
UY LINH TIÊN (Rễ và Thân rề)
Radix et rhizoma Clematiiỉis
Re và thân rễ đã phơi khô cua cây Uy linh tiên (Clematis 
chi nem is Osbeck) và một số loài khác cùng chi (Clematis 
haxũpeíaỉa Pall., Clematis mans! ¡úrica Rupr.), họ Hoàng 
liên (Ranunculaccae).

Mô tả
Clematis chincnsis: Thân rễ hình trụ, dải 1,5 cm den
10 cm, đường kính 0,3 cm đến 1,5 cm, mặt ngoài màu 
vàng hơi nhạt, gốc thân còn sót ỉại ừ đinh, phần dưới thân 
rễ mang nhiều rề nhò. Chat tưoTìg đối bên. dai. mặt bè có 
xơ sựi.
Re hình trụ thon hơi cong, dài 7 cm đến 15 cm, đường kính 
1 mm đen 3 mm, mặt ngoài màu nâu đen, có vân dọc nho, 
đồi khi vỏ ngoài thoái hóa rơi rime, đe lộ ra uồ màu vảng 
nhạt. Chat cứng và íĩiòn, dề găy, vết gãv có phần vo tương 
đổi rộng, gỗ màu hơi vàng, hơi vuông, thường cỏ khe nứt 
giữa phẩn vỏ và phan gồ. Mùi nhẹ, vị nhạt.
Clematis haxapetaỉcv. Thân rễ ngấn, hình trụ. dài 1 cm đến 
4 cm, đường kính 0,5 cm đến 2,5 cm. Rề dài 4 cm đến 
20 cm, đường kính 0,1 cm đển 0,2 cm, mặt ngoài màu náu 
đên nâu đen, phần gô ờ mật gãv hình hơi tròn. Vị mặn. 
Clematis manshurìca: Thân rề hình trụ, dài 1 cm den
11 cm, dường kính 0,5 cm đến 2,5 cm. Rễ tương đổi dày 
đặc, dài 5 cm đến 23 cm, đường kính 0,1 cm đển 0,4 cm. 
mặt ngoài màu nâu đen, phần gồ ờ mặt gãv hình hơi tròn. 
Vị cay.
Uy linh tiên cãt khúc: Các đoạn không đều. Bên ngoài màu 
nâu đen, nâu hoặc đen nàu, có các vết nhăn dọc nho, đôi 
khi thay có gồ màu hơi vàng ở chồ phần vò bị rơi rụng, 
Mặt căt có phân vò rộng và phân gô màu vàng nhạt hỉnh 
gân tròn hoặc hơi vuông, thường có khe nứt giữa phần vò 
và phần gỗ.

Vi phẫu (mặt cắt ngang của rễ)
Clematis chỉnensis: Thành ngoài tc bào biểu bì dày lên, 
màu nâu đen. vỏ rộng, gồm các tế bào mỏ mềm, tế bào 
biêu bì xêp kéo dài theo hướng tiếp luyến; nội bì rò. Phía 
ngoài libe thường có các bó sợi và các tế bào đá, đường 
kính sợi 18 pm đèn 43 pm. Tầng phát sính libe*gỗ rõ, 
phân gô hoàn toàn hóa gỗ. Te bào mò mềm chứa các hạt 
tinh bột.
Clematis haxapetaỉcr. Tế bào biếu bì xếp kéo dài theo 
hướng xuyên tâm và 1 đến 2 hàng tể bào kèm có thành hơi 
dày. Phía ngoài libe không có bó sợi vả tế bào đá.
Clematis manshurica: Các tế bào biểu bì xếp kéo dài theo 
hướng xuyên tâm, trong rề già các tế bào này xếp hơi kéo 
dài theo đường tiêp tuyến. Đỏi khi thấy phía ngoài của libe 
có các bó sợi và tế bào đá.

Định tính
Phưimg pháp sắc kv lóp mong (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng;: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Tolueỉỉ - ethyl acetal - acid formic 
(20 : 3 : 0,2).
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Dung dịch thư: Lẩy khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 
50 ml ethanol 96 % (TT), đun hồi lưu trong cách thủy 2 h. 
để nguội, lọc. Cô dịch lọc trên cảch thủy đen còn khoảng 
20 ml. thêm 3 ml acid hydroclorie (TT), dun sói hôi lưu 
trong cách thủy 1 h, thêm 10 ml nước, dê nguội, chuyển 
vào binh gạn. lắc kv với 25 ml ether dầu hỏa (60 °c đèn 
90 ữC). Gạn lấy dịch chiết ether, cỏ trên cách thùy đến 
cạn. Hòa tan can trong 10 ml ethanol (TỌ dược dung dịch 
chấm sẳc ký.
Dung dịch chắt đoi chiểu: Hoà tan acid oỉeanoỉic chuân trong 
ethanol CĨT) để được dung dịch có nong độ 0,45 mg/ml. 
Dung dịch dược liệu đổi chiếu: Ncu không có acid olcanolic 
chuẩn, lẩv khoảng 1 g bột Uy linh tiên (mầu chuân), chiêt 
như mô tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lén bản mỏng 3 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản mỏng 
ra đó khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric 
10 % (77), sấy ở 105 °C cho đến khi các vết hiện rõ. Quan 
sát dưới ánh sáng thường hoặc ánh sáng tử ngoại ở bước 
sóng 366 nm. Trên sác ký đồ cùa dung dịch thừ phải có vết 
cùng màu sac vá giá trị R| với vết của acid oleanolic trên 
sac ký đồ của dung dịch chất đôi chiếu hoặc có các vết 
cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của 
dung dịch dược liệu đối chiếu.

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

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

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

Chất chiết được trong dưực liệu
Không dưới 15,0 %, tỉnh theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). 
Dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.

Che bien
Thu hoạch vào mùa thu. Dào lấy rễ, loại bo thân, lá, rửa 
sạch, phơi khô.
Uy linh tiên cát khúc: Loại bỏ tạp chất và thân còn sót lại, 
rửa sạch, ù cho mềm, cất khúc, phơ] khô.

Bảo quản
Đê nơi khô.

Tính vị, quy kỉnh
Tân, hàm, ôn. Vào kinh bàng quang.

Công năng, chủ trị
Khu phong, trừ thấp, thông kinh lạc, chỉ thống. Chù tri: 
Phong tê thấp các khớp chi, gân mạch co rút khó cử động, 
dân gian dùng chữa họntỉ hóc xuorng cá.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tử 6 g đến 9 g, dạng thuốc sác.

UY LINH TIÊN (Re và Thân rễ)
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VÀNG ĐẢNG (Thân) DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V

Kiêng kỵ
Huyết hư gây gân co rút, không phong thầp thực tà thì 
không dùng.

VÀNG ĐẢNG (Thân)
Cauỉìs Cosciniì fenestrati

Thân đà phơi hoặc sây khò cùa cây Vàng đắng [Coscinium 
/enestratum (Gaertn.) ColebiẠ Syn. Menispennum 
fenestratum Gaertn.], họ Tiết dè (Mcnispermaceae).

Mô tà
Thân hình trụ tròn, đường kính 2 C111 trờ lên, gàn thảng 
hoặc hơi cong, đôi khi có bướu phình to. Mặt ngoải màu 
vàng đẩt hoặc nâu. có khi loang lô, nhiều vết nhăn dọc, 
nông, đôi khi có vết sẹo tròn do vét tích cùa cành con. Mặt 
cắt ngang để lộ lớp vỏ mỏng, vòng gồ dày chiếm khoáng 
4/5 dường kính thân, màu vàng rơm, có tia hỉnh nan hoa 
bánh xe, lồ chồ nhiêu chấm nhò (mạch sỗ). Chất cứng khó 
bè, không mùi, vị đắng.

Vi phẫu
Lóp bần tế bào hình chừ nhật dẹt, xếp đều đặn. Mỏ mêm 
vò rải rác có nhiều đám tế bào mô cứng, thành dày, có ống 
trao đổi. Đám sợi đứng trước libe (cách vòng mò cứng), 
vòng mô cứng ngoài liên tục, bao lên đâu các đám libe 
hình bán nguyệt. Tầng sinh gồ. Gồ cấp 2, mạch gỗ tròn to. 
tế bào mô mềm gồ thành dày. Tia tùy rộng. Vòng mô cứng 
trong liên tục gồm tế hào thành dày cỏ vân đong tâm, trong 
tuv rải rác cỏ le bào mò cứng riêng lc.

Bột
Mành mạch mạng, mạch điềm, có nhiều tế bào mô cứng 
màu vàng tươi hình thoi, hỉnh nhiêu cạnh, hình chữ nhặt 
thành dày khoang rộng hay hẹp. Sợi có thành dày, ông 
trao đổi rõ hoặc không có. Hạt tinh bột hình chuông đứng 
riêng lẻ hay kép đôi, kép ba, đường kính 8 pm đến 10 /.un. 
Tinh thê calci oxalat hình quc nhỏ, dài khoáng 8 /im rai rác 
trong mô mềm, đôi khi có tinh thê ealci oxalat hình lăng 
trụ trong khoang tế bào mỏ cứng.

Định tính
A. Lấy 0,10 g bột dược liệu cho vào ống nghiệm, thêm 
10 ml nước ngâm khoáng 2 h. lọc lấy 2 ml dịch lọc cho 
vào ổng nghiệm khác, nho thèm 1 m! achí su!fuñe (77), đè 
nguội, nhỏ từ từ theo thành ông 1 ml nước brom bão hòa 
(TI'}, ờ giữa hai lớp dung dịch xuầt hiện một vỏng đỏ sẫm.
B. Lẩy 0,10 g bột dược liệu cho vào ống nghiệm, thêm 
1 ml ethanoì 90 % (77), ngâm 10 min đến 15 min, nhò 
1 đến 2 giọt dịch chiết ethanoỉ lên phiến kính, hơ nóng 
nhẹ đến gần khô, thêm 1 giọt acid hydrocioric (77), đậy lá 
kính, để yên 5 min đến 10 min, soi kính hiển vi thấy nhiều 
tinh thể hình kim màu váng riêng lò và xếp thành bó.
c. Quan sát dưới ánh sảng từ ngoại ở bước sỏne 366 nm, 
bột dược liệu phát quang màu vàng sáng.
I). Phương pháp sắc ký lóp mong (Phụ lục 5.4).

Bòn mỏng: Siiica geỉ GF:ị4.
Dung môi khai íriẽtr. n-Rutanoỉ - acid acetic - nước 
( 7 : 1 :  2).
Dung dịch thứ: Lấy 0,10 g bộĩ dược liệu, thêm 5 ml ethanol 
90 % (77), đun hồi lưu trên cách thủv 15 min. Lọc, được 
dung dịch thừ.
Dung dịch doi chiêu: Hòa tan berberin clorid chuẩn vào 
ethanoì 90 % (77) để được dung dịch có nồng độ 0,1 %. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng 
ra. đe khô trong không khí, phun lcn bàn mòng thuốc thừ 
Dragendorff (TT). Trên sẳc ký đồ cùa dung dịch thử phái 
có vết cùng màu đò cam vả cùng giá trị Rf với vết berberin 
thu được trẽn sắc kv đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẩm
Kliông quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Dược liệu bị biến màu: Không quả 2.0 %.
Ti lệ thân đường kính dưới 2 cnr. Không quá 2,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

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

Định lượng
Phương pháp sắc kv lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Hồn họp gồm Acetonitriì - dung dịch acid 
phosphoric 0ằỉ%  (50 : 50), thêm vào mồi 100 ml hồn hợp 
0.1 g Ỉ1Ơtri dodecyỉsuì/onat (77).
Dung dịch chuẩn: Hòa tan berberin ciorid chuân trong 
pha dộng để được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 
0,1 ms/ml.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoáng 0,1 g bột dược 
liệu (qua rây 710) vào bình định mức 100 mỊ thêm 
80 ml pha động, lắc siêu âm trong 40 min, để nguội, thêm 
pha động đen vạch, lắc đêu. lọc.
Điều kiện sãc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tình c 
(5 um).
Dctector quang phổ tư ngoại đặt ờ bước sóng 265 nm.
Tốc độ dòng: 1,0 - 1,5 ml/min.
Cách tiên hành:
Tiến hành sắc ký 5 /li dung dịch chuẩn, số đĩa lý thuyêt 
cua cột tính theo pic berberin clorid khống được thấp hơn 
4000
Tiến hành sắc ký riêng biệt 5 pl dưng dịch chuẩn và 5 - 
20 /li dung dịch thử (dùng thế tích tiêm thích hợp sao cho 
diện tích pic berberin trong sắc kỷ đô của dung dịch thử 
tương ứng với dung dịch chuân). Căn cứ vào diện tích pic 
thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuân và hàm lượng 
C2I)H)xNOjC1 cùa berberin clorid chuẩn, tính hàm lượng 
berbcrin clorid trong dược liệu.
Hàm lượng berberin ciorid (C2oH]ị(N 04Cl) trong dược liệu 
không được ít hơn 1,5 %, tính theo dược liệu khô kiệt-

1368



VIEN CHI (Rè)DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V 

Chế bien
Thu hái quanh năm, cạo vò, căt thành đoạn dài 10 em 
đến 13 em, phơi hoặc sây khô ở nhiệt độ từ 50 °c: clên 
60 cC~

Bào chế
Rưa sạch, thái thành lát mòng, phơi, hoặc sây khò ờ 
nhiệt độ từ 50 tfC đến 60 °c. Có thể dùng dể tán hột vả 
chiết xuất.

Bảo quân
Nơi khô mát, tránh môc mọt.

Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn. Vào kinh tỷ. vị. can. đơm, đại tràng.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, giải độc, sát trims, lợi thâp, lợi mật. Chu trị: 
Viêm ruột, ỉa chảy, viêm túi mật, viêm gan.

Cách dùng, liều lượng
Ngàv dùng từ 10 a đến 16 g. dạng bột thuốc hay thuôc săc.

VIỄN CHÍ (Rễ)
Radix Poỉygaỉae

Rễ phơi hay sấy khô cùa cây Viền chí lá nhỏ (Pờỉygaỉa 
temù/oỉia Willd.) và cây Viền chí Xiberi tức Viền chí lá 
trứng (Poỉygaỉa Sibirien L.), họ Viền chí (Polvgalaceae).

Mô tả
Dược liệu có dạng hình trụ, rồng, hơi cong queo, dài 3 em 
đến 15 em, đường kính 0,3 em đến 0,8 em. Mặt ngoài màu 
vàng xám hoặc xám tro, có các nếp nhãn ngang dàv đặc, 
các vêt nứt ngang, các vết nhãn dọc nhỏ (rễ già có các nếp 
nhãn và nứt ngang sâu hơn) và các vết sẹo cùa rễ nhánh 
dạng núm nhò. Chất cứng và giòn, dỗ bẻ gãy. mặt gãv cỏ 
phân vò màu vàng nâu, hoặc màu nâu nhạt, ruột rồng (đôi 
với re đã bỏ lõi); đổi với re chưa bò lồi eỗ, khi cắt ngang 
thầy lớp lõi gỗ có màu trang ngà, vỏ dễ bong khoi lõi gỗ. 
Mùi nhẹ. Vị đắng, hơi cay, kích thích họng khi nhai.

Vi phẫu
Lớp bân gôm các tế bảo bàn màu nâu nhạt, xốp thành 
hàng. Vỏ gồm các tế bào mó mềm và có các khe nứt. Libe 
tương đối rộng; tể bào mô mcm trong libe có chứa các giọt 
dâu, một số chứa đám tinh thê calci oxalat. Tầne phát sinh 
libe-gồ thành vòng liên tục. Rễ chưa bò lõi có phần gồ phát 
trien, tia gồ gồm 1 đến 2 dãy tế bào.

Bột
Bột màu vàng xám đen nâu vàng. Soi dưới kinh hiển vi 
thây: Mành bần màu vàng nâu nhạt. Nhiều mảnh mô mềm 
tè bào dài hoặc hơi tròn chứa nhiều giọt dầu. Có những 
giọt dâu đứng riêriu lè. Manh óng mạch, mạch vạch, dôi 
khi kèm theo sợi gồ. Neu bỏ hét lòi sỗ thì không thấv mảnh 
mạch ờ bột. Đôi khi thấv dám tinh thể caici oxalat.

Định tính
A. Lẩy 0,5 g bột dược liệu, cho vào ống có nút mài, them 
10 ml nước nóng, duy trì nhiệt độ khoáng 10 min. lắc mạnh 
trong 1 min, bọt hình thành hen ít nhất 10 min.
B. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 2 ml anhydrìd acetic 
(77), lắc mạnh, đẻ lắng 2 min, lọc. Lẩy dịch lọc thêm
1 ml acid sulfuric (TI) đẻ có hai lóp dung dịch phân tách 
rõ, phần tiếp giáp giữa 2 dung dịch này sè hiện ra màu nâu 
đỏ rồi chuyển dân sang màu lục đen.
c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bùn mòng: Silica gel 60F2 Ĩ4-
Dung môi khai triển: Cloroform - methanol - nước (7 :3 :1 ). 
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 355) vào một bình nón nút mài, thêm chính 
xác 50 ml methanol 70 %(TT), đậy núi và cân. Lăc siêu ảm 
trong 1 h, đế nguội và cân lại. Bô sung methanol 70% (TT) 
đe được khối lượng ban đàu, lắc đều, lọc. Lấy chính xác 
25 mí dịch lọc vào bình đáy tròn, bay hơi đên khỏ. Thêm 
50 ml dung dịch nalri hvdroxvd J0 % (Tỉ), đun hồi lưu
2 h, đê nguội, điêu chình đốn pH 4 - 5 băne acid hy droc lorie 
(IT). Lắc dung dịch thu được vói n-butanoỉ bão hòa nước 
(Tí) 3 lần, mỗi lần 50 ml, gộp các dịch chiết n-butanol và 
bav hơi trên cách thúy đến khỏ. Dùng methanol (TT) để 
hòa tan và chuyển toàn bộ căn vào bình định mức 25 ml, 
them methanol (TT) den vạch, lắc đêu, lọc qua màng lọc 
0,45 pm. Một phần dung dịch thu dược dùng để chấm sắc 
ký, một phần dùng đê sư dụng cho phép thử Định lượng. 
Dung dịch chắt đối chiếu: Hòa tan tenuifolin chuẩn trong 
methanol (TT) đế được dung dịch có nông độ khoảng 
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đòi chiếu: Lấy 1 g Viễn chí (mẫu 
chuẩn), chiết như mó tà ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt len bản mỏng 20 |_il dung 
dịch thừ và 4 Ị.tl dung dịch chất đối chiếu hoặc 20 pl dung 
dịch dược liệu đối chiểu. Sau khi triên khai sắc ký, lấy bàn 
mòng ra để khò trong không khí. Phun lên bản mỏng dung 
dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol (TT) và sây ờ 105 °c 
đen khi các vét hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên sắc ký dồ của dung dịch thử phải có vết cùng màu 
sác và giá trị Rf với vết của tenuifolin trẽn sắc kv đổ cùa 
dung dịch chất đối chiểu hoặc có các vết cùng màu sắc và 
cùng giá trị Rr với vết trên sac ký dồ của dung dịch đưọe 
liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 12.0 % (Phụ lục 9.6. ] g, 100 °c đến 
105°c,5h).

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

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

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Lõi gỗ còn sót lại: Không được quá 3,0 %.
Thân lá còn sót lại: Khônc được quá 2.0 %.
Tạp chất khác: Không (lược quá 1,0 %.
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VỌNG CÁCH (Lá) DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Chất chiết được trong dược liệu
Cân chính xác khoảng 4 g bột thô dược liệu, thêm 40 m) 
ether dầu hỏa (30 ° c  đến 60 °C) (TT), đun hồi lưu 1 h. lọc 
và rửa dược liệu bằng elher dầu hòa (30 °C' đến 60 °C) 
(TT), loại bò dịch ether dầu hòa và để dược liệu bay hơi 
kiệt dung môi. Tiếp tục tiến hành xác định chát chiết dược 
trong dược liệu (Phụ lục 12.10), dùng phương pháp chiét 
nóng, sử dụng ethanoỉ 70 % (77) làm dung môi.
Lượng chất chiết được không được ít hơn 30,0 % tính theo 
dược liệu khô kiệt.

Định lưọ*ng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - dung dịch acid phơsphorìc 0,05 % 
(70 : 30).
Dung dịch chuãn: Cân chính xác một lượng tenuiíblin 
chuẩn, hòa tan trong mcihanoì (TT) để được dung dịch có 
nong độ chính xác khoáng 1 mg/ml.
Dung dịch thừ: Dùng dưng dịch thu được trong phần Dung 
dịch thừ cua phép thứ định tính c.
Điêu kiện sác ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 ram), được nhồi pha tĩnh c  
(5 ịxm).
Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 210 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thổ tích tiềm: 10 pl.
Cách tiên hành:
Tiển hành sắc ký dung dịch chuân và tính số đĩa lý thuyêt 
của cột. Số đĩa lý thuyểt của cột tính theo pic tenuifolin 
phải không dưới 3000.
Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch 
thừ. Tính hàm lượng tenuiíblin trong dược liệu dựa vào diện 
lích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dưng 
dịch chuẩn, hàm lượng CÍ6H560|2 của tenuiíolin chuẩn. 
Dược liệu phái chứa không ít hơn 2,0 % tenuiíblin 
(C36H360 i:), tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân, mùa thu. đào lẩy rề Viền chí. 
bỏ lõi và tạp chất, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô. Trước khi 
dùng rửa nhanh, ủ mềm, cắt đoạn, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Viền chi chế: Lấy Cam thảo, thêm nước thích hợp, sác lấy 
ntrớc bỏ bã, cho Viễn chí đã cắt đoạn vào đun nhẹ cho hút 
hết hết nước sắc Cam thào, lấy ra phơi hoặc sẩy khô. Cứ 
100 kg Viễn chí dùng 6 kg Cam thao.

Bảo quản
De nơi khó.

Tính vị, quy kinh
Khố, tân, ôn. Vào kinh tâm, thận, phế.

Công năng, chủ trị
An thần ích trí, trừđờm chi khái. Chu trị: Mất ngũ, hay mê, 
hav quên, hồi hộp, đánh trông ngực, tinh thần hoàng hốt. 
Ho đỏm nhiều. Mụn nhọt, vú sưng đau.

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

Kicng ky
Người viêm loét dạ dày, phụ nữ có thai, người trầm cảm 
không nên dùng.

V Ọ N G  C Á C H  (Lá)
Folium Prenutae corymbosae

Lá đã phơi hay sấy khô của cây Vọng cách [Premna 
corvtnbosa (Burm.f.) Rottl. et Willd.], họ Cb roi ngựa 
(Verbenaceae).

Mô tả
Lá hình trái xoan dài 12 cm đen 15 cm, rộng 5 cm đến 10 cm, 
gổc lá tròn hay hơi hình tim, đầu tù hay có mũi nhọn ngẳn, 
mặt trên nhằn có màu nâu nhạt, mặt dưới có lông mịn, mép 
lá nguyên hoặc có khía ràng cưa nhò ở phía đẩu lá, cuống 
lá dài I cm đen 4 cm.

Vi phẫu
Gân chinh: Gân lá phía trên hơi lồi, phía dưới lồi nhiều. 
Biểu bì trên và dưới là một hàng tế bào hình chữ nhật xếp 
đều đận, rái rác mang lông che chờ đa bào và lông tiết đơn 
bào. Dưới biểu bì lả lóp mô dày gom các tế bào hình trứng có 
thành dày lên ờ góc. Mô mềm là các tế bào hình trứng không 
đều có thành mỏng, ơ  giữa gân lả là nhĩmg bó libe-gỗ xếp 
thành hình cung khép kín, libe ở phía ngoài, gỗ phía trong. 
Phía ngoài bó libe-gỗ là những đám sợi. Trong cùng là mỏ 
mềm ruột gồm những tế bào hình đa giác thành mòng.
Phiến lá: Dưới lóp biểu bi trên là 2 đến 3 hàng tế bào mô 
giậu, mô mềm là các tá bào hình đa giác thành mỏng, rãi 
rác trong mô mềm có các bó libe-gồ của gân phụ.

Bột
Bột có màu xanh nhạt, mùi thơm hăc, vị hơi đăng. Quan 
sát dưới kính hiền vi thấy: Mảnh biêu bì mang lỗ khí, lông 
che chư đa bào, lỏng tiểt chân đơn bào, đầu đa bào. Bỏ sợi, 
mánh mạch điém.

Định tính
Lấv khoảng 10 g bột dược liệu, ngâm trong ỉ 00 ml 
methanol (77) ờ nhiệt độ phòng trong 12 h. Rút lây dịch 
chiết, cất thu hòi dung môi dưới áp suất giảm còn khoảng 
5 ml, them đong lượng nước cat rồi cho chảy qua cột đã 
được chuẩn bị như sau:
Chuẩn bị cột: Cột thủv tinh có đường kinh 2 cm, dải 
30 cm. Nhồi vào cột 2 g hồn hợp than hoạt tinh - cát (tỉ lệ
1 : 10), rửa kỳ cột băng mrởc cất tới trung tính (thử băng
giấy quỷ).
Cho dịch chiết đà pha thèm đong lượng nước ờ trên chày 
qua cột, rứa cột bằng nước cắt cho tới khi dịch rửa giãi 
không còn lên màu với thuốc thừ Folding (77). Ngâm cột 
với khoáng 30 ml hồn họp ethanol - nước (50 : 48) trong
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p  h Rút dịch chiết với tốc độ 6 giọt/min cho tới kiệt. Cô 
dịch chiết còn khoảng 5 ml (dung dịch A) dê làm các phản 
ứng sau:
A Lấy 0 2 ml dung dịch A cho vào ỏng nghiệm, thêm 2 ml 
ethanol (IT), 1 ml thuốc thữSíaỉìa ì %, đun cách thủy trong 
5 min sẽ xuất hiện màu xanh tím.
Thuốc thừ Stalia ì %: l iy  1 gp-dimethyỉơnùnohenzaỉdehyd 
(TT) hòa tan trong 100 ml ethanol (TT) có chứa 5 % acid 
hydrọc lorie (TT).
B. Lấv 0.2 ml dung dịch A. thêm 2 ml methanol (TT) và 
] ml thuốc thừ BekothEgelman, hơ nóng khoảng 5 min sẽ 
xuất hiện màu nâu xám.
Thuốc thử Bekon-Egclman: Lấy 1 g henzidin (TT) và 20 g 
acid tricỉoacetic (TI) hòa tan trong 100 ml methanol (TT). 
Ghi chú: Than hoạt tinh sừ dụnu ữ trôn phải đáp ứng yêu 
cầu cùa Dược điền Việt Nam.
Cát: Những hạt silic màu trang hoặc xám nhạt, kích thước
hạt từ ỉ 50 pm đến 300 pm.
c. Phươne pháp sac ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel GFị ĩ4 .
Duna, mói khai triền: Ethanol - cỉoro/orm (3 : 7) hoặc ethyl 
ace tat ~ cloroform - acid formic - ethanol (5 : 8 : 1 : l ). 
Dung dịch thử: Lấy 4 ml dung dịch A, cô trong cách thủy tới 
khô, hòa căn troné 1 ml methanol (TT) được dung dịch thừ. 
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 10 g bột lá Vọng cách (mẫu 
chuân) và tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thừ. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 ịil mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra 
đê khô ờ nhiệt độ phòng. Phun lẽn bản mỏng thuốc thử 
Staỉia ỉ %, sây ờ 80 °c trong vài phút đề các vết hiện rõ. 
Quan sát dưới ánh sáng thườns. Trên sắc kv đồ cua dung 
dịch thừ phải có các vết cùng màu và cùng giá trị Rf với 
các vêt trên sắc ký đồ cùa dung địch đôi chiêu.

Độ ấm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 3 g, 100 cc. 5 h).

Tap chất (Phụ lục 12.11).
Tạp chất lạ như đất, sỏi, cát: Không được cỏ.
Bộ phận khác của cây: Không quá ] %.

Kim loại nặng
Không quá 6,0 phần triệu Pb; 0,5 phần triệu Cd; 0,5 phần 
triệu Hg; 1,5 phàn triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Chế biến
Hái các lá bánh tẻ, phơi khỏ hoặc sấv khỏ ở nhiệt độ 50 °c 
đên 60 °c. Khi dùng, thái nhò. sao vàng.

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

Tính vị, quy kinh
Vị đãng nhẹ. Tính mát. Vào vào kinh tâm, can, tỳ'.

Công năng, chủ trị
Thanh tràng chỉ lỵ, lợi niệu. Chủ trị: Lỵ ra máu, đau dạ 
dày, tiêu hóa kém, tiêu tiện khỏ khàn, ít sữa, còn dùng chữa 
SÔI, viêm gan, chíme vàng da sau sinh.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Cách dùng, liều lượng
Ngàv dùng 30 g đến 40 e dưới dạng thuốc sác; cũng có thê 
dùng lá tươi vò nát lấy nước, thêm chút muôi hoặc đường 
cho dỗ uống.

VÓI (Lả)
Folium Cỉeistocalysis opercuĩati

Lá đă phơi hav sấy khô cùa cây Vôi [Cỉeisĩocaly.x 
opercuỉatus (Roxb.) Merr. et Perry], họ Sim (Myrtaceae).

Mô tả
Lá dày, hình trái xoan hay bầu dục dài 8 cm đến 15 cm, 
rộng 5 cm đển 7 cm, ẹốc tròn, đàu lá nhọn. Hai mặt lá cỏ 
hai màu khác nhau, mặt trên màu nâu xam, mặt dưới màu 
lục nhạt. Không mùi, vị hơi chát.

Vỉ phẫu
Phan gân lá: Biểu hỉ trên vả biêu bì dưới ỉà một hàng tể 
bào nhó xếp thành hàng đều đặn, ngoài có lớp cutin dày. 
Mỏ mềm gồm nhùng tế bào hình tròn thành mỏng, kích 
thước không đều. Trong mô mềm vỏ có túi tiết tinh dầu 
nằm sát lớp biểu bi. Vòng mô cứng gần như liên tục bao 
quanh bỏ ỉibe-gồ. Bó libe-gỗ hình cung, libe bao quanh gỗ. 
Trong libe có tinh thê calci oxalat hình cầu gai nam rải rác. 
GỖ gồm các mạch gồ, cỏ 1 đến 2 bó mạch gồ xếp rời cạnh 
mạch gỗ chính hình cung.
Phiến let: Biêu bì trôn và biểu bỉ dưới là một hàng tế 
bào nhò xếp thảnh hàng đều đặn, ngoài có lớp cutin dày. 
Mô eiậu gồm một hàng tế bào xếp vuông eóc với biểu 
bì trên. Mô mềm gồm những té bào tròn, to nhò không 
đều, thành mỏng. Hạ bì gồm 2 đến 3 lớp tế bào nhò sát 
lớp biểu bì dưới.

Bột
Màu nâu, vị chát. Có các đặc điềm: Mảnh mô mềm, túi tiết 
tinh dầu, mãnh mạch xoắn, sợi đírnẹ riêne lẻ hay xếp thành 
bó, tinh thê caclci oxalat hình cầu gai, tể bào mô cứng hình 
nhiều cạnh thành dày.

Định tính
A. Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethanol 90 % (FT), 
đun sôi 3 min trên cách thúy, lọc, lấy dịch lọc (dung dịch 
A) làm các phản ứng sau và làm dung dịch thử trong phép 
thử B.
Lấy 2 ml dung dịch A, thêm 3 giọt dung dịch sắt (ỈU) 
cỉorỉd5 % (TT), lắc nhẹ. dung dịch có màu xanh đen.
Nhò 1 giọt dung dịch A lên miếng giấy lọc, hơ nhẹ cho 
khô, vêt có màu vàng nhạt, hơ lên miệng lọ amoniac đã 
được mở nút, màu vàng cùa vết đậm lcn.
Lấy 1 ml dung dịch A, thỏm 3 giọt dung dịch natri hvdroxyd 
Ỉ0% (TT), xuât hiện tủa màu vàng nâu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica gel GF2S4-
Dung mỏi khai trien: Ttìỉuen - ethyl acetal - acid formic 
( 6 : 4 : 1) .

VÓI (Lái
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Dung dịch thử: Lấy 5 ml dung dịch A. bốc hơi trẽn cách 
thủy còn khoảng 1 ml.
Dung dịch dối chiêu: Lây 3 g bột lá vối (mẫu chuẩn), tiến 
hành chiết như mõ tà ờ phép thừ định lính A. Lấy 5 ml dịch 
lọc, bốc hơi trên cách thúy còn khoảng 1 ml.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lèn ban mòng 10 pl mồi 
dung dịch trôn. Sau khi triền khai sắc ký, lẩy bàn mỏng ra 
đê khỏ ở nhiệt độ phòng, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ơ bước sóng 254 nm, Phun dung dịch acid sulfuric JO % 
trong ethanol (77), sấy bán mong ớ 100 °c  đến khi xuất 
hiện các vét. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sác kv 
đồ của dung dịch thử phai có các vết cùng màu và cùng giá 
trị R| với các vết của dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 8,0 % (Phụ lục 9.6, 70 °c, 1 g, 4 h).

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

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

Chất chiết đưọc trong dược liệu
Cân chính xác khoảng 10 g bột dược liệu cho vào bình 
Soxhlet, chiết bằng ethanol 90 % (77') trong 4 h. Lay dịch 
chiết, cất thu hồi dung môi rồi cô trên cách thủy đổn can. 
Hòa tan cẩn 3 lần, mồi lần với 20 ml nước nỏnẹ, lọc. Gộp 
các dịch lọc vào bình gạn, chiết 5 lần. mồi lần với 20 ml 
ethyl acetat (77), gộp dịch chiết ethyl acetat, cảt thu hôi 
dung môi, chuvcn phần còn lại vào một cò1' đâ cân bi, bay 
hơi trên cách thủy đến cắn, sẩy cán ờ nhiệt độ 60 °c đến 
khối lượng không đồi. Tinh hàm lượng chất chiết dược 
trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa không ít hơn 1,0 % chât chiẻt được 
trong ethvl acetat tinh theo dược liệu khò kiệt.

Che bien
Thu hái lá, loại bò tạp chất, phơi hoặc sấy khò.

Bảo quản
Trong bao bì kín, đê nơi khô, tránh nám môc.

Bào chế
Thu hái lá bánh tè, ngám trong nước sạch khoảng 20 min 
đến 30 min. Vớt ra, phơi đển khi lá khô tái (độ âm khoảng 
50 %), ủ  30 min đốn 1 h dề lả có màu hơi vàng và cỏ mùi 
thơm. Tiếp tực phơi khô. Lá vối khỏ có màu hơi vàng xám, 
mùi thơm dặc trưng, cắt đoạn 3 mm đến 5 mm theo chiều 
vuông góc với lá hoặc tán thành bột thô.

Tính vị, quy kỉnh
Vị đang, chát, tính hàn. Vào kinh tv, vị.

Công năng, ehủ trị
Giãi biếu, khử thấp, hỏa trệ, tiêu thực, sát trùng. Chú trị: 
Ản uống kém tiêu, đầv bụng, đau bụng, ly.
Dùng ngoài, nau nước rửa vốt thương, mụn nhọt, lờ ngứa.

VÓI (Nụ hoa)

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 16 g đen 20 g. Dạng thuốc sác, chè, uổng 
lúc nóng.

Kỉêng ky
Tỳ vị hư hàn, ỉa chày không dùng.

Y ỏ l (Nụ hoa)
Flos Cỉeistocaỉysis opercuỉati

Nụ hoa đã phơi hay sấy nhẹ đến khô của cây vối 
[Cỉeistocalyx opcrculatus (Roxb.) Merr. et Perry], họ Sim 
(Myrtaccac).

Mô ta
Nụ hoa hình ovan, hai dầu thuôn nhọn, dài 4 mm đốn 
6 mm, rộng 2 tnm dến 3 mm, màu vàng nâu. Đài hoa hình 
chuông, màu xám dài bằng 1/3 - 1/2 hoa, phía trên xè thành 
4 ràng nông. Hoa nhò màu trang lục nhạt lúc tươi, sau khi 
chế biến có màu bơi xám vàng, mùi thơm dặc trưng. Vị 
hơi chát.

Bột
Bột màu vàng nhạt, có các đặc điêm: Lông chc chờ, mành 
mô mềm là những te bào hình đa giác. Hạt phẩn hình cầu 
có 3 lỗ rãnh. Mảnh cánh hoa, mạch xoan, mành mạch.

Định tỉnh
A* Lấy 2 g bột dược liệu, them 20 ml ethanol (90%) (77). 
đun sỏi 2 min trên cách thủy, lọc. Dịch lọc (dung dịch A) 
dùng làm các phàn ứng sau và làm dung dịch thử trong 
phép thư B.
Lấy 2 ml dung dịch A. thỏm 5 giọt acid hvdrocỉoric (TT) 
và một ít bột magnesi (77), sau vài phút dung dịch chuyên 
từ màu vàng sang màu hông.
Lẩy 1 ml dung dịch A, thêm 3 giọt dung dịch sắt (Hỉ) 
clorid 5 % (77). lẳc nhẹ, dung dịch có màu xanh đen.
Lấy 1 ml dung dịch A, thêm 2 đến 3 giọt dung dịch natri 
hydroxyd 10 % (77), xuất hiện tủa máu vàng, tủa sẽ tan 
trong lượng dư dung dịch natrỉ hydroxvd Ỉ0 % (77).
B. Phương pháp sắc ký lcrp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bàn móng: Silica gel GI'254 ■
Dung môi khai trien: To ỉ lien - ethyl aceta f - acid formic 
( 6 : 4 : 1) .
Dung dịch thứ: Lấy 5 ml dung dịch A, bốc hơi trên cách 
thủy còn khoảng 1 ml.
Dung dịch doi chiếu: Lav 3 g bột nụ hoa vối (mầu chuẩn), 
tiến hành chiet như mỏ ta ơ phép thừ dinh tinh A. Lấy 5 ml 
dịch lọc, bốc hơi trên cách thúy còn khoảng 1 mỉ.
Cách tiến hành: Chart) riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sẳc ký, lấy bân mỏng ra 
đê khỏ ờ nhiệt độ phòng, quan sát dưới ánh sáng từ ngoại 
bước sóng 254 lim phài có các vết phát quang màu xanh lơ. 
Tiếp tục phun dung dịch acid sulfuric JO % trong ethanol 
(TT), sấv bàn mòng ờ 100 "C tới khi xuất hiện vết cỏ màu
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tím đỏ. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sac kỷ đô cùa 
dung dịch thừ phái có các vết cùng màu vả cùng giả trị Rị- 
với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đổi chiêu.

Độ ẩm
Khône được quá 10,0 % (Phụ lục 9.6. 70 °c, 1 g, 4 h) 

Tro toàn phần
Không được quá 10.0 % (Phụ lục 9.8).

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lộ hoa đã nờ: Không dược quá 10 %.
Tạp chất khác: Không đirợc quá 3 %.

Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hem 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tien hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dừng ethanol 70 % 777) làm dung môi.

Chế biến
Thu hái các cành mang nụ hoa, ngâm trong nước sạch 
khoáng 20 min đcn 30 min. Vớt ra, để khô se, tuổt lấy nụ 
hoa. Phơi khô đến độ ẩm khoảng 50 %, ủ  30 min đến 1 h 
để nụ có màu hơi vàng và có mùi thơm. Tiếp rục phơi khỏ. 
Nụ vôi cho màu hơi xám vàng, mùi thơm đặc trưne.

Bảo quán
Trong bao bì kín, nơi khô mát. thoáng gió, tránh nấm mốc. 

Tính vị, quy kinh
Đắng, chát, tính hàn. Vào kinh tỳ, vị. phế, thận.

Công năng, chủ trị
Khử thấp, hóa trệ, kích thích tiêu hóa, giải phiền khát, sát 
trùng. Chù trị: Ẫn uống kém tiêu, đầy bụng, viêm dạ dày, 
ruột câp, lỵ trực trùng, tiếu dường.
Dùng ngoài, nấu nước rửa vết thương, mụn nhọt, lờ ngửa.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g. Dạng thuốc sắc, chè, uổng 
lúc nóng.

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

VÔNG NEM (Lá)
Folium Ervthrinae variegatae

Lá đã phơi khô cùa cây Vông nem (Erythrina varỉegata L. 
= Erythìiỉìơ indica Lamk.), họ Đậu (Fabaceae).

Mô ta
Lá cớ cuône dài gom ba lá chét. Mồi lá chét hình gần như 
ba cạnh, đâu lả thuôn nhọn, đáy vát tròn, mép lá nguyên, 
mặt lá nhẵn. Mồi ỉá chét dài 6 cm đến 13 cm. rộng 6 cm 
đôn 15 cm. Lá chét giữa thường có chiều rộng lớn hơn 
chiêu dải. lá khô có màn lục xám, nhăn nheo, nhàu nát. 
Thướng dược cat bỏ cuống hoặc đê cuống dài dưới 1 cm.

D ược DIÊN VIỆT NAM V

Vi phẫu
Phàn gân giữa: Biếu bì trên và biêu bì dưới gôm một lớp 
te bào xẻp dều đặn, riêng biểu bi dưới có mang lồ khí và 
lỏng tiẻt hình trứng, đàu đa bảo, chăn đơn bào rất ngan. 
Sát lóp biêu bị trên và dưới có mô dày. Trong mô mềm rái 
rác cỏ calci oxalat hình thoi và hinb đa giác. Libe-gồ xếp 
thành một vòng ở chính giữa gân lá. Vòng mô cứng bao 
bọc bên ngoài các bỏ li be-gô. Mô mêm gôm những tê bào 
hinh tròn to, thành mỏng.
Phần phiền lá: Dưới biêu bi trên là mô mềm giậu gồm
2 lóp te bào dài, dưới là mô mềm khuyết. Từng quãng có 
những bó li be-gỗ của gân nhỏ nối liên biêu bì trẽn và biểu 
bì dưới, cắt ngang mỏ mềm giậu và mô mồm khuyòt. Rải 
rác cỏ calci oxalat hình thoi và hình đa giác.

Bột
Mảnh biêu bì trên gồm tế bào nhiều cạnh, ngoan ngoèo, 
thành mỏng. Mành bieu bi dưới có lỗ khí kiều hạt cà phê 
và lông tict hình trứng đâu da bào (gồm 4 đến 6 tế bào xếp 
chông lên nhau), chân đơn bào ràt ngăn, mảnh gân lá tế 
bào hình chữ nhật thành mòng, có chửa calci oxalat hình 
thoi và hình đa giác. Mành mô mềm giậu, bỏ sợi thành hơi 
dày. Mảnh mạch mạng, mạch xoăn.

Đinh tính
Lẩy 5 g bột dược liệu cho vào bình nón dung tích 50 ml, 
thấm ẩm băng amoniac đậm đặc 777), rồi cho vào binh 
40 ml cloroform 777), lác nhẹ, đật trên cách thủy sôi trong
3 min, lọc vào bình gạn qua giảy lọc đà được thấm ẩm 
bang cloroform (TT). Lấc 2 lần, mồi lần với 10 ml dung 
dịch acid hydrocỉoric 0,1 /V 777). Đẻ yên cho dung dịch 
tách thành 2 lóp, gạn lấy lớp acid. Gộp dịch chiết acid roi 
chia vào 3 ống nghiệm đe làm các phản ứng sau:
Ong 1: Thêm 2 giọt thuôc thừ Bouchardat (TT), xuât hiện 
tủa nâu.
Ỏng 2: Thêm 2 giọt thuoc thứ Mayer (77), xuất hiện tùa 
vàng nhạt.
Õng 3: Thêm 2 giọt thuôc thửDragendorff (TT), xuất hiện 
tủa vàng cam.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g. 100 °c, 4 h).

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

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

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

Kim loại nặng
Không quá 10 phần triệu Pb; 0,5 phần triệu Cd; 1 phần 
triệu Hg; 5 phẩn triệu As (Phụ lục 9.4.11).

Định hrọng
Cân chính xác khoáng 10 g bột dược liệu (qua rây so 355) 
cho vào bình nón 250 ml, thêm 100 ml ethanol 96 ?ó 777).

VỎNG NF.M (Lố)
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VỪNG DEN (Hạt) DƯỢC ĐI ÉN VIỆT NAM V

đun hồi lưu troné cách thủy trong 30 min. Lọc qua hông. 
Làm lại nhu tren vải lần cho đến hết alcalde! (dùng ĩhtiổc 
thừ Dragendorjf (77), Phụ lục 12.3). Gộp toàn bộ dịch 
chiết, bốc hơi dung môi đến căn. Ilòa tan cân với thing 
dịch acid sulfuric 2 % (TT) (3 lần, mồi lần 10 ml). Lọc 
dung dịch acid nàv qua bông vào bình lăng gạn, rứa bòng 
với một ít dung dịch acid sulfuric 2 % (77). Gộp dịch chiết 
và dịch rửa. Kiêm hỏa dịch acid này băng amnniac đậm 
đặc (77) đến pn 10. Sau dó chiết bàng cỉoroịbrm (77) 
5 lần, mỗi lan 10 ml. Gộp toàn bộ dịch chiêt cloro form, 
làm khan nước bang nai ri su (fat khan (TT), lọc vào chén 
cân đã sẩy khô và cân bì trước, rửa natri sulfat bang 5 ml 
cloro form (77) rồi lọc vào chén cân. bôc hơi cloro form 
trên cách thủy đến cắn. sầy ớ 100 °c  đến khối lượng 
không đôi và đem cân.
Hàm lượng alcaloid toàn phần trong dược liệu không ít 
hơn 0,15 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa xuân, kill trời khô ráo, cắt lấy lá bành 
tè không bị sâu hại, phơi âm can hoặc sấy nhẹ (ở 40 °c đen 
50 °C) đến khô.

Bảo quản
Nơi khô mát.

Tính vị, quy kinh
Khô, bình. Quy vào kinh tâm, tỳ.

Công nảng, chủ trị
An thần, sát trùng. Chủ trị: Mất ngủ (uống), mụn nhọt, 
loct, trĩ, lậu (dắp ngoài).

Cách dùng, liều lưọìig
Ngày dùng từ 4 g đốn 6 u. dạng thuốc sắc. Thường phối 
hợp với các vị thuốc khác.
Dùng ngoài lượng thích họp.

VỪNG ĐEN (Hạt)
Semen Sesattti Nigrum 
Me den
Hạt già phơi khô của cây Vừng đen {Sesamum indician 
DC ), họ Vừng (Pedaliaceae).

Mô tả
Hạt dẹt, hình trừng dài, 1 đầu nhọn, 1 đầu tròn, dài chừng 
3 111111 (có khi tới 5 mm), rộng 2 mm. Mặt ngoài màu đen, 
nhằn bóng hoặc hơi có vân lưới. Có hạt noãn màu nâu ờ 
đinh quả (đẩu nhọn). Vò hạt mỏng, 2 lá mầm màu trẳng có 
dầu. Mùi thơm, vị hơi ngọt.

Bột
Bột màu nâu xám hoặc đen nâu, có mủi thơm, vị hơi neọt, 
miết lên tay thấy nhờn, bết dính.
Soi kính hiển vi thấy: Mảnh mô mềm ẹồm các tế bào hình 
đa giác, thành mòne, chứa đầy tinh bột và những giọt dầu;

Nhiêu hạt tinh bột dính nhau thành đám hoặc nàm riêng 
rè, kích thước thay đồi, hình đa giác hoặc bầu dục, rổn hạt 
rò. '['inh thê calci oxalat hình cầu hoặc gần cầu rài rác hoặc 
nằm trong tế bào biêu bì vò quà, đưòng kính 14 pm dán 
38 pin. Tinh thê calci oxalat hình trụ rãi rác, đường kính 
2 um đen 12 pm, dài 24 [im.

Định tính
A. Lấy 1 g dược liệu đã giã dập, thêm 10 ml ether dchi hòa 
(60 °c  đến 90 cọ  (77). ngâm trong 1 h. Gạn lóp chất lỏng 
vào một ống nghiệm, thêm 10 ml acid hydrocỉoric (TT) 
có chửa 0,1 g dường trang (TT), lấc trong 30 s, màu hồng 
xuất hiện tronu lóp acid và dân dân chuyên sang màu đò 
khi đê yên.
B. Phương pháp sắc kỷ lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Ban móng: Sìlica geỉ G.
Dung mỏi khai trien: Cỵcỉohexan - ether - ethyl acetat 
(20 : 5,5 : 2,5).
Dung dịch thử: Tán nhỏ 0,5 g dưọ'c liệu, thêm 20 ml 
ethanoỉ (77), lắc siêu ám 20 min, lọc, bay hơi dịch lọc trên 
cách thủy tới khô. I lòa tan cấn trong 1 ml ethanol (77). để 
yên. dùng lớp dung dịch ờ phía trên làm dung dịch châm 
sac ký.
Dung dịch đỏi chiêu: Dùng 0,5 g hạt Vừng đen (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấv bản mòng 
ra, dể khô trong không khí, phun dung dịch acid suỉ/urìc 
Ỉ0 % trong ethanol (77), sấy bản mòng ở 100 °c  đến 
105 °c cho đến khi các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng 
thường. Trên sắc kỷ đồ của dung dịch thừ phải có các vết 
cùng màu sác và giá trị Kị' với các vết trên sắc ký đo của 
dung dịch đối chiêu.

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

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

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

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

Hàm lưọiig chất béo
Không it hơn 30,0 % tính theo dược liệu khô kiệt 
Cân chính xác khoáng 10 g dược liệu (bột nửa thô), đặt 
vào dụng cụ Soxhlel, thêm 100 mi ether ethvỉic (77), đun 
trên cách thủy sôi 5 h. Chuyên dịch chiết vào bình thúy 
tinh đà cân bì trước, cô trên cách thủy đến cạn. sấy can ớ 
105 °c trong 3 h, lầy ra để nguội trong binh hút ẩm 60 min, 
cân xác định khối lượng can.
Tính phần trăm lượng cắn thu được theo dược liệu khô kiệt.
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XÀ SÀNG (Quà)DƯỢC DIÉN VIỆT NAM V

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu. Khi qua chín, căt cà cây đem phơi 
khô đập lấy hạt, loại bỏ tạp chát, phơi khô.

Bảo quản
Trong bao bì kín, đẻ nơi khô ráo. Tránh mọt.

Bào chế
Khi dùng, đcm hạt vừng sao nhò lửa tới khi hạt nổ lách tách, 
phồng đều, mùi thơm đặc trung. lấy ra, tãi mòng cho nguội.

Tính vị, quy kình
VỊ ngọt, tính bình, khône dộc. Vào các kinh tỳ, can, thận. 

Công năng, chủ trị
Bồ can thận, dường huyết, chi huyết, nhuận tràng thông 
tiện, lựi sữa. Chủ trị: Thiếu máu do huyết hir, tóc bạc sớm, 
xuẩt huvết do giảm tiểu cầu, táo bón, sau đẻ ít sữa.

Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng 12 g đến 60 g. Dạng bột hoặc nấu cháo.

Kiêng ky
Tỳ vị hư hàn, ỉa chày không dùng.

XÀ SÀNG (Quả)
Fructus Cnidiì 
Giần sàng

Quả chín đà phơi hay sấy khô cùa cây Xà sàng (Cnidium 
momúeri L.), họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
Quà đóng với hai phân quả dính nhau ở một mặt tạo thành 
hình trứng nhỏ, có khía loi; dài 2 mm đến 4 mm, dường 
kính 1 min đến 2 mm. Mặt ngoài màu vàng nhạt hoặc vàng 
sẫm. Đinh có hai vòi mảnh, dài khoảng 2 mm đến 4 nun. 
Mỗi phân quả có 5 khía lồi nhô cao xen kẽ với 4 rãnh khá 
sâu, trông giống như quả cỏ cánh; giữa là một hạt hình 
trứng. Mặt tiếp xúc giữa hai phân quà là mặt phảng, có 
2 đường chỉ dọc nồi lên màu nâu. Mặt cắt ngang qua tâm 
của quả nguyên vẹn gồm hai phần là hai phân quả dính liền 
nhau. Néu vet cắt không ở ngay giữa thì hai phân quà có 
thẻ tách rời. Môi phản quà có thê nhìn thấy 6 vết tròn nhỏ 
tương ứng với 6 ống tiết. Hạt nhò, màu nâu xám, có dầu. 
Quà có mùi thơm, vị cay.

Ví phẫu
Quá: Vò quả ngoài là một lớp gồm các tế bào hình chừ 
nhật nhỏ, thành mòng, có cutin hơi răng cưa ở mặt ngoài. 
Kẻ đên là 1 đẻn 2 lớp tế bào mô mềm hình chữ nhật. Vùng 
mô mèm tương ứng với cạnh lồi có bó libe-gỗ nhò gôm 
libe và gỗ liền nhau, rải rác cỏ tinh thể calci oxalat hình 
khôi nhó. Xung quanh bó libe-gỗ, các tế bào của vùng vỏ 
quá giữa có một phần hóa mõ cứng, nhung thành tế bào 
khá mỏng, có cấu tạo giống như mạch mạng. Vò quà trong 
là một lớp tế bào tạo thành vòng lien tục, hơi uốn lượn map

mỏ. thành tè bào khá dày. Ỏ mặt tiếp giáp của hai phân 
quà, mỗi bên có hai ống tiết, bốn ổng tiết còn lại nam trong 
mô mềm của vò quà giữa, bên dưới bơn rãnh sâu. Óng tiết 
kiều lv bào với các tế bào xung quanh còn khá nguyên vẹn, 
bên trong chửa tinh dầu dưới dạng giọt tròn màu vàng. Ở 
vùng gíừa mặt ticp hợp, chồ hạt đính vào, mồi bên phân 
quà có một bó libc-gỗ nhở (sống noãn) gồm gồ ờ giữa, bao 
quanh là libe.
Hạt: Vò hạt gồm một vòng tế bào mỏ mềm hình chữ nhật, 
thành mòng, xếp sít nhau theo hướng xuyên tâm. Bên 
trong là nội nhù gồm các te bào hình đa giác, thành mỏng, 
chứa đầy dâu béo.

Bột
Bột có màu vàng nâu, mùi thom, vị cay. Soi kính hiền vi 
thấy: Mảnh vỏ quả gồm các tế bào hình chữ nhật hay đa 
giác, thành mòng, chứa chất có màu vàng, mảnh ong tiết bị 
vỡ, manh mõ cimg gồm các tế hào hình chữ nhật hay da giác 
có thành tế bào cẩu tạo như mạch mạng, mành mạch vạch, 
mạch xoắn nhỏ và hiếm, mành nội nhu chứa nhiều giọt dầu 
béo to nhỏ không đều, tinh the calci oxalat hình khối.

Định tính
A, Lấỵ 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 96 % (TT), 
đun hồi lưu trong cách thủy 10 min. Lọc, lấy dịch lọc làm 
các phàn ứng sau:
Dịch lọc đem quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở 
366 nm, có huỳnh quang màu đò tía.
Lấy 2 ml dịch lọc, nhỏ vài giọt dung dịch acid hydroclorìc 
Ỉ0 % (77). Xuât hiện có tủa đục. Nhò tiêp khoáng 10 giọt 
dung dịch na tri hydroxyd 10 % (77) cho đên pH kiêm. 
Dung dịch trở nên trong và tăng màu vàng.
Lấy 2 ml dịch lục, thêm đồng thể tích dung dịch natrì 
carhonat 3 % 677), đun nóng nhẹ trong 5 min. Đe nguội, 
thêm 1 đến 2 giọt hon hợp diaio p-nitroamỉin, xuất hiện 
màu đỏ anh đào.
Cách pha hỗn hợp dia/.o p-nitroanilin: Hòa tan 0,4 g 
p-nitroaniỉin (TY) trong một hỗn hợp gồm 20 ml dung dịch 
acid hydrocỉoric loãng (77) và 40 ml nước, làm lạnh ờ 
15 °c  và thêm dung dịch acid nitric Ỉ0 % (77) cho đến khi 
một giọt dung dịch làm giấy hồ tinh bột có iođid chuyển 
thành màu xanh.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel GFiị4.
Dung mói khai trión: Cloroform - ethyl acetat (9 : 1). 
Dung dịch thử: Lav kboãng 0,3 g bột dược liệu thô, thêm 
5 ml ethanol 96 % (TT), siêu âm trong 5 min, để lắng, lấy 
phân dịch trong ờ trên lảm dung dịch thử.
Dung dịch đỏi chiêu: Lấy 0,3 g bột Xà sàng (mầu chuân), 
tiên hành chiêt như mô tả ở phẩn Dung dịch thử.
Cách tiên hc)nh: Chấm riêng biệt lên bàn mông 20 ul mồi 
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 
khoảng 10 cm, láy bản mỏng ra, đẽ khó ờ nhiệt độ phòng. 
Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng 366 nm. 
Trên sắc đồ cùa dung dịch thừ phải cỏ các vết cùng màu 
sac và giá trị Rj với các vèt trên sac ký dồ của dung dịch 
đỏi chiếu.
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Độ ẩm
Khôn» quá 13,0 % (Phụ lục 12.13).

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

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

Định lượng
Tiến hành phương pháp Định lượng tinh dầu trong dược 
liệu (Phụ lục 12.7). Lấy khoảng 30 g dược liệu khô, thêm 
khoảng 200 mỉ nước: cất trong 3 lì với tốc độ 2,5 ml/min 
đến 3,5 ml/min.
Dược liệu phải chứa ít nhất 1,0 % tinh dầu tính theo dược 
liệu khô kiệt.

Chế biển
Thu hoạch bằng cách nhô hay cắt cà cây. phoi hoặc sấy 
nhẹ cho đến khô. Đập lấy quả, loại bó tạp chất, phơi hay 
sấy khô.

Bảo quản
Để nơi khô, thoáng mát, tránh làm mất tinh dầu.

Tính vị, quy kỉnh
Khổ, vi tân, mùi thơm hẳc, ôn, hơi có độc. Vào hai kinh thận, 
tam tiêu.

Công năng, chủ trị
Cường dương, ôn thận, sát trùng, tán hàn. Chù trị: Liệt 
dương, di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, viêm loét âm đạo, 
âm hộ ngứa, ra khí hư đò lẫn trang, phong thấp, đau khớp, 
nhiễm trùng ngoài da.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoải: Nấu nước xông, rửa, lượng thích hợp.

Kiêng kỵ
Người thận suy, hỏa bốc hay cường dương không nên dùng.

XÍCH ĐÒNG NAM (Rễ)
Radix Cỉerodendri ỷaponici 
Mò đỏ

Re đã phơi hay say khô của cây Xích đồng nam (Clerodendnm 
japonicum (Thunb.) Sweet.), họ Cò roi ngựa (Verbenaceae). 
Tên đồng nghĩa: Voỉkameria japónica Thunb.; Voỉkameria 
kaemperi Jacq.; Cỉerodendrumsquamatum Vahl; Clerodendmm 
kaempferi (Jacq.) Sieb. ex Steud.; Cỉerođendnim infortunatum 
auct. Non. L.

Mô tả
Rễ hình trụ, thẳng hoặc hơi cong, dài 10 cm đến 30 cm, 
đường kính 0,5 cm đến 2 cm và có nhiều rễ con. Mặt ngoài 
màu vàng xám, có những vèt nhăn theo chiều dọc. Mặt

XÍCH ĐỒNG NAM (Rồ)

cắt ngang màu vàng nhạt. Chat giòn cứng, dễ bẽ gãy, mùi 
thơm nhẹ, vị nhạt.

Vi phẫu
Lớp bẩn gồm tè bào hình chừ nhật xếp đều đặn, xếp thành 
hàng có nhiều chồ bị nứt, rách. Mô niềm vò gồm các tế bào 
hình trứng, thành móng. Mô cứng gồm các tể bào, thành 
dày hóa gồ, tụ thành đảm rải rác thành vòng bao ngoài ỉớp 
libe, trong có chứa nhiều tinh thô calci oxalat hình khối. 
Libe gồm các tể bào nhỏ bao ngoài lớp gỗ. Tầng phát sinh 
libc-gồ gom một hàng tế bào thành mỏng. Gỗ gồm các 
mạch to nhò khác nhau, bó gỗ xuất phát từ tâm. Trong cùng 
là lớp mô mêm ruột, hao gôm những lê bào hỉnh đa giác.

Soi bột
Các hạt tinh bột tròn, đứng riêng lẻ hoặc tập trung thành 
các dạng kép 2, kép 3 hoặc 4. Mảnh bần màu nâu đô bao 
gồm các tế bào hình chữ nhật dài, thành mỏng. Míành mô 
mềm chứa các hạt tinh bột. Tinh thê calci oxalat hình khối 
đứng riêng lẻ hoặc tập trung thành từng đám trong tể bào 
mô cứng. Các tế bào mô cứng thành dày, đứng riêng lè 
hoặc tập trung thành đám. Mành mạch điểm.

Định tính
A. Lấy khoảng 5 g bột dược liệu cho vào bình nón có dung 
tích 100 ml, thêm 50 ml ethanoỉ 90 % (TY). Lắc kỹ, đun 
trong cách thủy 10 min, lọc. Cô dịch lọc tren cách thủy đến 
khi còn khoáng 5 m! đề làm các phản ứng sau:
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 5 giọt acid hydrocỉorìc (TT) và ít 
bột magnesi (77), lẳc đều, xuất hiện màu đỏ hồng.
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 2 giọt dung dịch natri hvdroxvd 
20 % (TT), xuất hiện lùa vàng cam, tủa sẽ tan trong lượng 
dư thuổc thừ.
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 ml ethanol 90 % (77), lắc đều, 
them 3 giọt dung dịch sắt (ỉỉỉ)  clorid 5 % (77), dung dịch 
thu được chuyển từ xanh nhạt sang xanh đen.
B. Phươna pháp sác ký lớp mòng (Phụ lục 5.4)
Bàn mỏng: Silica gal GF2Ỉ4.
Dung môi khai triển: Toỉuen - ethyl ace tat - acid formic 
(4:4:0,5) .
Dung dịch thừ: Lấy khoảng 10 g bột dược liệu, thêm 
100 ml methanol (TT). Đun hồi lưu trong cách thủy 
15 min. Lấv dịch chiết, lọc qua giấy lọc, cô dịch lọc trên 
cách thủy đốn còn 5 mi để lảm dịch chấm sắc ký.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy khoáng 10 g bột rễ Xích đong 
nam (mẫu chuẩn), tiến hành chiết như dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng ỉ 0 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai, lẩy bản mỏng để khô 
trong không khí. Quan sát sắc ký đồ dưới ánh sáng từ 
ngoại ở bước sóng 366 nm và hiện màu bằng hơi iod. Tren 
sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu sắc 
và cùng giá trị Rf với các vết trên sẳc ký đồ của dung địch 
đoi chiếu.

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

DƯỢC DIÊN VIỆT NAM V
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DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V 

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

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

Định lượng
Cân chính xác khoán2 10 ẹ bột dược liệu (qua rây số 355) 
cho vào bình nón. Thêm 100 ml methanol (TI), lắc siêu âm 
30 min, gạn lẩy dịch chiết. Bà được chiết như trên 2 lần nữa. 
Gộp các dịch chiết methanol, cất thu hồi inethanol dưới áp 
suất giảm dến còn khoảng 20 ml dịch chiết. Thêm 10 mỉ 
nước nỏne. đun trong cách thùy 60 °c trong 30 min, khuấy 
kỹ để hòa tan. Lọc nóng qua bỏng, sau đó lọc tiếp qua giấy 
lọc gấp nếp. Lọc và tráng nhiều lần để thu dịch lọc (5 ml 
nước nóng/1 lần X 5 làn). Đổ nguội, gộp dịch lọc và dịch 
trảng vào bình gạn, lắc với ethvỉ acctat (TT) 5 lần, mỗi lan 
50 ml. Gộp dịch chiết ethyl acetat, cất thu hồi dung môi 
dưới áp suất giám còn khoảng 20 ml, cho dịch chiết nàv 
vào cốc đà cân bì. Bốc hơi trên cách thủy tới cấn. sấy can 
ờ 60 °c đen khối lượng không đổi, đề nguội trong bình hút 
ẩm 30 min rồi đem cân ngay. Tính hàm lượng cắn thu được. 
Hàm lượng cắn thu được phải không được ít hơn 0,2 % 
tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Rễ thu hoạch vào mùa đông, rừa sạch, phơi khô.

Bào chế
Rề thái phien chéo dày 2 mm đến 3 mm. sao vàng.

Bảo quản
Trong bao bì kín, tránh ẩm, để nơi khô ráo.

Tính vị, quy kinh
Vi khổ, lương, vào 2 kinh tàm, tỳ.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, khu phong trừ thấp, tiêu viêm. Chu 
trị: Thâp khớp, đau lưng, đau gôi, tê bại chân tay, viêm 
mật, vàng da, niêm mạc mất bị vàng thẫm, nước tiểu có 
sắc tố mật.

Cách đùng, tiều lượng
Ngày dùng 12 g đến 16 g, dưới dạng thuốc sắc. Thường 
phôi hựp với một sô vị thuốc khác.

XÍCH THƯỢC (Rễ)
Radix Paeaniae

Rễ đã phơi khô cùa cây Thược dược (.Paeonia lactiýiora Pall.) 
hoặc cây Xuyên xích thược (Paeonỉa veừchiì Lynch), họ 
Hoàng Liên (Paeoniaceae).

Mô tả
Rề hình trụ hơi cong, dài 5 cm đến 40 cm, đường kính 
0.5 cm đcn 3 cm. Mặt ngoài màu nâu, thô, có vân nhăn

XÍCH THƯỢC (Rề)

và rành dọc, có vết cùa rễ con và lồ vò nhô lên theo chiêu 
ngang, đôi khi vỏ ngoài dễ bị tróc. Chất cứng và giòn, dề 
be gẫy, mặt bẽ màu trắng phẩn hoặc hồng, vò hẹp. gỗ có 
vân xuyên tâm rõ, đôi khi có khe nứt. Mùi hơi therm, vị hơi 
đáng, chua và chát.
Dược liệu thái phiến: Các phicn dày hình gần tròn hoặc 
gần chữ nhật, bên ngoài và mép phiến màu nâu, bề mặt 
màu trăng vàng hoặc hông; vò mong, gô xêp thành tia 
xuyên tâm, đôi khi có khe nứt.

Vỉ phẫu
Bần gồm vài hàng tế bào nâu. Te bào mô mềm của vò 
dạng kéo dài ra theo hướng tiếp tuyến. Li be tương đổi hẹp. 
Tầng phát sinh xếp thành một vòng. Tia gỗ tương đổi rộng, 
mạch gỗ xếp theo hướng xuyên tâm, kèm theo có các sợi 
gỗ. Các tế bào mô mềm chửa các cụm tinh thể calci oxalat 
và hạt tinh bột. Tia gồ, mạch gỗ, sợi gồ nằm trong mò gỗ 
không hoá gồ.

Định tính
A. Lẩy 0,5 g bột dược liệu, them 30 ml ethanol 96 % (TT), 
lắc trong 15 min và lọc. Lắc 3 ml dịch lọc với 1 giọt dung 
dịch sắt (ỈU) cỉorid (77), xuất hiện màu tía xanh da trời tới 
màu lục lam sau đó chuyên thành màu tía xanh da trời rồi 
đến màu lục tối.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bern mỏng: Silica gel GF254-
Dung mỏi khai triền: Cloroform - ethyl ace tat - methanol 
- acid formic (40 : 5 : 1 0 ;  0,2).
Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 
(Tỉ), lắc kỹ trong 5 min, lọc. Bốc hơi dịch [ọc đến khô, hòa 
tan cán trong 2 ml ethanol 96 % (77).
Dung dịch chat đối chiếu: Hòa tan paeoniflorin chuẩn 
trong ethanol (TT) để được dung dịch có nồng độ khoảng 
2 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đôi chiếu: Neu không có paeoniflorin 
chuân thì dùng 0,5 g bột Xích thược (mẫu chuẩn), tiến 
hành chiết như mô tả ừ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 4 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn mòng ra 
đẽ khô ngoài không khí. Phun dung dịch vơnilin 5 % trong 
acid sulfuric (77), sấy 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 vết cùng giá trị Rrvà màu sắc với vết cùa 
paeoniflorin trên sac ký đồ của dung dịch chất đối chiếu. 
Hoặc trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải cỏ các vết cùng 
giá trị Rt-và màu sắc với các vết trên sắc ký đồ cùa dung 
dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không được quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 6 h). 

Tro toàn phần
Không được quá 6,5 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong acid
Không được quá 0,5 % (Phụ lục 9.7).
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Chất chiết được trong dược liệu
Khống được dưới 28,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Ti én hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10). 
Dùng nước ỉàni dung mỏi.

Kim loại nặng
Không được quá 20 phẩn triệu (Phụ lục 9.4.8, phương 
pháp 3).
Dùng 1 g bột dược liệu và 2 ml dung dịch chì mau 10 phần 
triệu Pb (TT) để chuẩn bị dung dịch dối chiếu.

Arsen
Không đưực quá 5 phân triệu (Phụ lục 9.4.2, phương 
pháp A).
Lấy 0,4 g bột dược liệu vảo 1 chén bàng sứ hoặc thạch anh có 
năp đậy, thêm 10 ml dung dịch magnesi nitrat hexahydrat 
(77) 2 % trong ethanoì 96 % (77), đổt hết ethanol, nung 
nóng từ từ cho đên khi than hóa, nêu chưa than hóa hoàn 
toàn thì làm âm cẳn bang một lượng nhò acid nitric (77), 
tiếp tục nung tương tự như trên cho đên khi than hóa hoàn 
toàn. Để nguội, thêtn 3 tnl acid hydrocloric (77), hòa tan 
cắn bàng cách đun nóng trên cách thủy. Lấy dung dịch này 
tiếp tục tiến hành thử theo phương pháp A, Phụ lục 9.4.2, 
dùng 2 ml dung dịch arsen mâu Ị phân triệu As (77).

Định luọìig
Phưomg pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanoỉ - dung dịch kaỉi dihvdro phosphat 
0,05 M  (40 : 65).
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác một lượng paeonilìorin 
chuẩn và hòa tan trong methanoỉ (77) đẽ được dung dịch 
có nồng độ chính xác khoáng 50 pg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột thô dược 
liệu vào bình nón nút mài có dung tích thích hợp, thêm 
chính xác 25,0 ml methanoì (77), đậy nút, cân xác định 
khối lượng. Neâm trong 4 h, lắc siêu àm trong 20 min, 
để nguội, cân lại và bổ sung methanol ịTT) đê được khôi 
lượng ban đầu. Lắc đều, lọc qua giây lọc thường, bở ] 0 ml 
dịch lọc dầu, lọc dịch lọc sau qua màng lọc 0,45 pin.
Điêu kiện súc hý:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C’ 
(5 pm).
Detector quang phổ tủ ngoại đặt ở bước sóng 230 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
'Phê tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sác ký dung dịch chuẩn theo điều kiện đă mô tả, 
tính số đĩa lý thuyểt cua cột. số đĩa lý thuyct tính theo pic 
paeonihorin không được dưới 3000.
Tiêm ricng biệt dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Căn 
cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch 
chuẩn vả hàm lượng C^ỈUáOịi cùa paeoniAorin chuẩn, 
tính hàm lượng paeonitlorin trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa ít nhất 1,8 % paconiAorin (C^IIiịiOn) 
tỉnh theo dược liệu khô kiệt.

XUYÊN KHUNG (Thân rc)

Chế biến
Thu hái vào mùa xuân, thu. Đào lấy rễ, loại bỏ thân, rễ con 
đât cát, phơi khỏ.
Dược liệu thái lát: Lay rễ đã phơi khô, phân loại lớn nhò 
rira sạch, ủ mềm, thái lát dày, phơi khô.

Bào quản
Đê nơi khô, thoáng mát.

Tính vị, quy kính
Toan, khả, vi hàn. Vào kinh can, tỳ.

Công nãng, chủ trị
Lương huyết, tán ứ, giảm đau. Chủ trị: Ôn độc phát ban, ỉa 
máu, chảy máu cam, mất đò sưng đau, can uất, sườn đau, 
kinh be, hành kinh đau bụng, hòn cục trong bụng, sung đau 
do sang chấn, nhọt dộc simg đau.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dũng từ 6 g đốn 12 g, dạng thuốc sắc.

Kiêng kỵ
Không dùng phôi hợp với Lê lô.

XUYÊN KHUNG (Thân rễ)
Rhizoma Ligustici wat lieh ii

Thân rẽ đã phơi hay sấy khô cùa cây Xuyên khung 
(.Lỉgusticum wallichii Franch.), Họ Hoa tán (Apiaceae).

Mô tả
'Phân rề (quen gọi là củ) cỏ hình khối méo mó, nhiều dạng, 
đường kính 2 cm đến 5 cm, có nhiều u không đều nôi lên. 
Bề ngoải màu nâu đất, có nếp nhăn, xù xì, có vết tích cùa rề 
con còn sót lại. Phía đinh có vết thân cây cắt di, hình tròn, 
lõm xuống. Chất cứng, khó bẻ gay. Mặt cẳt ngang màu vàng 
nâu. Mùi thơm, vị cay hơi tê.

Vi phẫu
Bần gồm nhiều lớp tế bào. Mô mềm vò tế bào hình tròn, rải 
rác có những đám khuyết to và có nhiều ông tiết nìàu vàng 
nâu nhạt, bên trong có chứa chất tiết. Chất tiết này bát màu 
đò cam, khi nhỏ lên vi phầu vài giọt dung dịch Sudan ỈỈI 
(77). Libe cấp 2 gồm nhiều lóp tế bào. Rải rác có ống tiết. 
Gỗ cấp 2 gồm các mạch gồ rải rác. Mô mềm gỗ có tế bào 
gồ chira hóa gỗ (màu hồng). Libe vả gỗ không xếp thành 
vòng liên tục vì bị cắt bời các tia ruột rộng. Trong mô mêm 
ruột rài rác có các ông tiết.

Bột
Nhiều hạt tinh bột hình tròn, bầu dục, hình thận đường 
kính 5 pm đến 16 pm. Rốn hình chắm, hỉnh vạch ngang, 
hạt đơn hoặc hạt kép. Mành bàn màu nâu. Mảnh mạch 
mạng, mạch vạch, mạch thang. Sợi có thành dày. Mảnh tế 
bào mô mềm có nhiêu hạt tinh bột và có ống tiết.

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V
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DƯỢC ĐIÊN VÍẸT NAM V 

Định tính
A. Lấy 3 g bột dược liệu làm ẩm bang amoniac (TT), dè 
yên trong 30 min, thêm 20 ml cloroform ITT), ngâm 4 b, 
lắc siêu âm trong 30 min, lọc. Dịch lọc cho vào bình gạn, 
them 5 ml thing dịch acid sulfuric 10 % (ÍT), lắc, để yen 
cho dung dịch tách thành 2 lớp, gạn lấy dịch acid cho vào 
2 ống nghiệm, mỗi ống 1 ml.
Ống 1: Thèm 1 giọt thuốc thử Dragendorff (TT) có tùa 
màu đò gạch.
Óng 2: Thêm 1 giọt thuốc thử Bơỉichardat (Ti) có tủa do nâu.
B. Lẩv 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml ether dầu hỏa (30 °c  
đến 60 °C) (TO, để vên 10 min ờ nhiệt độ phòng, thỉnh 
thoang lấc rồi để yên. Gạn lấy ì ml dịch chiết ether dầu 
hỏa đem bôc hơi đến can khô, thêm 3 giọt dung dịch acid 
3,5-diniỉrohenzoic 2 % trong methanol (TO và 2 giọt 
methanol (77) bão hòa kali hydroxvd (77). xuất hiện màu 
tím hồng.
c. Phương pháp sấc ký lớp mông (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel Ố0F23J.
Dung mói khai trìên: n-Hexan - ethyl acetat (3 : 1).
Dung dịch thứ: Lấy I g bột dược liệu thêm 20 ml ether 
(TO, đun hồi lưu trên cách thủy 1 h, để nguội, lọc. Bốc 
hơi dịch lọc trên cách thủy đến cắn. Hòa tan cắn trong 
2 ml ethyl aceat (77).
Dung dịch dôi chiếu: Lấy 1 g bột Xuycn khung (mẫu 
chuân), chiẻt như mô tả ờ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẻn bản mỏng 10 pl mỗi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai sac ký, lấy bàn mỏng ra 
khôi binh săc ký, đê khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới 
ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng 254 nm. trên sắc ký đồ của 
dung dịch thử phải có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf 
với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

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 chiểt dược trong dược liệu
Không ít hơn 9,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tien hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), 
dùng ethanol 96 % (77) làm dung mối.

Định lưọng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha dộng: Acetonitriì - dung dịch acid phosphoric 0,085 % 
(17:83)7
Dung dịch chuán: Ilòa tan acid ferulie chuẩn trong 
methanol 70 % (77) đê được dung dịch có nong độ chính 
xác khoảng 20 pg/ml.
Dung dịch thứ: Cân chinh xác khoảng 0,5 g bột dược liệu 
(qua rây sỏ 355) vào bình nón nút mài dung tích lơo ml. 
thèm chinh xác 50,0 lĩ:! methanol 70 % (77), dậy nẩp, cân

XUYÊN SƠN GIÁP

xác định khối lượng. Đun sỏi hồi lưu cách thùy 30 min, dê 
nguội, cân lại và bỏ sung khối lượng mất đi bang methanol 
70 % (TT) nổu cần, lắc dền, lọc qua màng lọc 0,45 pin. 
Điều kiện sac ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhôi pha tĩnh c  
(5 pm).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ờ hước sóng 321 nm.
Tốc độ dòng: 1,3 mt/min.
Thể tích tiêm: 10 pi.
Cách tiến hành: Tiến hành sắc ký dung dịch chuân và ghi 
sắc ký đồ. Số đĩa lý thuyết cùa cột tính theo pic cùa acid 
ferulic không được ít hơn 5000. 
l ien hành sắc ký với dung dịch chuẩn, dung dịch thừ. 
Tính hàm lượng acid ferulic trong dược liệu dựa vảo diện 
tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thừ, dung 
dịch chuẩn và hàm lượng C10H|o0.t cùa acid ferulic chuản. 
Hàm lượng acid ferulic (Cl0H1()O.|) không được ít hơn 
0,05 % tính theo dược liệu khò kiệt.

Chế biến
Lấy thân rễ, cát bỏ gốc thân, lira sạch, phơi hoặc sấy nhẹ 
cho khô. Khi dùng thái phiến, vi sao.

Bảo quản
Để nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào các kinh can, đỏm, tâm bào.

Cồng năng, chủ trị
Hành khí hoạt huyết, trử phong, giam đau. Chù trị: Điều 
kinh, nhức đầu, hoa mắt, cảm mạo phong hàn, phong thấp 
nhức mòi, ngực bụng đau tức, nhọt độc sưng đau.

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

Kiêng ky
Người âm hư hỏa vượng không nên dùng.

XUYÊN SƠN GIÁP 
Squama Manìs 
Vẩy Tê tê, vẩy Trút
Vây đã rửa sạch phoi hay sấy khô cùa con Tê tê (Manis 
pentadactyỉa L.). họ Tẽ tê (Manidae).

Mô tả
Vầy tê tê rời có hình mành dẹt, hình quạt xòe, hình vỏ hổn, 
giữa dày, mcp mòng, rộng khoảng 1,5 cm đến 4 cm. Mặt 
lung màu đen hơi xanh bóng có nhiều vân thẳng hình nan 
quạt, mép cỏ ít vàn vòng cung. Mặt trong màu hơi nhạt 
hon, nhãn, ờ giữa có đường nồi hĩnh náp vung chữ V, dầu 
nhọn, hướng tâm. Chắt sừng, chắc, hơi dẻo. hơi trong. Mùi 
hỏi khó chịu, vị nhạt.
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Định tính
Phương pháp sác ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4 ).
Bản mỏng: Silica ge! ơ.
DuniỊ mòi khai trien: Toluen - acetan (20 : ]).
Dung dịch thừ: Lảy 1 2 bột dược liệu them 60 ml chroform 
(77) đun hồi lưu trên cách thủy trong 4 h, đê nguội. Lọc. 
Bốc hơi dịch lọc đen cạn, hòa căn tron2 1 m! cloro/ornt 
(77), đtrợc dung dịch thừ.
Dung dịch đoi chiếu: Lây 1 e bột Xuyên sơn giáp (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mỏ tà ớ phẩn Dung dịch thử. 
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 ỊLil mỗi 
dung dịch trên. Sau khi trien khai sắc kv, lấy bàn mòng 
ra, đê khô ờ nhiệt độ phòng. Phun lèn bản inỏns hỗn hợp 
anhydìid acetic (TT) và acid sulfuric (77) (9 : 1). sấv ờ 
80 °c trong vài phút.
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký dồ cùa dung 
dịch tlìử phải cỏ các vết cùng màu sac và giá trị Rf với các 
vết trên sắc kv đồ của dung dịch đối chiếu.
Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ơ bước sóng 366 nm. các 
vèt phát quang trên sắc ký đõ cua dung dịch thư phải có 
cùng màu sắc và giá trị R| với các vết phát quang trên sắc 
ký đồ cua dung dịch đoi chiêu.

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

Tạp chất
Không quá 4,0 % (Phụ lục 12.11).

Chế biến
Bắt con Tê tô, lột lav cà tấm da nsuvên vẩy, nhúng hoặc 
luộc trong nước sôi, tách lấy vảy, rửa sạch, phơi hoặc sầy 
khô ờ nhiệt độ thấp.

Bào chế
Xuyên sơn giáp sổng: Loại bò tạp chất, rửa sạch, sấy khô 
ờ nhiệt độ thấp.
Xuyên sơn giáp sao cách cát: Phân loại vảv Tè tc theo 
cùng kích thước, cho cát đã rửa sạch vào chảo, đun to lửa 
(lửa võ) cho nóng, cho Xuyên sơn giáp vào, đáo đêu cho 
đến khi tất cá thuốc đà phồng giòn màu vàng dều, lấy ra 
sáng loại bỏ cát vả đe nguội. Giã dập trước khi dùng.
Thô xuyên sơn giáp: Phán loại Xuvên sơn giáp có cùng 
kích cở. Cho cát đã rủa sạch vào chào, sao lo lửa, thêm 
tiếp xuyên sơn giáp sạch vào sao cho đến khi Xuyên sơn 
giáp phồng giòn, sàng loại bỏ cát, nhúng hoặc vảy dâm 
vào Xuyên sơn giáp nóng, sây khô, giã dập trước khi dùng. 
Dùng 3 L dấm cho 10 kg Xuyên sơn giáp.

Bảo quán
Nơi khô mát.

Tỉnh vị, quy kinh
Hàm, hơi hàn. Quy vào các kinh can, vị.

Công năng, chủ trỉ
Hoạt huyết khử ír, thông tuyên sữa, tiêu sung bài mủ, trừ 
phong kinh lạc. Chủ trị: Kinh be, kết cục ờ bụng, mat sữa, 
mụn nhọt, phong tè tháp.
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Cách đùng, liều lượng
Ngây dùng từ 6 e đen 9 g, (sác) dạng bột sau khi đà chế. 
1 loặc 1 g đèn 2 g thuốc tán/lẩn.

Kiêng ky
Không nen dùng cho phụ nữ có thai, mụn nhọt dã phả 
miệng, người hư nhược.

XUYÊN TÂM LIÊN 
Her ba Andrỡgraphii

Bộ phận trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Xuyên 
tâm liên [Androgvaphis pan ¡culata (Burm.f.) Nees], họ Ô 
rô (Àcanthaceae).

Mô tả
Thân hình vuông, thường phân nhánh, đốt hơi phình ra, 
kết cấu mỏng manh, dễ gãy. Lá đơn, mọc dổi, cỏ cuống 
ngán, hình mác, dài 3 cm đến 10 cm, rộng 1 cm đến 2 cm, 
gốc thuôn, đầu nhọn dải, hai mặt nhẵn, mặt trên màu xanh 
đậm, mặt dưới màu xanh nhạt. Hoa nhỏ, mọc thành chùm 
ờ nách lả và ờ ngọn cành. Mùi nhẹ, đặc trưng, vị rất đẳng.

Vi phẫu
Lả: Té bào biểu bì trên hỉnh gần vuông hoặc hình chừ nhật, 
các tế bào biểu bì dưới tương đối nhò, cả hai bề mặt biểu 
bì đều có té bào rộng chửa nang thạch hình tròn, hình bầu 
dục hoặc hình chùy, đường kính tới 36 pm và dài 180 |im. 
Cỏ lông tiết, đôi khi có lông chc chở. Đầu lông tiết dẹt, có 
4. 6 hoặc 8 tê bào. đường kính tới 40 pm, cuông rât ngăn. 
Lông che chờ gồm 1 đến 4 tế bào, dài tới 160 pm, đường 
kính 40 prn, bề mặt có phù lớp cutin. Lồ khí có nhiều ờ 
biểu bì dưới, các tế bào phụ thay đổi nhiều về kích thước. 
Mô dày nằm sát biêu bì trên và biêu bì dưới cùa gân lả. 
Cung libc-gỗ năm ở giữa gân lá, bó mạch gỗ ớ phía trên và 
libe ờ phía dưới. Mò mềm. Mô giậu gom một hàng tế bào 
hình chữ nhật, xếp thẳng đứng. Mô khuyết chiếm 2/3 bê 
dày của phiến lả.
Thán: Biêu bì có lông tiết và lông che chờ. Mô dày tập 
trung nhiều ở bổn góc của thân. Mô mềm vỏ. Nội bi gôm 
một hàng tế bào có thành dày. Bó libe-gồ. Phần ruột gồm 
nhùng tế bào mó mém lớn. Các tinh thê calci oxalat hình 
kim nhò rái rác trong mô mềm vo và mô mềm ruột.

Bột
Rột màu xanh, mùi nhẹ, đặc trưng, vị rất đẳng. Soi bột 
dưới kính hiển vi thấy: Mành tế bào biêu bì trên cùa lá 
với rnô giậu và nang thạch năm ờ dưới; biêu bì dưới có tê 
bào lỗ khi, nang thạch và lông tiết. Mảnh tế hào mô mềm. 
Mành mạch hình thang, mạch xoan, mạch điểm. Các bó 
sợi. Các mành tê bào bicu bi cùa thân cùng khí không, 
nang thạch và lông tiết. Rải rác có nang thạch, lông đơn 
bảo và đa bào. Hạt phấn hình cầu, đường kính khoảng 
4 pm đen 6 Ịim, màu vàng nâu.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).



Dược ĐIÊN VIỆT NAM V XU VẺN TAM L1LN

Bàn mòng: Silica gel GF2Ị.f
Dung môi khai trién: Clorofonn - methanol (1 : 1).
Dung dịch thừ: Lây 1,0 g bột dược liệu qua (qua rây sô 
250), them 30 ml ethanol 96 % (77), chiết siêu âm 30 min. 
Lọc dịch chiết, dùng 300 mg than hoạt đế loại màu. Lọc lại 
dịch chiết và cô dưới áp suất giám đến cẩn. Hòa căn trong 
ỉ ml methanol (TT).
Dung dịch chắt đổi chiếu: Hòa tan andrographoỉid chuẩn 
trong ethanol (77) đẻ được dung dịch cỏ nồng độ 1 mg/mí. 
Dung dịch dược liệu đoi chiểu: Kẻu không có chất chuân 
trên, dùng 1,0 g bột Xuyên tâm hên (mầu chuân) và tiến 
hành chiết như mô tà ở phan Dune dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Triền khai sắc ký đến khi dung môi di được 
khoảng 12 cm, lấy ban mòng ra đề khô ngoài không khí. 
Ọuan sát dưới ánh sáng tư neoại ờ bước sóng 254 nm, xuất 
hiện các vết tắt quang. Phun lên bàn mòng dung dịch vaniìin 
2 % trong acid sulfuric (ÍT), sấv bàn mỏng ờ 110 °c trone 
5 min. Quan sát dưới sánh sáng thường.
Trên săc ký đô cùa đung dịch thử phài có vết có cùnc giá 
trị Rf và màu sac với vết cùa andrographolid trên sac ký 
đô cùa dung dịch chất đối chiếu. Hoặc trên sắc ký đồ của 
dung dịch thừ phải có 5 vét màu hồng, tím đến tím đậm, 
cùng màu và cùng giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ cùa 
dung dịch dược liệu đối chiếu.

Độ ẩm
Không quả 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 e, 85 °c, 4 h).

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

Lả
Không ít hom 30 % (Phụ lục 12.11).

Tạp chất
Khòng quá 2 % (Phụ lục 12.11).

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

Định lượng diterpen lacton
Dung dịch chuân: Cân chinh xác khoáng 50 mg 
andrographolid chuân, chủ vào binh định mức 50 ml, 
thêm ethanol 96 % (IT) lác cho tan, thêm cùng dung môi 
đèn vạch, lắc đều, được dung dịch có nồng độ khoáng 
1000 Lig.'ml.
Lập đường chuẩn:
Từ dung dịch cỏ nồng độ 1000 pg/rnl, pha các dune dịch 
chuân trong ethanol 96 % (TT) có các nồng độ lần lượt là 
25, 50, 100. 150, 200. 250, 300, 400, 500 pa/ml.
Lậy chính xác 1,0 ml của mỗi dung dịch, cho vào 9 ống, 
đê bay hẻt dung mỏi trên cách Ihủv đến cấn. Thêm vào 
mồi ống 3 ml ethanol 96 % (77), lấc đồu. Ngay trước khi 
tiên hành đo quang, thêm vào mồi ống 500 Ịiỉ thuốc thừ

Kedde (250 pl Keddc A và 250 pl Kcdde B). Đo độ hấp thụ 
ư bước sóng 544 nm (Phụ lục 4.1), với mẫu trang là 3 ml 
ethanol 96 % (TT) và 500 pl thuốc thử Kedde được thêm 
vào ngay tnrởc khi đo. Vẽ đường chuẩn biểu thị sự liên hệ 
giừa độ hấp thụ và nồng độ dung dịch.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu 
(qua rây sổ 125), chiết siêu âm 3 lân, mỗi lan 30 min với 
20 ml ethanol 96 % (77). Lục, gộp các dịch lọc, dùng 
300 mg than hoạt dề loại màu. Lọc lây dịch chiết, àra giấy 
lọc bang ethanol 96 % (TT). gộp dịch lọc và dịch rữa. cỏ 
dưới áp suất giảm dển cắn. Hòa tan cẩn trong ethanol 96 % 
(77), chuvển dịch ethanol vào bình định mức 100 ml. 
thêm ethanol 96 % (Tỉ) đốn vạch, lác kỹ. Lấy chính xác 
20,0 ml dung dịch trên cho vào bình định mức 50 ml, thêm 
ethanol 96 % (77) đến vạch, lấc kỹ, được dung dịch thư. 
Lấy chính xác 1,0 ml dung dịch thừ, cho vảo ống đo, để 
hav hết dung môi trên cách thủy đen cán. Thêm vào ống 
3 ml ethanol 96 % /77), lấc đều. Ngay trước kill tiến hành 
do quang, thêm vào mỗi ống 500 ịil thuốc thừ Kedde 
(250 pi Keddc A và 250 pl Kcdde B). Đo độ hấp thụ ờ 
bước sóng 544 nm (Phụ lục 4.1), với mầu trắng là 3 ml 
ethanol 96 % (TT) và 500 Ịil thuốc thừ Kedde được thêm 
vào ngay trước khi đo. Dựa vào đường chuẩn đà lập ở 
trên, tính nồng độ (pg/ml) của dung dịch thử. từ đó tính 
hàm lượng phân trăm di terpen lac ton trong dược liệu theo 
andrographolid (CioPLjoOj).
Hàm lượng di terpen iacton toàn phần không ít hon 6,0 % 
tính theo andrographolid (C20H30O5) trên dược liệu khô kiệt. 
Ghi chú:
Thuôc thừ Kcdde A: Dung dịch acid 3.5-dinitrohenioic 
2 % trong ethanol (77).
Thuốc thử Kedde B: Dung dịch kail hydroxyd  (77) 5,7 % 
trong ethanol (77).
Phàn ứng của andrographolid vả thuốc thử Kedde nhanh 
mât màu nên quá trinh đo quang cần tiến hành ngav sau 
khi thực hiện phản ứng tạo màu.

Chế biến
Thu hái khi cây bát đẩu ra nụ hoặc nở hoa. Loại bỏ tạp 
chất, rừa sạch, thái thành từng đoạn, phơi hay sấy (V 50 °c
đến 60 °c dến khô.

Bào chế
Lây dược liệu khô, sạch cẳt nhò, sao hơi vàng.

Bảo quản
Trong bao bi kín, đè nơi khô mát. Tránh sâu mọt, nấm mốc. 

Tính vị, quy kinh
Vị rất đắng, tính hàn. Vào kinh phế, can, tỳ.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giãi độc, thanh nhiệt táo thấp, thanh tràng chỉ 
lỵ, thanh phê chỉ khái. Chù trị các bệnh viêm ruột, lỵ cấp 
tinh, viêm phôi, viêm họng, amidan. ho, ho gà, vicm gan 
virus, viêm đường tiết niệu, mụn nhọt, ung thũng dinh độc, 
răn độc căn.
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Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 4 g đén 16 g dưới dạng thuôc sác. hoặc bột. 
Dùng ngoài: Ngày dùng 20 g đến 40 g lá tươi, giâ nát đẽ 
đắp, hoặc sac lav nưó'c rửa chồ mụn nhọt, ngứa lờ.

Kiêng kỵ
Do vị thuổc có vị rất dans nên khừng dùng thời gian dài, 
ảnh hường đến tiêu hóa.

XUYÊN TIÊU (Quả)
Fructus Zanthvxyii 
Hoa ticu
Quà đã phơi khô của nhiều loài Xuyên tiêu Ợxmhoxvỉum 
sp.), họ Cam (Rutaceae).

Mô tả
Quả nhỏ, khô, thường tập trung từ 1 dến 3 hoặc 5 quà 
trên một cuống chùm quá, xếp thành hình sao. Quả nang, 
đường kính 3 mm đến 5 mm, kill chín nút thành hai mảnh 
vò, mặt ngoài màu nâu xám, cỏ nhiều diêm tinh dầu và vân 
sàn sùi hình mạng; mặt trong màu tráng xám, nhằn bóng. 
Hạt hình trứng, đường kính 2 mm đen 3 111111, màu đen, 
nhẵn bóng. Mùi thơm, vị cay tè lưỡi.

Bột
Màu nâu hơi ánh vàng, vị cav. Soi kính hiển vi thay: Đám 
sợi dài cùa vò quả ngoài, tế bào mô mềm của vỏ quà hình 
chừ nhật hoặc đa giác dài, không màu. Mảnh vỏ hạt màu 
nâu đen khó nhìn rõ tế bào, đôi khi thây rõ tìmg đám tế 
bào gần như hình nhiều cạnh, màu vàng nâu. Các mảnh 
mạch của cuống quả. Mãnh nội nhũ chứa hạt aleuron và 
các giọt dầu.

Định tính
Phương pháp sắc kv lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica gel GF2U-
Dung mói khơi triển: Ethyl acetat - ethanol 95 % - nước 
( 8 : 2 :  1).
Dung dịch thử: 1,0 g dược liệu đã nghiền nhỏ, thêm 100 ml 
ethanol 70 % (77/, lẳc kỳ trong 30 min, lọc lẩy dịch lọc làm 
dung dịch thừ.
Dung dịch dơi chiều: Lấy khoang 1,0 g Xuyên tiêu (mẫu 
chuân) nghicn nhó, chiêt như mô tã ở phân Dung dịch thử. 
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bân mòng 10 pl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triển khai xong, lây bán mỏng ra, 
để khô ờ nhiệt độ phòng, quan sát bản mỏng dưới ánh sáng 
từ ngoại ờ bước sóng 254 mn. Trên săc ký đỏ cùa dung 
dịch thử phài có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf với 
các vết trên sắc kỷ đồ của dung dịch đoi chiếu.

Độ ẳm
Không quá 12.0 % (Phụ lục 12.13). Dùng 10 g dược liệu 
đã nghiền nhỏ.

Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ hạt đã rời hẳn ra ngoài: Không quá 2.0 %.

XUY An  Tí HU (Quà)

Cuông hoa và cành: Không quá 5,0 %.
Các tạp chất khác: Không quá 1,0 %.

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

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

Định lượng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Hàm lượng tinh dầu không ít hơn 
2,0 % tinh theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Hái các chùm quả giá đã chín, vo quả đã mơ, đem phơi thật 
khô (tuốt lấy qua), khi dùng sao đến có mùi thom là được.

Bảo quan
Đê nơi khỏ mát.

Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào ba kinh: Phế, tỳ, thận.

Công năng, chu trị
Ôn trung tán hàn, trừ thấp, sát tiling. Chù trị: Đau bụng lạnh, 
nôn mừa, ia chảy, phong thấp, đau rãng, đau bụng giun.

Cách dùng. liều lượng
Ngày dung từ 4 g đến 8 g, dạng thuốc sắc hoặc bột. Khi 
chữa đau răng, dùmĩ nước sắc đặc ngậm nhiều lân rồi 
nhô đi.

Kiêng ky
Huvếĩ áp cao, âm hư hòa vượng, táo bón không nôn dùng.

XƯƠNG BÒ 
Rhizoma A co rị
Thạch xương bồ lá to, Thủy xương bồ
Xương bồ lả thân rễ đă phơi khô, hoặc sấy khô cùa cây 
Thạch xương bồ lá to ịAcorus gramineus Solanđ. var. 
macrospadiceus Yamamoto Contrj, vả cây Thủy Xương 
bồ ị Atoms calamus L. var. angustatus Bcss.), họ Ráy 
(Aruceae).

Mô tả
Thạch xương hồ lá to: Thân rỗ hình tại dẹt, dài 20 cm 
đến 5 cm, đường kính 5 inm đển 7 mm, đốt dài 7 mm đốn 
8 min, hoặc 1 cm về phía ngọn. Phía ngọn đôi khi phân 
2 đến 3 nhánh phụ, mỗi nhánh dài khoảng 5 cm, ở mỗi 
đốt có các rề thira và cứng. Khi khô vò thân rễ có màu nâu 
gi sắt. Thế chất cứng, vết bè cỏ nhiều xơ. Thân rỗ có mùi 
thơm dặc trưng.
Thùv xương bồ: Thân rề hình trụ dẹt, dài trung bình 50 cm 
đen 60 cm, có khi tới 1 m, dày 0,5 cm đến 1 cm, đôt dài 
] cm, mau vẻ phía gốc và phía ngọn, đòi khi phân 2 đen 3 
nhánh phụ, mỗi nhánh dài khoảng 5 cm. ờ mồi đốt có các rẻ
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phụ thưa. Khi khô vỏ rồ có màu nâu gi sất. đicm nhiêu chấm 
đen. Thể chất dai, xốp. Thân rề có mùi thơm đặc trưng.

Vi phẫu
Thạch xương bồ ỉả to: Thiết diện cùa thân rc hình trái 
xoan. Tỷ lệ giừa phần từ lóp bần đến vòng nội bì và từ nội 
bì vào trung tâm là 2 : 1.
Lóp biểu bi gom những tố bào nhỏ, thành dày hóa gỗ. Phần 
mô mein vỏ cỏ nhiêu bó sợi hình tròn, đường kính khoảng 
102 pm. Nhiều bó sợi bẽn ngoài có tinh thể calci oxalat. 
Có nhiều tế bào chửa tinh dầu, kích thước khoảng 50 pm, 
Nhiều hạt tinh bột đơn hoặc kép. Sát vòng nội bì có một 
lóp bó libe-gỗ xẻp thưa. Mỗi bó có đường kính khoảng 
306 ụm. Libe ở hai đau, gồ ờ giữa.
Vòng nội bì cỏ một lớp tể bào hình chữ nhật. Phần mô ruột 
có nhiều bó libc-gỗ, mỗi bó cỏ gồ ừ ngoài, libe ờ trong. Có 
một vòng bó libe-gồ thưa xếp sát vòng nội bì. Ngoài ra còn 
có nhiêu bó libe-gồ xcp lộn xộn.
Thìty xưoĩĩg bổ: Vi phẫu cắt ngang có hình tròn hơi dẹt. Tỷ 
ỉộ giữa phân từ lóp bần đến vòng nội bì và từ nội bì vào 
trung tâm là 0,7 : 1. Lóp biểu bì gồm những tế bào nhò, 
thành dày hỏa gồ, dễ bong ra. Phần mô mềm vỏ có nhiều 
khuyết, đường kính khuyết trưng bình 102 |im, có nhiều bó 
sợi hình tròn, đường kính 102 ịim. Nhiều tế bào chứa tinh 
dâu màu vàng nhạt. Nhiều hạt tinh bột đơn hoặc kcp trong 
tế bào mô mềm. Sát vòng nội bì có một lóp bó libe-gỗ xép 
thưa, mỗi bó đường kính trung bình 306 |i.m, ờ giữa có các 
tê bào chứa các tinh thê calci oxaỉat bám sát ờ bên ngoài các 
bó sợi. Vòng nội bì có một lóp tể bảo hình chữ nhật.
Phần mỏ ruột: Sát vòng nội bì có một lớp bó libc-gỗ, kích 
thước tương tự nhau (306 pm) xếp đều đặn. Bên trong ruột 
cũng có các bó libe-gồ sắp xếp lộn xộn.

Bột
Thạch xương bồ lớ to: Bột hơi màu vàng, mùi thơm đặc 
trưng. Mảnh mô mềm gồm tế bào thành mòng có nhiều 
hạt tinh bột đơn hoặc kép. Các tế bào chứa tinh dầu màu 
nâu nhạt. Nhiêu đám sợi có tinh thề calci oxalat hình khối 
lăng trụ. Tinh thể calci oxaỉat hình khối nằm rải rác, hoặc 
tập trung trong bó sợi, dường kính 10 gm dến 40 pm. Các 
mành mạch vạch rải rác riêng lẻ hoặc tập trung thành bó. 
Nhiéu hạt tinh bột hình gần tròn, đường kính 3 pm đển 
15 pm, năm rải rác hoặc trong các mảnh mô mềm.
Thủy xương bô: Màu nâu nhạt, mùi thơm đặc trưng. Soi 
kính hiền vi thấy: Nhiều hạt tinh bột đơn hoặc kép, đường 
kính 3 gm den 5 pm. Mánh mô mềm gôm nhiêu tế bào 
thành mỏng, chứa tinh bột.
Rải rác cỏ mành mạch, sợi và tinh thế calci oxalat hình 
nhiêu cạnh. Te bào chứa tinh dầu màu nâu nhạt. Mành bần 
gôm tể bào nhiều cạnh, màu nâu.

Dịnh tính
Phương pháp sắc ký lóp niòng (Phụ lục 5.4).
Ban móng: Si Hat gel ơ.
Dung mỏi khai tri ân: ) ì-Hexan - et hy ỉ aeetat (85 : 15). 
Dung dịch thư: Lây phàn tinh dầu sau khi định tượng hòa 
tan trong mcthanoỉ (77) đê được dung dịch có nông dộ 
5 % (tút).

XƯƠNG BỎ

Dung dịch đồi chiếu: Lấv thân rễ Thạch xương bồ (mẩu 
chuàn), tiến hành như mô tã ờ phàn Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bàn mòng 5 gl mồi 
dung dịch trên. Sau khi triên khai sắc ký, lấy ban mòng 
ra, đẻ khô ngoài không khí. Phun dung dịch van ị Un trong 
ethanoỉ 96 % (77). Sây bản mỏng ờ 105 °c cho đcn khi 
hiện rõ các vêt. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sãc 
ký đồ của dung dịch thừ phai cỏ các vết cùng màu sắc yà 
giá trị R ị  với các vêt trôn sàc ký đô của dung dịch đôi chiêu.

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

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

Tro toàn phần
Không quả 4,6 % (Phụ lục 9.8).

Tro không tan trong ađd
Không quả 1,3 % (Phụ lục 9.7).

Định lượng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dàu trong 
dược liệu (Phụ lục 12.7). Hàm lượng tinh dầu không ít 
hơn 1,5 % đổi với Thạch xương bồ và 2,0 % đối với Thủy 
xương bồ, tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, đào lấy than rễ. rửa sạch, loại bỏ 
rề con, phơi khô.

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, ngâm dược liệu trong nước cho mềm, cát 
thành phiến, dài 3 cm đến 5 cm, dày 2 mm đến 3 mm phơi 
khô. Khỉ dùng sao với cám gạo tới khi cỏ mùi thơm, màu 
hơi vàng.

Báo quản
Đẽ nơi khô, mát, tránh mốc mọt.

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

Công năng, chủ trị
Thông khiếu, trục đờm, tăng trí nhớ, tán phong, khoan 
trung khứ thấp, giãi dộc, sát trùng. Chủ trị: Bệnh phong 
điên gian, đờm vít tãc, hòn mê, hay quên, mộng nhiều, 
viêm phê quàn, tai điếc, đi lỵ đau bụng. Dùng ngoài, trị 
mụn nhọt, ghé lớ chây nước.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày đùng từ 4 g đến 8 g, dạng thuốc sác hoặc hoàn tản, 
thường phối hợp với các vị thuốc khác.

Kicng ky
Ám hư, hoạt tinh, ra nhiều mồ íiõi. không nên dùng.

1383



Ỷ Dĩ (Hạt)
Semen Coỉcis

Hạt của quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Ý dĩ 
(Coix lacrymajobi van mayiten (Rom.Caill.) Stapf), họ 
Lúa (Poaceae).

Mô tả
Hạt hỉnh trứng ngắn hay hơi tròn, dài 0,5 cm đến 0,8 cm, 
đườmi kính 0,2 cm đến 0,5 cm. Mặt neoài màu trắng hay 
trắng ngà, hơi bóng, đôi khi CÒ11 sót lại những mành vò quả 
màu đỏ nâu. Mặt trong có rânh hình máng, đôi khi còn sót 
lại vỏ, ở đầu rãnh có một chấm màu nâu đen. Đôi khi nhìn 
rõ vết của cuống quả. Chất ran chắc. Chồ vỡ màu trắng 
ngả. cỏ bột.

Vi phẫu
Cắt dọc theo rành: Nội nhũ chiếm phần lớn. màu trắng, có 
nhiều tinh bột, phôi hẹp và dài, nẳm ờ một bên rãnh.

Bột
Nhiều hạt tinh bột. Thường thấy hạt tinh bột đơn hình 
đĩa, một số hạt hình nhẫn, đường kính 2 pm đến 21 Ịiin, 
rốn thường phân nhánh hình sao. ít thấy hạt tinh bột kép, 
thường kép 2 hoặc 3.

Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng-. Silica gel G.
Dung môi khai triển'. Ether dầu hòa (60 ° c  đến 90 °C) - 
ethyl ace tat - acid acetic (10 ; 3 : 0,1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thẻni 10 ml ether 
dầu hóa (60 ° c  đến 90 ° ọ  (77), chiết siêu âm 30 min, để 
nguội, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thủy tới cắn, hòa căn 
trong í mỉ ether dầu hỏa (60 °c  đến 90 °C) (77).
Dung dịch đổi chiếu: Lấv 1 g bột Ỷ dĩ (mẫu chuẩn), chiết 
như mô tà ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẽn bản mỏng Ỉ0 gl 
mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai đển khi dung môi 
đi được khoảng 12 cm, lẩy bàn mỏng ra, để khô ờ nhiệt 
độ phỏng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 
366 nm. Trên sắc ký đô cùa dung dịch thử phải có các vêt 
củng màu sắc và giá trị Rị với các vết trên sắc kỷ 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 qua 2,0 % (Phụ lục 9.8).

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

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

Ý Dĩ (Hạt)

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

Chế biến
Ý dĩ được thu hoạch vào mùa thu khi quả đă chín già, cẳt 
lấv quà. phơi khô, đập lấy hạt phơi khô, loại bỏ quả non, 
lép. Rồi xay xát thu lấy nhân trắng, phơi hoặc sấy khô.

Bào chế
Ý dì soné: Loại bò tạp chất.
Ý dĩ sao cám: Cho cám vảo chào, đun đến khi có khói, cho 
ý dĩ vào chảo và khuấy nhanh tay đến khi bề mặt thuốc 
chuyển màu vàng nhạt. Đồ ra ngoài, đê nguội, sàng loại bò 
cám. Dùng 1 kg cám cho 10 kg Y dĩ.

Bão quản
Nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Quy vào kinh tỳ, phè.

Công năng, chủ trị
Kiện tv, bổ phế, thanh nhiệt, chỉ tả, bài nùng, lợi thấp. Chủ 
trị: Phù thũng, té thấp chân tay co rút, ỉa chảy do tỳ hư, phế 
ung, trườna ung, cước khí, bí tiểu.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 10 g đên 30 g.

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

1384


