc còn lại ỡ mục định tính A dê cô). Hòa tan can 
trong khoáng 3 ml cỉoro/orm (TT) dùng làm dung dịch thừ. 
Dung dịch đối chiếu: Dùng 5 g bột Tiền hồ (mẫu chuẩn 
tương ứng), tiến hành chiết như dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên ban mỏng 20 ịil mồi 
dung dịch trên. Trien khai sắc kỷ đốn khi dung mói đi được 
khoáng 12 cm, lây bàn mong ra, đê khô ơ nhiệt độ phòng. 
Quan sát dưới ánh sáng tư ngoại ở bước sóng 366 nm. Sau 
đó phun dung dịch kali hydroxyd 5 % trong ethanol (77) 
ròi sấy nhẹ trong 5 min. Phun tiếp dung dịch vaniỉin - acid 
sulfuric (TT). Quan sát dưới ánh sủng thường. Trên sẩc ký 
đô cùa dung dịch thử phủi cỏ các vêt cùng màu sắc và giá 
trị Rj với các vết trên săc ký đỏ cua dung dịch đổi chiếu.

TIÊU HÔI (Quà)

Độ ẩm
Không quá 13.0 % (Phụ lục 12.13).

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

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

Chất chiết được trong dưọc liệu
Không dưới 20,0 % tính theo dược liệu khỏ kiệt.
Tiến hành theo phương pháp ngâm lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 50 % (77) hàm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa đòng và đẩu mùa xuân năm sau khi 
thân cây và lá đã héo hoặc trước khi cày có hoa, đào lảy rễ, 
loại bò rề con, rừa sạch và phơi khô hoặc sẩy khô ở nhiệt 
độ thấp.

Bào chế
Tiền hồ phiến: Loại bò tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái lát 
và phơi khô.
Mật lien hồ (chế mật): Hòa loãng Mật ong trong lượng it 
nước sôi, trộn đều Tiền hồ và Mật ong, ủ qua cho Mật ong 
thấm đều hết. cho vào chào sao nhỏ lừa đến khi sờ không 
dinh tay, lay ra, đề nguội. Dùng 2 kg Mật ong cho 10 kg 
Tiền hồ.

Bảo quản
Nơi khô, mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khố, tân, vi hàn. Quy vào các kinh phế, tỳ'.

Công năng, chủ trị
Tán phong thanh nhiệt, giáng khí, hóa đàm. Chủ trị: Ho 
và suyễn do phế thực nhiệt có nhiêu đàm màu hơi vàng và 
dính, ho do ngoại cảm phong nhiệt.

Cách dùng, liều Iưọng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, thường phối họp với các vị thuốc khác.

TIÉU HÒI (Quả)
Frac tus Foe t í  i cid i

Quà chín đã phơi hay sấy khô của cây Ticu hoi (Foeniculum 
vulgare Mill.), họ Hoa tán (Apiaceac).

Mô tả
Quà bế dôi, hình trụ. hơi cong, dài 4 mm đốn 8 mm, đường 
kính 1.5 min đến 2,5 mill Mặt ngoài màu xanh hơi vàng 
hoặc vàng nhạt, hơi thuôn về phía 2 đẩu, đinh mang chân 
vòi nhụy nhô ra, màu nâu vàng, đôi khi có cuống quả nhỏ 
ờ phần đáy. Mồi mặt lưng mang 5 gân nổi rõ và chỗ tiếp 
giáp gi ùa 2 nửa quả phăng và rộng. Mặt căt ngang hình 
5 cạnh, bốn cạnh cua mặt lưng gần đều nhau. Mùi thơm 
đặc trưng, vị hơi ngọt và cay.
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Bột
Bọt mầu vảng bẩn, mùi thơm. Soi dưới kính hiển vi thấy: 
Mành vỏ quả ngoài gôm tê bào hình đa giác. Mành vỏ quà 
giũa gồm tế bào cỏ lỗ năm xiên. Mảnh vỏ quả trong gôm 
nhiều tế bào dài không đều. Mành nội nhũ cồm các tế bào 
thành dày chửa hạt aleuron và các tinh thể calci oxalat 
nhó. Tinh thể calci oxalat hình cầu gai nằm rài rác. Mành 
mô mềm có ống tiết dài màu vàng hơi nâu. Mảnh mô mêm 
màu vàng nhạt gồm các tế bào hình đa giác thành mòng.

f)ịnh tính
A. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gcỉ G.
Dung mói khai trien: Ether dầu hỏa (60 °c đến 90 CC) - 
ethyl ace I at (17 : 2,5).
Dung dịch thử: Láy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ether 
ethylic (77), siêu âm 10 min, lọc và bốc hơi dịch lọc đến 
cạn. Hòa cắn trong 1 ml cỉoro/orm (77) được dung dịch thừ. 
Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan aldchyd anisic chuẩn 
trong ethanol (77) đc được dung dịch chửa 1 pg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có aldehyd 
anisic chuẩn thì dime 2 2 bột Tiểu hồi (mầu chuẩn), chiết 
như mô tà ờ phần Dune dịch thử.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 10 Ịil mỗi 
dung dịch trên, trien khai sắc kv đến khi dung môi đi được 
khoáng 8 cm, lấy bàn mòng ra, để khô ở nhiệt độ phòng, 
phun dung dịch dinitrophenylhvdrazin (77), Trên sắc ký 
đồ cùa dung dịch thử phải có vết màu đỏ cam tương ứng 
với vết của aldehyd anisic trên sắc ký đồ của dung dịch 
chất đổi chiêu hoặc trên sac ký đồ cùa dung dịch thử phải 
có các vêt cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trén sắc 
ký đô của dung dịch dược liệu đỏi chiêu.
B. Cân 3 g dược liệu, them 10 ml ethanol 80 % (77). ngâm 
3 h, lăc, lọc, lây dịch lọc làm các phản ứng sau:
l.ảy 1 ml dịch lọc, thêm 0,5 ml nước, dung dịch đục tráng 
như sữa.
Lấy 1 m! dịch lọc, thêm 3 giọt dưng dịch sát (ỉĩỉ) cỉorid 
5 % (77), dung dịch có màu vàng sẫm. 
c. Quan sát dưới ánh sảng tử ngoại, mặt cắt ngang cùa 
quà, bột quà cỏ màu trắng sáng.

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

Tạp chất
Không quả 4,0 % (Phụ lục 12.11).

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

Định lượng
Tiên hành theo phương pháp Dinh lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Cho 30 g dược liệu dã tán thành 
hột tho vào bình càu có dung tích 500 ml của bộ dụng cụ 
dùng định lượng tinh dầu Irona dược liệu. Them 200 ml 
nước, tiến hành cất tron ạ 3 h.

TOÀN VÉT

Hàm lượng tinh dầu không ít hơn 1,5 % tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, khi quà chín cat cây về phơi khô 
trong bóng râm, đập lấy quả, loại bỏ Lạp chất.

Bào chế
Diêm tiểu hồi (Chế muối): Hòa muối vào một lượng nước 
thích hợp, trộn đều với dược liệu, đê cho ngẩm hết nước 
muối, cho vào nồi sao nhò lửa đến màu hơi vàng, lấy ra đê 
nguội. 10 kg Tiểu hồi cần 0,2 kg muối.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

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

Công năng, chủ trị
Tán hàn, chi thống, hành khí, hòa vị. Chủ trị: Hàn sán, 
bụng dưới đau, hành kinh đau, thượng vị đau trướng, kém 
ăn, nôn mửa, tiêu chảy.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạne thuốc sắc hoặc hoàn tán. 
Thường phối hợp với các dạng thuốc khác.

Kiêng kỵ
Âm hư hỏa vượng, người có thực nhiệt không dùng.

TOÀN YẾT 
Scorpio

Toàn yết là toàn thân đã chá biến cùa con Bọ cạp (Buthus 
mar tens ii Karsch), họ Bọ cạp (Buthidae).

Mô tả
Phẩn đầu ngực và phần bụng trước dẹt. hình trứng dài. 
Phần bụng sau có hình giống cái đuôi, tco lại và uổn 
cong. Cơ thể mẫu nguyên vẹn có chiều dài khoảng 
6 cm. Phần đâu ngực có màu nâu hơi xanh lục, phần trước 
phát trien nhò ra 1 đôi chân kim nhò, ngán và 1 đôi chân 
xúc giác dạng càng cua lớn dài, rộng, phần lưng được che 
phủ bởi mai giong hình chiếc thang, phần bụng có 4 đôi 
chân đi mỗi chân có 7 đốt kèm 2 vuốt ờ phần cuối. Phần 
bụng trước bao gồm 7 đốt. Đốt thứ 7 thầm màu với 5 rãnh 
xương sống gồ lên ở trên đổt lưng. Mặt lưng có màu nâu 
hơi xanh lục. Phần bụng sau có màu vàng hơi nâu, có 
6 đốt, với các nếp nhăn dọc trên các đốt. Đuôi mang một 
ngòi châm dạng vuốt sac và không cỏ cựa gai ở dưới ngòi 
châm. Mùi hơi hắc, có vị mặn.

Chất chiết đưọc băng ethanol
Không được dưới 20,0 % (Phụ lục 12.10).
Tiến hành theo phương pháp chiẽt nóng, dùng ethanol 
50 % (TT) làm dung mỏi.
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Chế biến
Toàn yết được bất vào cuối mùa xuân đến đau mùa thu. 
Loại bò đất cát, luộc trong nước hoặc nước muối đến cứng. 
Lẩy ra, đặt vào chỗ thoáng giỏ và làm khỏ âm can.

Bào chế
Khi dùng loại bỏ tạp chất, rửa sạch và phơi khổ.

Bảo quân
Nơi khô mát tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn, có độc. Quy vào kinh can.

Công năng, chu trị
Trừ kinh phong, giải dộc, tán kết. Chù trị: Trỏ em kinh 
phong, co giật, uốn ván, đau nhức cơ khớp, dau đầu hay 
đau nửa đầu, liệt mặt, tràng nhạc.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng tìr 3 g đến 6 g, phối hợp trong các bài thuốc. 

Kiêng kỵ
Phong do huyết hư thi không dùng.

TỎI (Căn hành)
Bulbus Alia saỉivi

Tỏi là lá dự trừ được phơi khô cùa cây Tỏi (Aỉỉìĩim sativum 
L.), họ Hành (Alliaceae).

Mô tả
Tập hợp các lá dự trừ (hành) quen gọi là củ gần hình cầu, 
đường kính 3 ctn đến 5 cm, chứa khoảng 8 đến 20 hành 
con. Bao xung quanh củ gồm 2 đến 5 lớp lá vầy trang 
mòng, đo các bẹ lá trước tạo thành, gắn vào một đe hình 
cầu dẹt (thân hành). Các hành con hình trứng. 3 mặt đến 
4 mặt, đình nhọn, đế cụt. Mồi hành con được phù những 
lóp lá vẩy trắng và một lóp biểu bì màu trắng hồng dỗ 
tách khởi phần ran bên trong. Các hành con xốp thành lóp 
quanh một sợi dài, đường kính 1 mm den 3 mm mọc từ 
giữa đế. Phần rắn bên trong cùa các hành con chửa nhiều 
nước, mùi thơm, vị hăng và bền.

Vi phẫu
Bóc các lá vây soi dưới kính hiển vi thày cỏ các dày mạch 
xoăn song song. Nhưng lá vẩy ngoải cùng có tế bào biêu bì 
dài, thành dày. Tùy vị trí có thể có các lỗ khí, hoặc mồi tế 
bào có chứa một tinh thể hình lãng trụ, đường kính 20 pm 
đên 50 pm. Tc bào thịt lá thành mòng, xếp lộn xộn. Biểu 
bì trong gồm những tế bào thành mỏng. Những lá dự trữ 
dày có biểu bì thành mủng, lớp thịt lá gồm những tế bào 
mô mềm hình dáng khác nhau và các mạch dẫn hình xoắn 
xếp thành hàng.

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

Chế biển
Vào cuôi mùa đông đầu mùa xuân lúc cây đã héo tàn lụi 
đào lẩy các giò hành, rũ sạch đẩt cát, bò rề, bó thành bó 
treo lên phơi khô.

Bào chế
Loại bỏ vò già, rửa stich, dùng tươi giã nát hay ngâm trong rượu.

Bảo quản
Nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Quy vào các kinh phế, tỳ, vị.

Công năng, chủ trị
Hành khỉ, ôn trung, tiêu lích trệ, sát trùng, giải độc. Chủ trị: 
Cảm cúm, ho gà, viêm phế quản, ăn uổng tích trộ, thượng 
vị đau lức do đây hơi, tiêu chày mụn nhọt, áp xe viêm lấy, 
hỏi trán, trị giun kim.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 6 g đen 12 g, phổi hợp trong các bài thuốc 
hoặc giã nát dùng đâp ngoài, hoặc giã nát rồi ngâm rượu, 
hay thái lát đc châm cứu.

Kiêng kỵ
Dùng lâu gây tôn thương can và mất, phế vị có nhiệt, 
can, thận có hỏa, kill hư, huyết nhiệt, cước khí (thấp tim), 
phong bệnh thi cấm dùng.

TÔ Mộc:
Lignum Sappan 
Gỗ vang
Gỗ lòi đế nguyên hav chè nhỏ được phơi hay sấy khô của 
cãy Vang {Cacsaìpmia sappan L.), họ Đậu (Kabaceae).

Mô tả
Dược liệu cỏ hình trụ hay nửa trụ tròn, đường kính 
từ 3 cm đen 12 cm, hay những thanh nhò, dài 10 cm hay 
hơn. Mặt ngoài các miêng lớn có màu đỏ vang den đó nâu, 
có vết dao đẽo và vết cành, thường có khe nứt dọc. Mặt cắt 
ngang hơi bóng, vòng tuồi thấv rõ rệt (màu da cam), có thể 
thấv màu nâu toi, cỏ các lồ nhò (mạch gỗ). De tách thành 
nme mảnh theo thớ gỗ, tủy có lồ rõ. Các thanh được chẻ 
nhò có màu hông đò. có thể cỏ những chỗ có màu nhạt hay 
đậm hơn. Chat cứng, nặng, không mùi, vị hơi se.

Vì phẫu
Mặt cắt ngang có các tia gôm 1 hảng đến 2 hàng tế bào 
rộng. Mạch gỗ tròn, đường kính tới 160 pm, thường chứa 
chất màu vàng nâu hay nâu đò. Sợi gỗ thường cỏ hình 
nhiều cạnh, thành rảt dày. Te bảo mô mềm trong gỗ có 
thánh dàv hóa gỗ, một số chứa tinh thể calci oxalat hình 
lăng trụ. Mô mềm tùv gồm các tế bào hình nhiều cạnh 
không đều, thành hơi hóa gồ, có lồ.
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Bột
Mau cam, nhiều mành mạch điểm, kích thước thay đôi. 
Mành mô mềm tuy tể bào có thành mỏng, đôi khi thành 
hơi hóa gỗ, có lỗ thủng. Sợi dải khoảng 400 jam, rộng 
khoảng 12 Jim, thành dày, khoang hẹp, đứng ricng lè hay 
chụm lại thành tìmg bỏ. Tia ruột họp thành góc với bỏ sợi, 
tao thành các ô vuông mành mô mềm thành dày hóa gồ, ít 
thấy tinh thề calci oxalat.

Định tính
A. Lấv một miếng dược liệu, nhò dung dịch caỉci hydroxyd 
bão hòa (77) lên bề mặt, xuất hiện màu đõ thầm.
B. Lẩy 10 SI bột dược liệu, thêm 50 ml nước, đun cách 
thủy 30 min, thình thoảng lắc đều, lọc. Dịch lọc có màu dở 
da cam, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại (366 nm) có ánh 
lục vàng. Lấy 5 ml dịch lọc, thêm 2 giọt dung dịch natri 
hydroxvd Ì0 % (77) xuất hiện màu đò thắm, quan sát dưới 
ánh sảng tử ngoại ờ bước sóng 366 nm, dung dịch có màu 
xanh lơ. Khi acid hóa dung dịch này bằng dung dịch acid 
hydrodoric Ịfí % (TTj sẽ có màu da cam, quan sát dưới 
ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm sẽ có ánh lục vàng, 
c. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: Clorofonn - aceton - acidformic (8:4: 1). 
Dung dich thừ. Lay 1 g bột dược liệu, thêm 15 ml ethanol 95 % 
(77), siêu âm trong 30 min. Lọc, lẩy dịch lọc cô trên cách 
thủy tới can. Hòa lại cắn trong 2 ml ethanol 95 % (77), 
được dung dịch thử.
Dung dịch đôi chiếu: Lay 1 e bột Tô mộc (mẫu chuân), 
chiết như mô ta ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mong 20 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi khai triển, để khô bàn móng, phun 
dung dịch kali hydroxyd 3 % trong methanol (77) rồi quan 
sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên sắc 
ký đô của dung dịch thử phái có các vết cùng giá trị Rf 
và cùng màu sác với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch 
đối chiếu.

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

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

Chât chiết đưục trong dược iiệu
Không được dưới 8,5 ° 0 tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 95 % (77) làm dung môi.

Chế biển
Thu hoạch vào mùa thu. chặt những cây gồ già, đẽo bỏ 
phản gỗ giác trẳng. lấy phần gồ đò bên trong, cưa thành 
khúc và chè ra thành mành nhò, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Cưa thành đoạn dài 3 cm, chè thành mảnh nhỏ hav tán thành 
bột thô.

TRẠCH TA (Thản rè)

Bảo quản
Đê nơi khô.

Tính vị, quy kinh
Cam, hám, bình. Quy váo các kinh lâm, can, tỳ.

Công năng, chủ trị
Hành huyct khử ứ, tiêu viêm chỉ thông. Chủ trị: Thông 
kinh, bố kinh, sàn hậu huyết ử, đau nhói ngực bụng, sưng 
đau tlo sang chấn, nhiệt lỵ.

Cách dùng, liều lương
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, phổi hợp trong các bài thuốc, 
dạng thuốc sac, cao thuốc.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai, huvểt hư không ử trệ thì không nên dùng.

TRẠCH TẢ (Thân rễ)
Rhizoma Aỉìsmatis

Thân rề khó đã cạo sạch vỏ ngoài của cây Trạch tà [Aỉisma 
orientalis (Sam.) Juzep.] họ Trạch tà (Alismataceae).

Mô tả
Thân rễ hình cẩu, hình trứng hay hình con quay, dài 2 cm 
đến 7 cm, đưòmg kinh 2 cm đến 6 cm. Mặt ngoài màu trang 
hơi vàng hay nâu hơi vàng, có các rành nông, dạng vòng 
không đều ờ ngang củ, có nhiều vet sẹo rễ nhỏ dạng bướu, 
ở đầu thân rễ có vết của thân cây còn sót lại. Chat chắc, 
mặt bè gây màu trắng vàng, có tinh bột, nhiều lồ nhò. Mùi 
thơm nhẹ, vị hơi đắng.
Trạch tả thái lát: Các lát dày hình tròn hoặc hinh bàu dục. 
Bẽn ngoài màu trang ngà hoặc náu vàng nhạt, có các vết 
sẹo nhỏ cùa rễ con nhô lên. Mặt phiến màu trang ngà, có 
tinh bột, nhiều lồ nhỏ. Mùi thơm nhẹ. vị hơi đắng.

Bột
Màu nâu hơi vàng. Có nhiều hạt tinh bột, hạt tinh bột đơn 
hình trứng dài, hình cầu hoặc hình bầu dục, dường kính 
3 gm đến 14 Jim , rốn hạt hình chữ Y, hình khc ngắn hoặc 
hỉnh chữ V. Hạt tinh bột kép gồm 2 đến 3 hạt dơn. Tố bào 
mô mềm hình gần tròn có nhiều lỗ hình bầu dục hợp thành 
các khoảng lỗ trổng. Te báo nội bì có thảnh lồi len, uốn 
lượn, tương đoi dày, hóa gồ, có ong lỗ nhỏ, rãi rác. Khoang 
chứa dầu phần lớn bị vờ, những khoang còn ngu vẻn vẹn có 
hình gần tròn, đường kính 54 Jim đến 110 pin, đôi khi thấy 
trong tế bào tiết có giọt dầu.

Định tính
Phương pháp sẳc kv lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel G.
Dung mủi khai trien: Cvciohexan - ethyl ace tat (1 : 1). 
Dung dịch thứ: Lây 2 g bột dirợc liệu, thêm 20 ml ethyl 
acetar (77), siêu âm 30 min. lọc. Chuvcn toàn bộ dịch 
ỉọc vào cột (dường kính trong 1 cm, được nhồi 5 g bột 
nhôm oxyd trung tính dùng cho sac kv cột bang phương
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pháp nhồi khô, kích thước hạt nhồi khoáng 200 mesh đến 
300 raesh). Rửa giải băng 10 nil ethỵỉ acetat (TT). Thu 
dịch rùa giải và bay hơi tới khô. Hòa tan cắn thu được 
trong ỉ ml ethyl aceta! (TT) được dịch chẩm sắc kv.
Dung dịch chất đổi chiếu: Hòa tan 23-acetat alisol B chuẩn 
trong ethyl acetal (TT) đê được dung dịch có nong độ 
2 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có chất chuân 
trên, dùng 2 g bột Trạch tả (mẫu chuẩn) chiết như mô tà ờ 
phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 5 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản mòng ra 
để khô ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch natri tungstaĩ 
5 % trong acid sulfuric 10 % trong ethanol (TT). sấy bản 
mỏng ờ nhiệt độ 105 °c đến khi hiện rõ vết. Quan sát dưới 
ánh sáng ban ngày. Trên sãc ký đồ của dung dịch thừ phải 
có vết cùng màu sac và giá trị Rf với vét trên sắc ký đồ của 
dung dịch đối chiểu. Hoặc trên sắc ký đồ cua dung dịch thử 
phải có các vổt cùng màu sắc vá giá trị Rf với các vết trên 
sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiêu.

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

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

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

Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không được dưới 10,0 %, tính theo dược liẹu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.

Định lượng
Phương pháp sẳc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Aceỉonitril - nước (73 : 27).
Dung dịch chuần: Hòa tan 23-acetat alisol B chuẩn trong 
acetomtriỉ (TT) để được dung dịch có nông độ chính xác 
khoảng 20 pg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây số 180) vảo một bỉnh nón nút mài, thèm chính xác 
25 ml acetonitriỉ (TT), đậy nút và cân. Siêu âm (công suât 
250 w, tần sổ 50 kHz) trong 30 min, đổ nguội và cân lại. 
Bổ sung acctonitriỉ (TT) để được khối lượng ban đầu, lắc 
đều, lọc qua màng lọc 0,45 [im.
Diều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm). được nhồi pha tĩnh c 
(5 pm).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ờ bước sóng 208 nm.
Tổc độ đòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 ịil.
Cách tiên hành:
Tiến hành sac ký dung dịch chuẩn và tính số đìa lý thuvết 
của cột. Số đĩa lý thuyết của cột lính theo pic 23-acetat 
aliso) B phải không dưới 3000.

TRẢM (Cành và iá)

Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuẩn và dung 
dịch thừ. Tính hàm lượng 23-acetat alisol B trong dược 
liệu dựa vào diện tích pic thu được trẻn sắc ký đồ của 
dung dịch thừ, dung dịch chuần, hàm lượng CpH^oCk cùa 
23-acetat alisol B chuẩn.
Dược liệu phải chửa không dưới 0,050 % 23-acetat alisol B 
(CVH50O5). tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa đòng, khi thân và lá bẳt đầu khỏ héo, 
lấy thân rề, rửa sạch, bỏ rễ con và vỏ ngoài, phơi, sấy khô.

Bào chế
Trạch tả thái lát: Lay dược liệu khô, loại bỏ tạp chất, 
phân loại to nhỏ, tẩm nước, ủ mềm, thái lát dày, phơi 
hoặc say khô.
Diêm trạch tà (Chế muối): Phun nước muối vào Trạch tà đà 
thái lát cho âm, ủ kỳ, sao nhỏ lứa đèn khi mặt ngoài có màu 
vàng, lấy ra phơi khô. Cứ 100 kg Trạch tả dùng 2 kg inuổi.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh mốc, mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàm. hàn. Vào các kinh thận, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Lợi tiểu tiện, thanh thấp nhiệt. Chù trị: Nhiệt lâm tiểu tiện 
ít, bí, buốt, rất; phù thũng, đày trướng, tiêu chảy, đàm ẩm.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng tìr 6 g đến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 

Kiêng ky
Thận hòa hư, tiêu tiện không câm, tỳ hư không nên dùng.

TRÀM (Cành và lá)
Ramuỉus cum folio Meỉaỉeucae 
Chè đồng
Cành mang lá đã phơi hay sấy khô của cây Tràm gió 
{Melaleuca cajeput! Powell), họ Sim (Myrtaceae).

Mô tả
Cành màu trắng nhạt, có lông mềm, thường cỏ mang hoa 
quá ờ đoạn giữa cành lá. Lá mọc cách, cuống dài 6 min đến 
8 mm, phiên lá hình mác nhọn, màu xanh lục nhạt hoặc 
xanh xám, hơi cứng, giòn, dài 6 cm đến 12 cm, rộng 2 cm 
đến 3 cm, thường có 3 đến 5 gân hình cung chạy dọc theo 
lá, vò ra có mùi rất thơm, vị hơi cay.

Vỉ phẫu
Lả: Thiết diện lá thường chi hơi lôi ờ những chõ có gân lá. 
Biểu bì có lớp cutin dày mang nhiều lồ khí ở cả hai mặt lá 
và có thể gập lông che chờ ờ các lá non. ơ  mặt cắt ngan« 
phần gân ờ khoảng giữa lá, dưới biểu bì là 3 đen 5 lớp té 
bào mô dầy tròn cà ờ mặt trên và mặt dưới, tíó libe-gô 
chồng kép với vòng libe gần như bao tròn quanh gỗ. Libe
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là các đám tế bào đa giác nhỏ, bị ép dẹt bời các mạch gồ. 
Phía trên và phía dưới bó iibe-gỗ lả hai cung sựi mò cứng, 
có thiết diện gân tròn, khoang rất hẹp. Điêm giữa phía trên 
cùa vùng gồ và đám sợi phía trẽn libe thường phát triển nôi 
liền nhau nên chia cắt libe thành hai phần tách rời. Sát bên 
các dám sợi thường có một vòng tế bào mô mẻm chửa tinh 
thể caỉci oxalat hình khối và hình cầu gai.
Mô mềm giậu ở phiến lá có từ ỉ đền 2 lớp tế bào ờ cả hai 
măt lả. Rải rác trong phần phiến lá còn có: Cảc tế bào mô 
cứng hình đa giác, thành khá dầy nam trong Wing mô mêm 
ờ giữa; tinh thê calci oxalat hình khối và hình cẩu gai; túi 
tiết to gần bằng bó ỉìbe-gồ chính, nằm trong vùng mô giậu 
sát biểu bì trên và dưới, chứa đầy tinh dầu màu vans nhạt. 
Các bó libe-gồ lớn cách khoảng đều đặn trong phân phiến 
lả và có cấu lạo như nhau.

Bột
Bột màu xanh nhạt, khô tơi, có ít xơ, mùi thơm, vị đấng. 
Nhiều sợi thành dày, khoang rộng hav hẹp, thường có kèm 
tinh thể calci oxalat hình khối ừ các tế bào mô mềm xung 
quanh sợi. Mành mô mềm, tế bào thành mỏng, trong có thế 
chửa tinh thê calci oxalat hình khối và hình cầu gai. Các 
tể bào mô cứng rất ít, thường đứng riêng rẽ, hình đa giác, 
thành hơi dầy, có one trao đổi. Tinh thể calci oxalat hình 
cầu gai và hình khối rời. Mảnh biêu bì mang lồ khí kiều 
hỗn bào. Lông che chở đơn bào ít. Mành mạch vạch, mạch 
xoẳn, mạch điểm.

Định tính
A. Lây 5 g bột dươe liệu cho vào một bình nón cỏ dune 
tích 200 ml. Thêm 80 ml nước  và đun sôi trong 10 min, 
lọc, để nguội dịch lọc rồi lắc với 25 ml ethvỉ aceỉat (TT). 
Gạn ỉấy lớp ethyl acetat, bốc hơi trên cách thủy cho đến 
cắn. Hòa tan cắn bằng 10 mỉ eíhanoì 96 % (TT) để thực 
hiện các phàn úng sau:
Lấy 2 ml dịch chiết, them 0,5 ml ac id  h yd ro d o ric  (TT) 
và một ít bột m agnesi /77), sau vài giây sẽ xuất hiện màu 
đỏ hồng.
Lấy 2 mỉ dịch chiết, thêm và ỉ giọt dung dịch natri hydroxvd  
1 0 %  (TT) sẽ xuất hiện màu vàng cam.
Lấy 2 mi dịch chiết, thèm vài giọt dung dịch sắ t (Hỉ) c ỉorid  
5 % /77) sẽ xuất hiện màu xanh đen.
B. Phương pháp sẳc ký ỉớp mỏne (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica se! G60 /ự5,..
Dung mói khai triển: Tolỉten * ethyl acetơt (9 : 1).
D ung dịch thử : Hòa tan 0,2 e tinh đầu chiết được trong 
phần Định lượng trong 1 mỉ ether /77).
D ung dịch dài ch iêu : Hòa tan cineol chuẩn trong ether 
/77) để được dung dịch cỏ nồng độ 1 %.
Cách tiến hìuìh : 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. lấy bàn mòng ra, để khô trong 
không khí, phun lèn bản mỏng dung dịch vaniỉin 2 % trong 
acid  sulfuric  /77). sấy bản mỏng ờ 100 °c trong 5 min đến 
10 min.
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Trên sắc ký đô của dung dịch thừ phải có ít nhất 5 vết, 
trong đó có một vết có cùng màu sắc và giá trị Rj- với vêt 
cinco] của dung địch đổi chiếu.

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

Tro toàn phần
Không quá 6,5 % (Phụ lục 9.8).

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

Định lưong
Tiến hành phương pháp Định lượng tinh dâu trong dược 
liệu (Phụ lục 12.7).
Cho 50 g dược liệu đã được căt nhỏ vào bình câu dung 
tích 500 ml của bộ dụng cụ dịnh lượng tinh dâu trong dược 
liệu. Thêm 300 ml nước, tiến hành cât trong 3 h với tôc độ
2,5 ml/min đến 3,5 ml/min.
Dược liệu phải chứa ít nhất 1,0 % tính dầu tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái cành non có mang lá, rủa sạch, phưi trong râm 
hoặc sav nhẹ cho đến khô.

Bảo quản
Đe nơi khô, mát.

Tính vị, quv kinh
Tân, ôn. Vào hai kinh phể và tỳ'.

Công năng, chủ trị
Phát tán phong hàn, giàm đau, sát trùng. Chù trị: Cảm mạo 
phong hàn. Dùng ngoài trị viêm da dị ứng, chàm (thấp chân),

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 10 g. Dạng thuốc sắc. Dùng iieoài 
lượng thích hợp.

Kiêng ky
Cơ thể suy nhược, tân dịch khô, táo hón, ho khan không 
nên dùng.

TRẮC BÁCH DIỆP 
Cacumen Pỉatycỉadi 
Trắc bá

Cành non vả lá đã phơi hay sấy khô cùa cây Trắc bá 
[Plaỉycladus orienĩaỉis (L.) Franco], họ Hoàng đàn 
(Cupressaceae).

Mô tả
Dược liệu thường phân thành nhiều nhánh, các cành nhỏ 
dẹt, phăng. Các lá hình vầy nhò, xép đôi chéo chữ thập, 
dính sát vào cành, màu xanh lục thầm hoặc xanh lục hơi 
vàng. Chat giòn, dỗ gãy. Có mùi thơm nhẹ. vị đang, chát 
và hơi cay.
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Màu xanh lục hơi vàng, soi dưới kinh hiên vi thấy: Các tế 
bào biểu bi trên cùa ỉá hình chữ nhật, thành hơi đày lẽn. 
Tể bào bicu bì dưới hình gan vuông, có nhiều lỗ khi. lõm 
xuống, các tế bào phụ trợ tương đổi lớn, nhìn nghiêng có 
hình quà tạ. Các tế bào mô mềm chứa các giọt dầu nhỏ. Sợi 
mành đẻ, đường kính khoảng 18 pm. Đôi khi có các quản 
bào cỏ lỗ viền (tế bào hình ổng viên lõm vào).

Định tính
Phương pháp sác ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel H  cò dùng dung dịch natri 
carboxymethylcelulose 0,2 % đên 0,5 % đồ tráng bán mong. 
Dung môi khai trỉên: Cyclohexan - ethyl ace tat - acid 
formic ( 9 :1 :  0,5 ).
Dung dịch thử: Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 50 nil ethanol 
70 % (TT) và 3 ml acid hydrocloric (77), đun sôi hồi lưu 
3 h, lọc, dịch lọc đổ chấm sac kỷ.
Dung dịch đoi chiểu: Hòa tan quercetin chuẩn trong ethanol 
95 % (TT) để dược dung dịch có nồng độ 0,5 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 pl dung 
dịch thừ và 1 gi dung dịch đối chiếu, triên khai sac ký đến 
khi dung môi đi được khoáng 12 cm, lây bàn mòng ra, dê 
khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch nhôm clorid Ị % 
trong ethanol (TTj và soi dưới đèn tử ngoại ờ bước sóng 
366 nm. Trên sắc kỷ đồ của dung dịch thư phải cỏ vết phát 
quang cùng màu, cùng giá trị Rr với vêt trên sác ký đồ của 
dung dịch đối chiểu.

Độ ẩm
Không quả 11,0 % (Phụ lục 12.13). Dùng 10 g dược liệu 
cãt nhò đê thử.

Tạp chất
Không quá 6,0 % (Phụ lục 12.11).

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

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

Chất chiết đuực trong dưọc liệu
Không được ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiên hành theo phương pháp chiêt nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 95 % (TT) làm dung môi.

Dịnh luyng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - dung dịch kali dihydrophosphat 0,01 iM 
- acid acetic báng (40 :60: 1,5).
Dung dịch chiton: Cân chính xác một lượng quercítrosid 
chuân hòa tan trong methanol (TT) etc đirực dung dịch có 
nồng độ chính xác khoảng 50 pg/ml.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
vào bình nón nút mài, thêm chính xác 20,0 ml methanol 
(TT). đậy nút và cân. Siêu ám 30 min, để nguội, đậy nút, 
cân lại và bổ sung methanol (TT) để có khối lượng ban 
đâu, lăc kv và lọc. Lav dịch lọc làm dung dịch thử.

Diêu kiện săc ký
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c  
(5 pm) (Cột c  18 là thích hợp).
Detector quam; phô từ ngoại đặt ờ bước sóng 254 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml đán 2 ml/min.
Thể tích ticni: 10 pl.
Cách tiên hành
Tiên hành sac ký đung dịch chuân. Tính số đĩa lý thuyết 
cua cột tỉnh dược ttheo pic của quercitrosid. số đĩa lý 
thuyết cua cột phải không đưọv dưới 1500.
Tien hành sac ký dung dịch chuân và dung dịch thử. Căn 
cử vào diện tích píc thu được từ dung dịch thử, dung dịch 
chuân và hàm lượng CvH2oOn cùa quercitrosid chuẩn đề 
tính hàm lượng quercitrosid trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa không được ít hơn 0,1 % quercitrosiđ 
(ClJH u ) ,  tinh theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hái vào mùa hạ và thu. Lấy dược liệu về, chặt lấy cành 
nhò và lá, phơi trong râm đốn khô.

Bào chế
Trấc bách diệp: Loại bò tạp chất và cành cứng, đem dùng. 
Trác bách thán: Lẩy Trắc bách diệp đà nhặt sạch, cho vào 
nồi, đun to lửa, sao cho có màu sém nâu bên neoài và màu 
sém vàng bên trong (sao tổn tinh).

Bảo quản
Đe nơi khô mát, đậv kín.

Tính vị, quy kinh
Khổ, sáp, hàn. Vào các kinh phế, can tỳ.

Công năng, chủ trị
Lương huvốt, chi huyết. Chủ trị: Nôn ra máu, chảy máu cam. 
ho ra máu. đại, tiểu tiện ra máu, băng huyết, rong huyết.

Cách dùng, liều lựựng
Ngày uống từ 6 g đốn 12 g, dạng thuốc sắc.

TRẤN BỈ
Pericarpium Citri reticulatae perettne

Vò quà chín đã phơi hoặc sấy khô và đổ lâu nãm cùa cây 
Quýt {Citrus reticulata Blanco), họ Cam (Rutaceae).

Mô tả
Vỏ cuổn lại hoặc quăn, dày 0,1 cm den 0,15 cm, có mành 
còn vết tích cùa cuống quả. Mặt ngoài màu vàng nâu hay 
nâu nhạt, có nhiều chấm màu sẫm hơn và lõm xuống 
(túi tiết). Mặt trong xôp, màu trăng ngà hoặc hông nhạt, 
thường lộn ra ngoài. Vó nhẹ, giòn, dề bè gây. Mùi thơm, 
vị hơi đắng, hơi cay.

Vì phẫu
Vo quả ngoài gồm 1 hàng tể bào nhó hình vuông, phía 
ngoài cỏ lớp cutin và lỗ khí. Mò mềm vỏ quà giừa là những
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tế bào hình chữ nhật, thành mỏng. Rải rác cộ các tinh thê 
calci oxalat hinh khối, hình quả trám, túi tiêt tinh dâu to 
tròn hay hình trái xoan. Đôi khi nhìn thây dám libe-gô theo 
chiều dọc. Lớp trong cua vò quà giũa cáu lạo bời những tê 
bào hơi uốn lượn.

Bột
'l e bào vò quà ngoài hình nhiều cạnh, màu vàng nhạt, 
thành lìưi dày. Mành mò mềm vỏ quà giữa gồm những tẽ 
bào thành mòng, hình chừ nhật. Mảnh mạch vòng, mạch 
xoăn. Tinh the calci oxalat hình khối hay hình quả trám.

Định tính
A. Cho 2 g bột dược liệu vào 1 bình nón 100 mỉ, thêm 
10 ml ethanol 96 % (TT), đun sôi hồi lưu trong cách thủy 
10 min. Lọc lấy dịch lọc, chia làm 3 phần và làm các phản 
ứng sau:
Lấy 2 ml dịch lọc, thêm một ít bột magnesì (77), ỉ 0 giọt acid 
hvdroclorid (77), sau vài phút sẽ thấy xuất hiện màu đò.
Lấy 2 ml dịch lọc, thêm vài giọt dung dịch sãt (ỉỉỉ) clorid 
5 % (77), sẽ tháy xuât hiện màu xanh đen.
Lấy 2 ml dịch lọc. thêm vài giọt dung dịch natri hydroxvd 
5 % (Tỉ), sẽ thảy xuàt hiện màu vàng cam kèm theo một ỉt tủa.
B. Phương pháp săc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mono: Silica gel 6ỠF2 i ..
Dung mói khai triên (ỉ): Ethyl acetat - methanol - nước 
(1 0 0 :1 7 :1 3 ) .
Dung môi khai trien (2): Toỉuen - ethyl acetat - acid formic 
- mrơc (20 : 10 : 1 M ).
Dung dịch thử: Lay 0,3 g bột dược liệu, thêm 20 ml 
methanol (77), đun hồi lưu trên cách thủy khoảng 20 min, 
đẽ nguội, lọc. Bôc hơi 5 ml dịch lọc đến còn khoàne 1 ml 
lain dung dịch chấm sắc ký.
Dung dịch chat đoi chiếu: Hòa tan hesperidin chuẩn trong 
methanol TỈT) đê được dung dịch có nông độ 1 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đỏi chiêu: Neu không cỏ hesperidin 
chuân. lấy 0,3 g bột Trần bì (mầu chuẩn), chiết như mô tả 
ơ phân Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên ban mỏng 2 ịil mỗi 
dung dịch trên. Triên khai sac ký với dung môi khai triên 
(1) đên khi dung mỏi đi được 3 cm, lấy bán mòng ra để khô 
trong không khí. Tiêp tục triên khai với hệ dung môi khai 
trien (2) đên khi dung môi đi được 8 cm, lấy bản mỏng ra 
đê khỏ trong không khí. Phun dung dịch nhỏm cỉorid ỉ % 
(77). Quan sát dưới ánh sáng tìr ngoại bước sóng 366 nin. 
Trên săc ký đô cua dung dịch thừ phải có các vết có huỳnh 
quang cùng màu sãc và giá trị Rị với các vét của hcspcridin 
trên sãc ký dỏ cùa dung dịch đôi chiêu hoặc phải có các vết 
cùng màu sàc và giá trị Rf với các vêt trên săc ký đô của 
dung dịch dược liệu đối chiếu.

Dộ am
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).

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

Tro không tan trong acid hydrodoric
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).
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Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.1 ] ).

Định lượng
Phương pháp sác ký lòng (Phụ lục 5.3)
Pha dộng: Methanoì - acid acetic - nước (35 : 4 : 61). 
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 1 g bột thỏ dược 
liệu cho vào túi gi ẩy lọc, tiền hành chièt Soxhlet với 
80 ml ether dầu hoa (60 °c  đến 90 °C) (77) trong 3 h, loại 
bỏ dịch chiết cther dầu hoa và lấy túi giấy lọc ra. làm bay 
hơi hết dung mỏi trong bã dược liệu và túi giấy lọc. Chuyên 
trở lại vào binh ehict Soxhlet, tiếp tục tiến hành chiết với 
80 ml meỉhanol (77) đen khi địch chiết không màu, đe 
nguội. Chuyến dịch chiết tnethanol vào bình định mức 
100 ml, tráng rửa bình hứng bằng meỉhanoỉ (77), gộp dịch 
rửa vào binh định mức, bổ sung methanoỉ (77) vừa đù đến 
vạch, trộn đèu. Lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Dung dịch chuẩn: I lòa tan hesperidin chuẩn trong mcthcmoỉ 
(77) để được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 
0,4 mg/ml.
Điểu kiện sắc ký:
Cột kích thước (250 X 4,6 mm) được nhồi pha tình c  
(5 um).
Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 283 nm.
Thể tích tiêm: 5 pl.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Cách tiên hành:
Kiêm tra tính phủ hợp của hệ thống: Tiến hành sẳc ký với dung 
dịch chuẩn, tính số đĩa lý thuyết của cột. số đĩa lý thuyết của 
cột không được nhò hơn 2000 tính theo pic cùa hesperidin. 
Độ lệch chuân tương đối cùa diện tích pic besperidin trong 
6 lần liêm lặp lại không được lớn hon 2,0 %.
Ticn hành sắc ký với dung dịch chuẩn, dung dịch thừ. Tính 
hàm lượng hesperidin trong dược liệu dựa vào diện tích 
pic hcsperidin trên sắc ký đồ cùa dung dịch chuẩn, dung 
dịch thử và hàm lượng ỌịsH-,40 i5 trong hesperidín chuẩn. 
Dược liệu phải chứa không ít hơn 3,5 % hesperidin 
(G>gHj4Oi;), tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Từ mùa dông nảm trước đến mùa xuân năm sau, hái quả 
chín, bóc lây vò phơi hay sấy nhẹ đến khỏ.
Trước khi dùng, loại bõ tạp chất, tâm nước, ủ mềm, thái 
sợi, phơi âm can đen khô.

Bảo quản
Đê nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Kho, tân. ôn. Vào hai kinh phế, tỳ'.

Công năng, chủ trị
Lý khí kiện tỳ, hóa đờm ráo thấp. Chù trị: Bụng đau, đày 
trướng, kém ăn, nôn mửa, ia lỏng, ho đờm nhiều.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuỏc sác.

TRAN BÌ
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TRỈ MẪU (Thân rễ)
Rhizoma Anemarrhenae

Thân rễ phơi hoặc sấy khô cùa cây Tri mẫu {Anemarrhena 
asphodeỉoides Bunge), họ Hành (Liliaceae).

Mô tả
Hình khúc dẹt hoặc hình trụ. hơi cong queo, có khi phân 
nhánh, dài 3 cm đen 15 cm, đường kính 0,8 cm den
1,5 cm. Một đâu còn sót lại gốc thân và vết cuống ỉả màu 
vàng nhạt. Mặt ngoài có màu vàng nâu đen nâu. Mặt trên 
của thân rễ có một rãnh lớn và có nhiều đổt vòng xếp sít 
nhau, trên đổt cỏ nhiều gốc lả còn sót lại màu nâu vàng mọc 
ra 2 bcn, mặt dưới có nểp nhăn và nhiều vết rễ nhỏ hỉnh 
chấm tròn lồi lõm. Chất cứng, dễ bè gãy. Mặt gây màu vàng 
nhạt. Mùi nhẹ. Vị hơi ngọt, đắng, nhai có chất nhớt.
Dược liệu đã thái lát: Các lát dày gan tròn, không đều. Mặt 
ngoài màu nâu hoặc nâu vảng, mang một số gốc íá dạng sợi 
màu nâu vàng và các vết sẹo của rễ con lồm vào hoặc lồi 
ra. Mặt cat màu vảng nhạt tới vàng. Mùi nhẹ, vị hơi ngọt, 
đẳng, có chất nhày khi nhai.

Định tính
A. Trộn 2 g bột dược liệu với 10 ml ethanol (TT), lắc, để 
lẳng 20 min. Lấy 1 ml dịch troné ở bên trên; cò bổc hơi đến 
cắn. Nhỏ 1 giọt acid sulfuric (IT) vào can, lúc đầu hiện ra 
màu vảng, sau biến thành màu đỏ, màu tím, rồi màu nâu.
B. Lấy 0,5 g bột dược liệu vào ống nghiệm, thêm 
10 mỉ nước, lác kỹ, một lớp bọt bền được tạo thành. Lọc, 
lấy 2 ml dịch lọc, thêm 1 giọt dung dịch sắt (ỈU) clorid 
5 % (TT) xuất hiện tủa màu xanh đen.
c. Phương pháp sắc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng'. Silica gel GFiỉ4.
Dung môi khai triển: Clorớ/orm - ethyl aceiat (11 : 1). 
Dung dịch thử: Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 50 ml ethanol 
95 % (TT), dun hôi lưu 60 min, để nguội, lọc, lấy dịch lọc, 
thêm 2 ml dung dịch acid sulfuric 5 % (TT), đun hồi lưu 
trong cách thủy 3 h, sau đó cô dịch chiết thu được đến can. 
Hòa tan cắn trong 2 ml cloroform (TTj.
Dung dịch đổi chiểu: Hòa tan sarsasapogenin chuẩn trong 
cloroform (TT) đe được dung địch chứa 5 mg/ml làm dung 
dịch đối chiếu. Nểu không có sarsasapogenin, lấy 5 g bột 
Tri mẫu (mẫu chuẩn) rồi chiết như mô tả ở phần Dung 
dịch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 7 gỉ mỗi 
dung dịch trân. Sau khi triển khai sẳc kỷ, lay bàn mông ra, đế 
khô ngoài không khí. Phun hỗn hợp của dung dịch vaniỉin 
8 % trong ethanol khan (TT) và dung dịch acid sulfuric 
(0,5 : 5) [pha dung dịch acid sulfuric: Lay 2 mí nước, thêm 
cân thận 7 ml acid sulfuric (TT), làm lạnh, thêm mrởc vừa đủ 
10 nil]. Sấy bán mỏng ở 100 °c trong 5 min. Quan sát dưới 
ánh sáng thường. Trên sấc ký đồ cùa dung dịch thừ phải có 
các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký 
đồ của dung dịch đối chiếu.

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

Tạp chất
Rễ con, các bộ phận còn lại từ lá chết và các tạp chất khác: 
Không quá 3,0 % (Phụ lục 12.11).

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

Tro không tan trong acid
Không quá 4,0 % (Phụ lục 9,7).

Chế biển
Thu hoạch vào mùa xuân, thu. Đào lấy thân rễ, rửa sạch, 
cắt bỏ rề con, phơi khô.

Bào che
Tri mẫu: Loại bỏ tạp chất, nia sạch, ủ mêm, thải lát dày, 
phơi khô, bỏ lông và chất vụn.
Tri mẫu chế muổi: Lấy Tri mẫu, rang nhỏ lửa đến khô, lấy 
ra tâm nước muối, lại sao khô, lấy ra để nguội. Cứ 100 kg 
Tri mẫu phiến dùng 2,8 kg muối.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh âm, sâu mọt.

Tính vị, quỵ kinh
Khổ, cam, hàn. Vảo các kinh phe, vị, thận.

Công nãng, chủ trị
Thanh nhiệt, tả hỏa, trừ phiền chì khát, nhuận tảo. Chủ tri: 
Nhiệt bệnh có sốt cao khát nước, phế thận âm hư có cốt 
chưng, trào nhiệt; nội nhiệt tiêu khát, ruột ráo táo bón.

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

Kiêng kv
Người hư hàn không nên dùng.

TRINH N ữ HOÀNG CUNG (Lả)
Folium Crìni latifoVú

Lá đã phơi hay sấy khô cùa cây Trinh nữ hoàng cune 
(Crimtm latifolium L.)_, họ Thủy tiên (Amaryllidaceae).

Mô tả
Lá hình dải, dài 30 cm đến 50 cm, rộng 3 cm đến 8 cm, 
mòng, nhẹ, ở giữa dày, càng ra mép lá càng mỏng, mép 
gọn sóng, đầu nhọn hay tù, gốc phăng. Phiến lá có màu 
nâu vàng hoặc nâu nhạt, có rất nhiều gân nhò song song 
vói gân chính. Thê chất dai, mặt bè có nhiều sợi tơ nhỏ 
màu trắng. Mùi hơi chua, hăc đặc biệt, vị hơi đắng.

Vi phẫu
Biểu bi trên và dưới gồm các tế bào nhỏ hình vuông thành 
dày hỏa cutin, xêp đêu đặn thành hàng, rải rác có lỗ khí. 
Mô giậu không rồ. ơ  phần phiến lá, mỗi gân phụ được 
cấu tạo từ một bó libe-gỗ gồm 2 đến 3 mạch gồ cùng với
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libe xếp thành hàng vuông cóc với bề mật biêu bì. Xen kẽ 
giữa các bó libe-gỗ là mô khuyết, phía trên các mô khuyết 
thường có các đám sợi- Mô mềm gồm những tê bào thành 
mòng, kích thước không đều. Phần gân chính có cấu tạo 
tương tự như gân phụ nhưng bó libe-gỗ to hơn và ở phân 
lồi. sát lớp biểu bì dưới có một đám mô dày.

Bột
Bôt màu nâu nhạt, mùi đặc trưng, vị hơi đăng. Mành biêu 
bì mane lổ khí. Mảnh biểu bì mang cutin lồi. Nhiều mành 
mạch vòng đem hoặc đan chéo vào nhau, mạch vạch, các 
manh mạch xếp thưa đặc biệt. Tinh thê calci oxalat hình 
kim, thường bị gày, đứng riêng lè hay tụ lại thành từng đám.

Định tính
A. " Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 96 % (77), 
đun sôi trên cách thủy 5 min, lọc, lấy 2 ông nghiệm, mỗi 
ống cho ỉ ml dịch lọc đc làm các phàn ứng sau:
Óng 1: Thêm vài giọt dung dịch natrì hvdroxvd 5 % (77), 
dung dịch chuyên từ màu vàng nhạt sang màu cam đậm. 
óng 2: Thêm 0,5 ml acidhydrocloric (TT), thỏm một ít bột 
maguesi (Tỉ), dung dịch có màu đỏ.
B. Lấv 2 g bột dược liệu, làm ẩm bàng amoniac (77), thêm 
30 ml doroform (77), lẳc siêu âm 15 min, lọc. Cô dịch lọc 
trên cách thùy đến cạn. Hòa cắn trong 10 nil dung dịch 
acid hydrocỉoric 0,1 N  (77), lọc, lấy 3 ổng nghiệm, mỗi 
ổng cho 2 ml dịch lọc để làm các phàn ứng sau:
Óng 1: Them 1 giọt thuốc thử Mover (77), cho lùa trắng. 
Ống 2: Thêm 1 giọt thuốc thử Bouchardat (77), cho 
tủa nâu.
Ong 3: Thêm 1 giọt thuốc thừ Dragendorff (77), cho tùa 
đò cam.
c. Phương pháp sác ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Cỉoro/orm - methanol - amoniac 
(7 :1 :0 ,05).
Dung dịch thư: Lấy 4 g bột thô dược liệu, thêm 50 ml 
ethanol 50 % (77), đun hồi lưu trong 1 h, lọc. Cô dịch lọc 
trên cách thùy đến cạn. Hòa cắn trong 10 ml nước. Kiềm 
hóa dung dịch bàng amoniac (TT) đển pH 10- 11, lắc 
với 30 ml cỉoro/orm (77). Gạn lấy dịch chiết cloroform, 
cô trên cách thủv đên cạn. Hòa cắn trong ! ml hồn hợp 
cloro/orm - methanol (9 : 1).
Dung dịch chát đoi chiếu: Hòa tan crìnamidin chuẩn trong 
hôn hợp cloroform - methanol (9 : 1) để được dung dịch có 
nông độ khoảng 0,5 rng'ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiêu: Lấy 4 e bột thô lá Trinh nừ 
hoàng cung (mau chuân) tiến hành chiết như mồ tà ờ phan 
Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 ị.il mỗi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra, để khô trong không khí, 
phun thuốc thử Dragendorff (TT). Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải có các vết 
cùng màu săc và giá trị Rf với các vết trên sac ký đỏ của 
dung dịch dược liệu dối chiếu, trong đó có một vet có giá
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trị R|'Và màu sác tương ứng với vết crinamidin tren sac ký 
đô cùa dung dịch chất đối chiếu.
D. Trong phân DỊnh lượng, sác kv đô của dung dịch thử 
phải cho pic có cùng thời gian lưu với pic cùa crin am id iu 
trên sác kv đồ dung địch chuẩn.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6; 1 g; 100 CC; 5 h).

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

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

Định lượng
A. Định lượng alcaloid toàn phần 
Cân chính xác khoáng 10 g bột thô dược liệu (đà trừ dộ 
ấm) vào bình nón nút mài 250 ml, thêm 100 ml ethanol 
96 % (Tí) [đà acid hóa bang dung dịch acid acetic 5 % 
(77)], đun sôi hôi lưu 30 min, gạn lọc qua bông. Tiêp tục 
chiết như trên cho đến khi dịch chiết không còn phản ứng 
với thuốc thừ alcaloid nữa [không còn tủa với thuỏc thử 
Mayer (77)]. Gộp các dịch chiết ethanol, bốc hơi trên 
cách thủy đến cạn. Hòa tan can băng 40 ml dung dịch acid 
sulfuric 5 % (1T) chia làm 3 lần, mồi lân lắc siêu âm 5 min, 
lọc qua giấy lọc vào một bình lẳng gạn. Rửa ticp giây lọc 
bàng 10 ml dung dịch acid sulfuric 5 % (77) nữa. Gộp dịch 
rửa vào bình gạn trên. Kiềm hóa dung dịch bang amonỉac 
(77) đến pH 10 rồi lắc với cloroform (TT) 5 lẩn, mồi lần 
30 ml. Gộp các dịch chiêt cloroform vào bình gạn khác, lãc 
nhẹ với 50 ml nước. Gạn bỏ lớp nước. Gạn lấy lớp cloroíbnn, 
làm khan bang natrỉ sulfat khan (77), gạn cloroform vào 
bình nón 250 ml. Rửa natri sulfat khan bang cloroform (77) 
3 lần, mồi lan 5 ml. Gộp dịch nra vào bình nón 250 ml 
trên, bổc hơi cloro form đen cấn khô. Hòa tan can trong 1 ml 
ethanol 96 % (77). thêm chính xác 10,0 ml dung dịch acid 
hydrocbñc 0,02 N (CD), lấc siêu âm 10 min, thèm 2 giọt 
dung dịch methyl dò (CT). chuẩn độ acid hyđrođoric thửa 
băng dung dịch natri hydroxyd 0,02 N (CĐ) đôn khi dung 
dịch chuyển tử màu đỏ sang màu vàng.
Song song chuân dộ mầu trang trong cùng điểu kiện.
1 ml dung dịch natrì hỵdroxyd 0,02 N (CĐ) tương đương 
với 0,005746 g lycorin (C16H17N 04, p.t.l: 287,32). Hàm 
lượng (X %) alcaloid toàn phần được tính theo công thức

X(%) = — -  v) x 0,003746 x j 00
m

Trong đó:
V là thể tích dung dịch na tri hydroxyd 0,02 À’ (CD) đa 
dùng cho mẫu trảng, tính bang ml;
V !à thề tích dung dịch natri hydroxyd 0,02 s  (CD) đà dùng 
cho mẫu thử, tính bằng ml;
m là khối lượng bột dược liệu đem định lượng dà trừ độ 
ẩm, tính bằng g.
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,2 % alcaloiđ toàn phần tính 
theo lycorin ((..’i^HpNOQ tính trên dược liệu khỏ kiệt.

TRINH Nữ HOÀNG CUNG (Lá)
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B. Phương pháp sắc kỷ lòng (Phụ lục 5.3)
Pha động: Acctonitriỉ - đệmphosphat pỉỊ 3,0' theo chương 
trình dung mõi.
*ĐệmphasphaipH3,0: Hòa tan 13,6 g kaỉi (ỉihycỉroỊ)hosphat 
(Tỉ) vào 800 ml nước, thêm 3 ml triethyỉamin (TT), lăc 
đều, điểu chinh đen pH 3,0 băng acid phtìsphoric (TT), 
thèm nước vừa đu 1000 mỉ.
Du uy dịch thứ: Cân chính xác khoang 2.5 g bột dược liệu 
(râv qua số 355) vào binh nón nút mài 100 mi. làm âm bàng 
amoniac ỉTT). đậv kín, đê yên trong ỉ h. Thêm 50 ml hôn 
họp dung mòi chro/orm - meỉhcmoỉ (3 : 1). lãc siêu âm 
30 min. đê lãng, lọc qua giây lọc. Bã dược chiêt như trên 
4 lần nừa, mồi lần với 40 ml hỗn họp dung môi trên. Gộp 
các dịch chiết hồn họp dung môi, cô trên cách thày đen cạn. 
Dùng dung dịch acicỉ hydrocỉoric 0,Ị A/ (TT) đê hòa tan và 
chuyên toàn bộ cắn vào hình định mức 20 ml, thèm dung 
dịch acidhydrocloric 0,i M  (TT) đên vạch, lẳc đêu, lọc qua 
giấy lọc thường rồi lọc tiếp qua màng lọc 0,45 pnt.
Dung dịch chuồn: Cân chính xác crinamidin chuần và hòa 
tan trong dung dịch acid hydrocỉoric 0, ỉ M (TT) dê được 
dung dịch có nông độ chính xác khoang 0,1 mg/ml.
Điêu kiện sác ký:
Cột kích thước (25 em X 4,6 mm), được nhôi pha tĩnh c  (5 |im). 
Detector quang phô từ ngoại đặt ở bước sóng 285 nm.
Toe độ dòng: 1 ml đen 1,5 ml/min (điêu chinh tốc độ dòng 
đề thời gian ltnt của crinamidin khoảng 30 min).
Thể tích tiêm; 50 |il.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi như sau:

Thời gian Dệm phosphat plỉ 3,0* Acctonitril
(min) (% tt/tt) (% tt/tt)
0-40 90 10

40-41 90 — 60 10 — 40
41 - 60 60 40
60-61 60 — 90 40— 10
61-65 90 10

Kiêm tra tính phù họp của hệ thống; Tiến hành sảc ký 6 lần 
dung dịch chuẩn. Đô lệch chuẩn tương dối của diện tích pic 
crinamidín trong 6 lần tiêm không quá 2,0 %, hộ so đối xímg 
của pic crínamidin không quá 1,5 và số đĩa lý thuyết trung 
binh của cột tính theo pic crinạmidin không dưới 10 000. 
Tiêm lán lượt dung dịch chuấn và dung dịch thừ. Căn cứ 
vào diện tích pic thu được từ dung dịch thừ, dung dịch 
chuân và hàm lượng Ci7H 19N05 cùa crinamidin chuẩn, 
tính hàm lượng cùa crinamiđin trong dược liệu.
Dược liệu phải chửa không dưới 0,08 % (theo khối lượng) 
crinamidin (C |7II|<?N05) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
1 hu Húi lá tử tháng 4 đến tháng 9, loại bỏ lá vàng úa, phơi
trong râm hoặc sấy ở 40 °c  đến 50 °c đến khô. Khi dùng, 
cắt đoạn 3 em đến 5 em. Sao vàng.

Bảo quản
Trong hao bì kín. Đe nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh nấm 
mổc và sâu mọt.

Tính vị, quy kỉnh
Vị đắng, chái. Tính ôn. Quy kinh thận, bàng quang.

Công năng, chủ trị
Lợi niệu, nhuvỗn kiên, tán kct, ticu u, giài độc (ôn bô thận 
dương, hóa kill hành thúy). Chú trị: Tiểu tiện bí dắt, u XƯ 
tuvến tiền liệt, u vú, u tử cung, dạ dày.
Lá tươi và thân hành dùng ngoài, hơ nóng xoa bóp vào chỗ 
sưng đau do thấp khớp, sang chấn.

Cách dùng, liều luọtìg
Ngày dùng 4 e đến 10 g, dưới dạng thuốc sẳc.
Dùng ngoài: Lượng thích họp.

TRƯ LINH 
Ptìỉyporus

Nẩm trư linh ỊPolvponts umbel latus (Pcrs.) Fries], họ 
Nấm Lồ (Polyporaceae).

Mô tả
Dược liệu là nhìmg khỏi hình dạng thay đôi, thưìmg dẹt, 
phản nhánh cỏ mặt ngoài màu đen, nhiều chỗ lồi lõm, ruột 
trắng ngà. nhẹ, xốp.

Vi phẫu
Mặt cắt thường hình tròn, dẹt, cấu tạo bời các sợi nấm 
đường kính 5 pm đến 10 Ịim, phía ngoài các sợi nấm đan 
xen vào nhau chặt, phần trong lòng lẻo hơn, rải rác có các 
tinh thê hình khối.

Bột
Bột màu xám nhạt, vị nhạt, mùi hơi tanh. Soi dưới kính 
hiển vi thấy: các sợi nấm mảnh, ít phân nhánh, rải rác có 
các bào tư nhò hình trứng, các tinh thể hình khối.

Định tính
A. Lấy khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml dung dịch 
acid hydrocỉoric loãng (TT), đun sôi trong cách thùv 
khoảng 15 min, khuấy đêu sẽ tạo nên dung dịch nhớt.
B. Phương pháp săc kv lóp mòng (Phụ lục 5.4)
Bản mỏng: Silica gel 60F2Ị4.
Dung môi khai triẽn: Ether dầu hóa (60 °c  đến 90 ữC) - 
ethyl ace tat (3 : 1).
Dung dịch thừ: Láy 1 g bột thô dược liệu, ngâm 30 min 
trong 20 ml methanol íTT) thinh thoảng lãc. lọc, cô dịch 
loc tới khoang 1 ml dùng làm dung dịch thừ.
Dung dịch dơi chiêu: Lay 1 g bột Trư linh (mẫu chuẩn), 
tiến hành chiết như mô tã ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: ( ’ham riêng biệt lèn cùng bán mòng 5 Ịil đến 
10 ul mồi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra đề khô ngoài không khí ở nhiệt độ phòng. Quan sát 
dưới ảnh sảng tử ngoại ờ bước sóng 254 nm, trên săc ký đô 
của dung dịch thư phải có các vết có cùng màu sắc và giá trị 
Rf với các vết trên sac ký' đồ của dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không dược quá 12.0 % (Phụ lục 9.6, 1 ẹ. 85 °c, 4 h).
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Tạp chất
Không được quá 1 % (Phụ lục 12.11).

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

Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không được dưới 2,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm duns môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân hoặc mùa thu, rửa sạch, thái 
mỏng, phơi khò.

Bảo quản
Đẻ nơi khô ráo, thoáng mát, định kỳ phơi sấy lại.

Tính vị, quy kinh
Vị ngọt, nhạt, tính bình. Vào các kinh thận, bàng quang. 

Công năng, chủ trị
Lợi tiểu, táo thấp. Chủ trị: Sưng phù, tiểu khó, tiểu đục.

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

Kiêng ky
Người bệnh đau thận, phụ nữ có thai phải cẩn thận khi dùng.

TỤC ĐOẠN (Rễ)
Radix Dipsaci 
Rễ kế
Rễ đã phơi hav sấy khô của càv Tục đoạn (Dipsacus 
japoniem Miq. }, họ Tục đoạn (Dipsacaceae).

Mô tả
Rễ hình trụ, hơi cong queo, đầu trên to, đầu dưới thuôn 
nhó dân. dài 8 em đèn 20 em, dường kính 0,4 em đến 
ỉ em. Mặt ngoài màu nâu nhạt đèn nâu xám, có nhiêu nếp 
nhăn và rãnh dọc, có nhiều lồ hi nằm ngang và những đoạn 
rê con còn sót lại. Dễ bẻ gãy, mặt bẻ lờm chởm. Mặt cát 
ngang có l(ýp bần mỏng, tầng sinh libc-gồ màu nâu, bó 
libe-gỗ màu nâu nhạt, sắp xếp thành tia tỏa ra.
Tục đoạn thái lát: Các lát mong hình tròn hoặc hình bầu 
dục. Bèn ngoài màu nâu xám, nhiều nếp nhăn dọc. Trên bề 
mặt lát: phàn vò có màu lục sẫm hoặc màu nâu, gồ có màu 
vàng xám hoặc nâu vảng, các bó mạch xếp thành đường 
xuyên tâm, tâng phát sinh thành vòng màu sẫm. Mùi nhẹ, 
vị đăns hơi ngọt và se.

Vi phẫu
Lóp bân câu tạo bời nhiều hàng tẻ bào, có thành hóa bàn. 
Mô mẽm vo gôm nhũng tê bảo nhỏ, có thành mỏng nhăn 
nheo, rái rác có nhiều tinh the ealei oxaỉat hình cầu gai. 
Libe cấp 2 cấu tạo bời những tế bào nhò. xốp đều đặn 
thành một vòng tròn. Tầns sinh libe-gỗ. Gồ cấp 2 cấu lạo

bời những mạch gỗ lo, có thành dàv, xếp nổi tiẻp thành 
từng dày rời nhau trong mô mềm gỗ. Mô mềm gỗ gom 
nhừng tế bào không hỏa gỗ. Mô inêm tuy gồm những tế 
bào có thành dày hóa mỏ cứng.

Bột
Màu nâu nhạt, mùi thơm, vị dăng sau chát. Soi kính hiên vi 
thấy: Nhiều tinh thể calci oxulat hình câu gai, đường kính 
38 pin den 50 pm, rải rác ờ ngoài hay ờ trong tế bào mô 
mềm hình chữ nhật có thành mòng. Manh bàn màu vàng 
nâu. Nhiều manh mạch mạng, mạch châm, đirờne kính 
3 pm đến 40 pm. Mạch ngăn.

Dịnh tính
A. Dưới ánh sáng tử ngoại, bột Tục đoạn có màu nâu đen.
B. Cho khoảng 2 Ö hột dược liệu vào một bình nón nút 
mài dung tích 100 ml, them 4 ml amoniac đậm đặc 
(77), lắc đều, đậy kín và de yên trong 1 h. Thêm 30 ml 
clowform (TT), lac siêu âm trong 30 min. Lọc lấy địch 
chiết clorofonn, làm khan bàng natri Sulfat khan (77), lọc 
và bốc hơi trên cách thủy tới khô. Hòa tan can trong 5 ml 
dung dịch acid sulfuric 10 % (TT) được dịch chiết đê làm 
các phàn ứng sau:
Lay 1 ml dịch chiết, thêm 2 giọt thuốc thừ Mayer (77), 
xuât hiện tua trăng.
Lấy I ml dịch chiết, thêm 2 giọt thuốc thứ Bouchardat 
(77), xuất hiện tủa nâu.
Lấy 1 ml dịch chiết, thêm 2 giọt thuốc thừ Dragendorff
(77), xuất hiện tủa đỏ cam.
c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bc)n mòng: Silica gel G.
Dung mòi khai triển: Cycỉohexan - ethyl acetat - aceton 
( 7 : 3 :  0,5).
Dung dịch thừ: Lấy 1,0 g dược liệu đã thái nhò, thêm 
20 ml hop hợp ethanol - clorofonn (1 : 2), dun sôi trên 
cách thủy khoảng 2 min, đố nguội, lọc. Bốc hơi dịch lọc 
den còn lại 2 ml làm dung dịch thừ.
Dung dịch doi chiếu: Lay khoảng 1.0 g Tục đoạn (mầu 
chuân) đã thái nhò, chiêt như mô tả ờ phần Dung dịch thừ. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn mòng ra 
đế khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch vanilin - acid 
sulfuric (TT), sấy ở 120 °c cho den khi các vết hiện rõ. 
Quan sát dưới ánh sảng thường. Trên sac ký đồ cùa dung 
dịch thử phải có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf với 
các vêt trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.

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

Tạp chất
Dược liệu còn sót gốc thân: Không quá 5.0 % (Phụ lục 12.11). 

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

Chat chiết được trong được lien
Không it hơn 41,0 % tính theo dược liệu khỏ kiệt.
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Tiến hành theo phưomg pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

Địnhlưọng
Ptnrơng pháp sắc kv long (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitril - nước (30 : 70). điêu chinh tỷ lệ nêu 
cần thiết.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0.5 g bột dược liệu 
(qua rây số 180) vào bình nón nút mài, thêm chinh xác 
25 ml methanol (Tĩ), đậy nút bình và cân xác định khôi 
lượng. Lấc siêu âm trong 30 min, đỏ nguội và cân lại, bô 
sung methanol (TT) để được khối lượng ban đầu, lẳc đều 
vá lọc. Hút chính xác 5 ml dịch lọc vào bình định mức 
50 ml, thêm pha động vừa đủ đến vạch, lấc đỏu.
Dung dịch chuân: Hòa tan asperosaponin VI chuẩn trong 
methanol (TT) để được dung dịch có nồng độ chính xác 
khoảng 1,5 mg/ml. Hút chính xác 1 ml dung dịch trên cho 
vào bình định mức 10 ml, thêm pha động vira đù đen vạch, 
lẳc đều.
Điêu kiện sắc kv:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 turn) dược nhôi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ờ bước sóng 212 nm.
Tốc độ dòng: 1,0 ml/inin đến 2,0 ml/min.
Thế tích ticm: 20 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn. Tính số đỉa tý Ihuyêt 
của cột. Số đĩa lý thuyết của cột tính trên pic asperosaponin 
VI phải không được dưới 3000.
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuân và dung dịch 
thử. Dựa vào diện tích pic thu được trên sac kv đo cua dung 
dịch thừ, dung dịch chuân và hàm lượng C47H4ftOjs cúa 
asperosaponin VI chuẩn, tính hàm lượng asperosaponin VI 
trong dược liệu.
Dược liệu phải chửa khône dưới 2,0 % asperosaponin VI 
(C4->H46O ií0 tính theo dược liệu khó kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đào lấy rễ già, rứa sạch, bo gốc 
thân và rễ con, phơi hoặc sấy đến khô ừ 50 °c đốn 60 °c. 
Tục đoạn thái lát: Lấy Tục đoạn khô rửa sạch, ủ mềm, thái 
thành lát mòng, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Tục đoạn chế rượu (Tim Tục đoạn): Dùng 1 L rưọu cho 
10 kg Tục đoạn thái lát. Phun đều rượu vào Tục đoạn và 
ù cho thấm đều rượu trong 30 min đến 1 h. Sao ờ nhiệt độ 
vira phải đến khi có màu hơi đen.
Tục đoạn chế muối (Diêm Tục đoạn); Dùng 0,2 kg muối 
cho 10 kg Tục đoạn thái lát. Hòa tan muối vào khoảng 0,5 L 
nước. Phun vào Tục đoạn và ủ cho thấm nước muối vào lõi 
trong 30 min đến 1 h. Sao ở nhiệt độ vừa phãi đcn khô.

Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, cam, tân, vị ôn. Quy vào kinh can, thận.

TỬ' UYÊN (Rề và Thân rỗ)

Công năng, chủ trị
Bổ can thận, cường cân cốt, liền xương, an thai. Chủ trị: 
Thát lưng và đẩu gối đau vẻu, di tinh, dộng thai, rong kinh, 
băng huvet, đới hạ. sanẹ chẩn, gãv xương, đút ạán.
Tiru Tục đoạn thường dùng cho người phong thấp, sang chẩn. 
Diêm Tục đoạn thường dùng cho người đau yếu thắt lưng 
và đẩu gôi.

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

Kiêng ky
Không dùng cho người âm hư hỏa vượng.

TÜ LY KIN (Rề và Thân rễ)
Radix et Rít ¡zoma Aster is tatarỉci

Re và thản rễ đã phơi hay sấy khô của cây Tử uyển (Aster 
tataricm LT), họ Cúc (Asteraceac).

Mô tả
Dược liệu là thân rễ và rễ. Thản rễ là những khối lón, nhò 
không đều, đinh có vết tích của thân và lá. Chất hơi cứng. 
Các thân rề mang nhiều rễ nhò, dài 3 cm đến 15 cm, đườne 
kính 0,1 cm đến 0,3 cm, thường tét lại thành bím. Mặt 
ngoài màu đó hơi tía hoặc màu dò hơi xám, có vân nhăn 
dọc. Chất rỗ tương đổi dai, mềm. Mùi thơm nhẹ, vị ngọt, 
hơi đang.

Viphẩu
Mặt cat ngatvỉ, cùa rễ: Te bào ngoại bi thường bị khô và 
đỏi khi tróc ra, có chứa sac to đỏ hơi tía. Tố bào hạ bì xếp 
thành một hàng, kéo dài theo hướng tiếp tuyến, một số có 
chứa sắc tố đò hơi tía, thành tế bào bên và bên trong hơi 
dàv lèn. Vỏ rộng, có những khoảng gian bào; trong vò có 
4 đen 6 ống tiết. Nội bì thấy rõ. Trung tại nhỏ, gỗ hình đa 
giác, xếp xen kẽ các bó libe, ờ  trung tàm thường là ruột. 
Thân rễ: Biểu bi mang lông tiết, rải rác trong vỏ có tế bào 
đá và tế bào 1UÔ cứng.
Các tế bào mô mềm cùa rễ và thân rễ có chứa inulin, đôi 
khi có chứa cụm calci oxalat.

Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml nước, đun trong cách 
thủy ờ 60 cc  trong 10 min, lọc nóng, đê nguội. Lấy 2 ml 
dịch lọc vào ổng nghiệm có nút mài, lắc mạnh trong 1 min, 
sẽ xuất hiện bọt bền trong 10 min.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mủng: Silica gel G60F]U-
Dung môi khai trien: n-Hexan - ethyl acetơt (9 : 1).
Dung dịch thư: Lấy khoảng 2 g bột dirợc liệu, thêm 
20 ml ether dầu hỏa (60 °c đến 90 °C) (77), đun hồi lưu 
trên cách thủy trong 30 min, lọc, để bay hơi dịch lọc còn 
khoảng 2 ml lãm dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiều: Lấy khoảng 2 g bột Tử uyển (mẫu 
chuẩn), chìẻt như dung dịch thừ.
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Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn ban mong 10 pl mồi 
đung dịch trên. Sau khi trien khai sắc ký, lấy bàn mòng ra, 
đề khô ờ nhiệt độ phòng. Phun dung dịch vanilin - acid 
suifwic (TT). Quan sát dưới ánh sáng thường. Sãc ký đồ 
cùa dung dịch thử phái cho các vết có cùng màu sắc và giá 
trị RfVỚi các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dối chiếu.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 5 h).

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

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

Tro không tan trong acid
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết đưực trong dược liệu
Không được ít lum 45,0 % tỉnh theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phưcmg pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân vả mùa thu, đào lấy rễ và thân rề, 
loại thân rễ có màu và đất cát, tết bó lại, phơi nắng đến khô.

Bào chế
Tử uyển song: Loại bo tạp chất, rửa sạch, u mềm nhanh, 
thái phiến và phơi khô.
Mật Từ uyên (chỏ mật): Mật ong hòa loãng bàng nước SÔI. 

trộn đều Mật one với Tử uyển phiến, ù đốn khi mật ong 
thâm đều, cho vào chảo, sao nhò lửa đển khi không dính tay, 
lây ra và đè nguội. Dims 2,5 kg mật ong cho 10 kg Từ uyển.

Bảo quản
Nơi khô, mát, tránh nấm mốc.

Tính vị, quy kinh
Cam. khố, ôn. Quy vào kinh phế.

Công năng, chủ trị
Tuyên phe, hóa đàm. chi khái. Chủ trị: Ho và suvễn mới 
hoặc láu ngày kèm nhiều đàm, hư hao.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 5 đến 9 g, phối hạp với các vị thuốc khác. 
Chủ ỷ: Không nên dùng nhiều và độc vị, thường phối hợp 
với Khoản đông hoa, Bách bộ.

TỲ BÀ DIỆP 
Folium Eriơhotryae 
Nhót tây, Nhót Nhật bản
Lá phơi hoặc sây khò cùa cây TỲ bà (Erìobotiya 

japónica (Thunb.) Lindl.). họ Hoa hồng (Ro.saceae).

Dược ĐI ỦN VIỆT NAM V

Mô ta
Lá hình thuôn hay hình trứng dài, dài 12 cm den 30 cm, 
rộng 4 cm den 9 cm. chóp lá nhọn, gốc lá hình nêm, mép 
lá có răng cưa thưa hoặc ngu vòn vê phía gỏc lá. Mặt trên 
lá màu lục xám, màu vàng nâu hoặc màu đò nâu, tương 
đổi nhẵn. Mặt dưới lá máu nhạt hơn, có nhiều lỏng nhung 
màu vàng, mọc dày. Gân lá hình lông chim, gân ệiữa lôi 
lên ỏ’ mặt dưới, gân bên cỏ 15-20 dôi. Cuông lá rât ngăn, 
phủ lông mao màu vàng nâu. Lá dày, chất cúng, giòn, dễ 
bẻ gãy; không mủi, vị hơi đăng.
TỲ bà diệp thái sợi: Các sợi nhỏ có một mặt màu lục sâm, nâu 
vàng hoặc nâu dỏ. tương đối mịn. Mặt còn lại cỏ lông mãng 
và gân lá nhô len. Chất dai, giòn; không mùi, vị hơi đắng.

Vi phẫu
Te hào bien bì trên hình chừ nhật, bên ngoài ỉà lớp cutin 
dày. Te bào biểu bi dưới mang nhiều lõng chc chớ đơn bào, 
thưcrng bị cong, phần nhiều có hỉnh chữ V gân gân giừa lá, 
lỗ khi nhìn thav rd. Mô giậu cỏ 3 den 4 hàng tế bào, mô 
khuyết thưa, chứa tinh thể calci oxalat hình lăng trụ, đôi 
khi cụm lại thành từng đảm. Bỏ mạch của gân giữa gần 
như một vòng tròn. Sợi xểp thành vòng tròn không liên 
tục. vách hóa gồ, bao quanh là các tẽ bào mô mêm có chứa 
các tinh thê calci oxalat hình lăng trụ hợp thành sợi tinh 
thể. Các tế bào chứa chất nhảy và các tinh thồ catci oxalat 
hình lăng trụ rải rác trong mô mềm.

Định tính
Phương pháp sac ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng’. Siìỉca geỉ GF2Ĩ4.
Dung môi khai trỉên: Tollten - aceton (5 : 1).
Dung dịch thư: Lãỵ khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 
20 ml ethanol (TT), lãc siêu âm trong 20 min, lọc. Cô dịch 
lọc trên cách thủy đến cạn, hòa cấn trong 5 ml ethanol (TT) 
làm dung dịch thử.
Dung dịch dôi chiêu: Hòa tan chất đôi chiêu acid ursolic 
trong ethanol (TT) đô được dung dịch đối chiếu có nong độ 
1 mg/ml. Neu không có acid ursolic thì lấy khoảng 1 g bột 
Tỳ bà (mẫu chuẩn), chiết như mô tà ớ phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lén bàn mỏng 1 pỉ mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triền khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra, đê khô ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch acid sulfuric 
Ỉ0 % trong ethanol (TT), sấy ờ 105 °C cho đến khi xuất 
hiện vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên săc ký đô 
cùa dung dịch thừ phải cho các vết có cùng màu săc và giá 
trị Rị-với các vết trẽn sắc ký đồ cúa dung dịch dối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 80 °C, 3 h). 

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

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

Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mẳt ráv 3,150 mm: Không được quá 
5,0 % (Phụ lục 12.12).

TỲ BÀ DIỆP
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Chất chiết được trong dưọc liệu
Không dưới 10,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiêt nóne (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước làm dung môi.

Chế biến
Thu hải lá quanh năm. phơi gân khỏ, bó thành những bó 
nhỏ và phơi khô.
Tỳ bà diệp thái sợi: Loại bò lông nhung, phun nước cho 
mềm, thái sợi và phơi khô.
Mật Tỳ bà diệp (chế mật): Mật ong được hòa loâng bàng 
nước sôi. trộn đều với Tỳ bà diệp thái sợi, ủ cho mật thấm 
đều, cho vào chào sao nhỏ lửa đến khi sờ không dính tay, lay 
ra và đê nguội. Dùng 2 ke Mật one cho 10 kg Tỳ bà diệp.

Bảo quản
Nơi khô, mát.

Tính vị, quy kinh
Khổ, vi hàn. Quy vào kính phe, vị.

Công năng, chủ trị
Thanh phế nhiệt và vị nhiệt, chỉ khái, chi ẩu. Chù trị: Ho 
và suyễn do phế nhiệt, sốt và khát do vị nhiệt.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùne từ 6 g đến 9 2. phối hợp trong các bài thuốc. 

Kiêng ky
Nón do bư hàn, ho do phong hàn không nên dùne.

TỲ GIẢI (Thân rễ)
Rhizoma Dioscoreae 
Micn tỳ giải
Thân rễ đă phơi hay sấy khô của cây Tỳ giải (Dioscorea 
septemìoba Thunb. hoặc Dioscorca futschauensis Uline ex 
R. Kunth), họ Cu nâu (Dioscoreaceae).

Mô tả
Phiến vát không đều, cạnh không đểu, kích thước thay đối, 
dày 2 mm đến 5 mm. Mặt ngoài màu nâu hơi vàng hoặc đen 
hơi nâu, có rải rác vết của các rề nhò, dạne hình nón nhô 
lên. Mặt cắt màu trang hơi xám đến màu nâu hơi xám, các 
đốm màu nâu hơi vàng của các bó mạch rai rác. Chat xốp 
hơi cỏ dạng bọt biển. Mùi nhẹ, không rõ rệt; vị hoi dang.

Bột
Màu nâu hơi vàng nhạt, nhiều hạt tinh bột. Các hạt tinh bột 
dơn, hình trứng, hình bầu dục hoặc gan hình cầu, hình tam 
giác hoặc các loại hình bat định; một số hạt nhọn ờ một 
đàu; một số có nhiều mắt hay mấu, đường kinh 10 ỊIIÌ1 đen 
70 ¡am; rốn hạt là khe hình chừ V, hình điếm, đa sổ có vân 
không rõ. Tinh thề calci Oxalat hình kim, xếp thành bỏ, dài 
90 pm đen 210 ¡un. Các tế bào mó mềm hình bầu dục hoặc 
hình chữ nhật, thành hơi dày, có lồ rò rệt. Các tế bào bần 
màu vàng hơi nâu, hình nhiêu cạnh, thành tế bào thảng.

TỲ GIẢI (Thân rể)

Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Siỉicữ geỉ G.
Dung môi khai triẻn: Cỉoro/onn - aceton (9 : 1).
Dungdịch thừ: Lây 2 g hột dược liệu, thêm 50 mỉ methanoì 
(77), đun hôi lưu trẽn cách thúy trong 1 h, lọc và bổc hơi 
dịch lọc đen can khỏ. Hòa căn nàv vào 25 ml nước, rửa 
với 25 I11Ỉ ether ethylic (77) rồi bỏ dịch rữa etber. Thêm 
2 ml aàdhydrocỉoric (TT) vào dung dịch nước, dun hồi lưu 
trên cách thùv trong 90 min rồi đê nguội, chuyên vào một 
binh gạn. lắc với eỉher ethyíic (TT) 2 lân, mồi lần 25 ml. 
Gộp các dịch chiết ether, cât thu hồi dung môi đen can khô. 
Hòa căn trong 1 ml cỉorọùvm (77).
Dung dịch doi chiếu: Lây 2 g bột Tỳ giai (mầu chuẩn), 
chiết như mỏ lã ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên cùng bản mỏng 
10 pl mồi dung dịch trên. Sau khi khai triển xong, lấy bản 
mong ra, để khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid 
phosphomoìyhdic (77) rồi sấy ờ 105 °c đến khi hiện rõ các 
vét. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thử phai có các vết cùng màu sắc và cùng giá 
trị Rf với các vét trên sắc ký đo cùa dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
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
Không quá 1.0 % (Phụ lục 9.7).

Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. 
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng e tha no! 70 % (77) làm dung môi.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, mùa đông. Đào lấy thân rề, loại 
bò các rỗ con, rưa sạch, thái phiến, phơi khô.

Bảo quản
Đê nơi khô. tránh môc.

Tính vị, quy kinh
Khô, bình. Vào các kinh can thận, vị. bàng quang.

Công năng, chủ trị
Phân thanh trừ trọc, khu phong trừ thấp. Chù trị: Cao lâm 
(đái đục), bạch đới quá nhiều; sang độc do thẩp nhiệt, đau 
lưng đâu gối.

C ách  dùng , liều I trọng
Ngàv dùng từ 9 g đến 15 g, dạng thuốc sắc, phối hợp trong 
các bài thuốc.

Kiếng ky
Không dùng cho người âm hư hỏa vượng, đau lưng do 
thận hư.
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