Các chuyên luận
THUỐC CỎ TRUYỀN

CAO BÒ PHỐI
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Bộ t

Định lương

b ìn h v ị

Công thức
Thương truật (Rhizama Atractylodis)
Hậu phác (Cortex Magnoliae oỊỊicinaỉìs)
Trần bì (Perìcarpium c u ri reticuỉatae perentìè)
Cam thào (Radìx Glycyrrhiiae)

HO g
50 g
50 g
30 g

Bào chế
Thương truật: Rứa sạch, phơi khô, thái inòng. Sao với cám
oạo tới màu vàng dậm, mùi thơm đặc tnrng.
Hậu phác: Chích gừng.
Trần bì: Bỏ màng trăng, thái chi, vi sao, hoặc sao vàng.
Cân đủ số lượng các vị thuốc trong công thức trên, tán
thành bột mịn, rảv và trộn kỹ, sầy khô đến độ ẩm qui định.
Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
“Thuốc bột” (Phụ lục 1.7).

Tính chất

Cân chính xác khoảng 10 g bột chế phẩm, cho vào bình
Soxhlet, thêm 80 ml ether dầu hóa (30 ° c đến 60 °C) (TT)y
đun hồi lưu trên cách thủy 4 h, để nguội, bỏ dịch chiết, lấy
bã tãi mỏng đẻ bay hơi hết ether dầu hòa, cho bã vào bình
Soxhlct, thêm 80 ml ethanol 70 % (Tỉ), đun hoi lưu trong
cách thÙY khoảng 3 h đe chiết hết flavonoid. Đe nguội, cất
thu hồi dung môi dưới áp suất giảm, thêm 10 ml nước cất
nóng, khuấy kỹ, lọc, lặp lại với 10 ml nước cất nóng khác.
Lắc dịch lọc thu được với ethyl acetal (TT) 5 lần, mồi lần
10 ml. Gộp dịch chiết ethyl acctat vào cốc đã cân hì, bay
hơi dung môi đến can, say can thu được đến khôi lượng
không đổi ở nhiệt độ dưới 80 °c. Càn và tính hàm lượng
fiavonoid toàn phần.
Hàm lượng flavonoid toàn phẩn không được dưới 1,0 %.

Độ nhiễm khuẩn
Theo yêu cầu ghi trong Phụ lục 13.6.

Bột có màu vàng nhạt, vị đắng, hơi ngọt, mùi thơm nhẹ.

Bảo quản

Định tính

Đóng trong bao bì kín, để nơi khô ráo thoáng mát.

A. Soi bột: Soi bột chế phẩm dưới kính hiển vi, với thị
kính số 5, vật kính 40, so sánh với bột mẫu chuẩn của Cam
thảo, Tran bi và Thương tmật, bột chế phẩm phải có các
sợi chứa tinh thể calci oxalat của Cam thảo, và các tinh thể
calci oxalat hình khối vuông hoặc hình quà trám của Trần
bì, tinh thề calci oxalat hình kim của Thương truật.
B. Lẩy khoảng 10 g chế phẩm, cho vào bình nón có nút
mài. Thêm 50 ml ethanoỉ 70 % (77), quấy đều, đun trẽn
cách thùv 15 min. Đê nguội, lọc lấy dịch chiết, c ấ t thu
hồi dung môi. Hòa cắn với 10 ml nước cắt nóng. Lọc. Lấv
dịch lọc. Lấc với ethyỉ acetat (77) 3 lần, mỗi lần 5 ml. Gộp
dịch chiết ethyl acctat, bay hơi đến còn khoảng 3 ml, lấy
dịch ehièt này cho vào 3 ong nghiệm nhò, mỗi ống 1 ml
dịch chiêt đc tiên hành các phản ứng sau:
Ong 1: Thêm một ít bột magnesi (77), thêm từ từ vài giọt
acìd hydrocỉoric (TT), đun nóng nhẹ, dung địch xuất hiện
màu đò cam.
Ong 2: Thêm vài giọt dung dịch ncitri hydroxyd Ỉ0 % (77),
xuât hiện màu vàng cam.
óng 3: Thêm vài giọt dung dịch sắt (III) clorid 5 % (77).
xuât hiện màu xanh đcn.

Công năng, chủ trị

Độ ẩm
Không quá 9,0 % (Phụ lục 12.13).

Độ mịn
Lây 20 g chè phẩm, rây qua rây số 335 (Phụ lục 3.5), phần
còn lại không quá 5 %.

Độ đồng nhất
Lây 20 g chế phẩm, cho vào tờ giấy trắng đặt trong khay
men, dùng một thìa nhẵn ấn nhẹ trên mặt lớp bột thành một
vẹt lòm. Quan sát vị trí vệt, màu của chế phẩm phải đồng
uhât, không được có màu lốm đốm.

Kiện tỳ táo thấp, hành khí hòa vị. Chù trị: Các tnrờng hợp
bụng đầy trướng, căng tức, nôn mửa, tiêu chảy.

Cách dùng, liều dùng
Ngày dùng từ 12 g đến 16 g, chia 2 đen 3 lần, uống với
nước sắc cùa 2 lát gừng và 2 quà táo tẩu.
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Công thức
Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)
Xương bồ (Rhizoma Acori)
Bọ măm (Herba Pouzolziae)
Cam thảo (Rưdix Glycyrrhizae)
Trân bỉ (Pericarpium Citri reticulatae perenne)
Cát cánh (Radix Pỉatycodi grandựỉorỉ)
Mạch mồn (Radix Ophiopogonis japon ici)
Tinh dẩu Bạc hà (Oỉeum Menthae anensis)
Acid Benzoïc (Ácidum Benzoicum)
Menthol (Metholum)
Đường trắng (Saccharum)
Ethanol 50 % (Ethanoỉum 50% )
Nước vừa đù (Áqua q.s)

50 g
22 g
120 g
1] g
17 e
12 g
50 g
0,2 ml
2g
0,2g
900g
110 ml
1000 g

Bạo chế
Trân bì: Rửa sạch, thái nhỏ, ngâm với 90 ml ethanol
50 % (T ỉ) trong 7 ngày, gạn dịch chiết, ép, lọc lấy hểt dịch.
Menthol và acid benzoic: Hòa tan với 20 ml ethanol
50 % (77). _
Các vị thuốc còn lại (trừ dường trang và tinh dầu Bạc
hà): Rữa sạch, thái lát, xêp vào nồi dùng vi ghim chặt
đổ khỏi bồng khi sôi, đô ngập nước 10 cm. Đun sôi
2 h đến 3 h (chú ý bổ sung bù lượng nước bav hơi). Rút
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dịch chiết. Đun và rút dịch dịch chiết như trên 2 lẩn dển
3 lần nữa. Gộp các dịch chiết, có còn khoảnẹ 1000 ml.
Thêm đường trang, đun sôi đê hòa tan và cô còn khoán«
950 ml. Lọc nóng, để nguội. Thêm cồn Trần bì, menthol,
acid benzoic, tinh dầu Bạc hà, bô sung nước vừa đủ
1000 ml, khuấy đều, đóng chai.
Chể phẩm phài đáp ứng các yêu cầu ghi trong chuyên luận
“Cao thuốc" (Phụ lục 1.1) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Chất lỏng sánh, màu vàng nâu cánh giản, thơm mùi Bạc
hà, vị ngọt, hơi cay.

Định tính
A. Định tính menthol
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bcm mỏmự. Silica gel G.
Dung mủi khai trien: n-ỉỉexan - ethyl acetat (2 : I).
Dung dịch thừ Lay 100 mi chế phẩm, lác với ether (77)
2 lần, mỗi lần 30 mi. Gộp các địch chiết ether và để bay
hơi tự nhicn tới cạn. Hòa cắn troné 1 ml ethanol (71).
Dung dịch dôi chiếu: Hòa tan 0,05 e menthol chuẩn trong
2 ml ethanol (77).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẻn bàn mòng 5 pl mỗi
dung dịch trên. Triên khai sắc ký cho đến khi dung môi
đi được khoảng 12 cm, lấy bàn mỏng ra, đe khô ở nhiệt
độ phòng, phun dung dịch vaniỉin ỉ % trong acid sulfuric
(77). Sây bàn mỏng ở 120 °c trong 5 min. Trên săc ký đô
cùa dung dịch thử phải cỏ vết cùng màu, cùng giá trị Rrvới
vết menthol trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.
B. Định tinh Bách bộ
Phương pháp sắc kỷ lớp mong (Phụ lục 5.4).
Bán mòng: Silica gel G.
Dung mỏi khai triển: Ethyl acetat - methanol - nước amoniac ( ỉ 00 : 17 : 13 : 3).
Dung dịch thứ: Lẩy 40 mi chế phàm, pha loãng với
40 ml nước, kiềm hoá băng amoniac (77) tới pH 10 đen
11. Chiết bằng cloroform (IT) 2 lẩn, mồi lần 30 ml. Gộp
các dịch chiết cloroform, cô trên cách thủy tới cạn. Hòa tan
can trong 1 ml ethanol (77).
Dung dịch đôi chiều: Lây khoảng 2 g Bách bộ đà cất nhò,
them 100 ml nước, đun sôi nhẹ 30 min, lọc. Cô dịch lọc
đến khi còn khoảng 30 ml, đổ nguội và tiến hành chiêt
tiếp như đối với dung dịch thừ, bat đầu từ "kiềm hóa băng
amonìac (77)...".
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Triền khai sac ký cho đốn khi dung mỏi đi
được khoảng 12 cm, lảy bàn mòng ra, đổ khô ờ nhiệt độ
phòng, phun thuốc thứ Dragendorff (77). Quan sát dưới
ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thư phái cỏ
các vêt cùng màu, cùng giá trị RfVÓi các vát trên săc kv đô
của dung dịch đối chiểu.

C. Định tính Trần bì
Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung mói khai trien: Toỉtten - cloroform - acetan (40 : 25
: 35).
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Dung dịch thừ: Lay 60 ml chế phẩm cho vào bình gạn, pha
loăng với 30 m! nước, kiềm hóa bằng amoniac (77) đến
pi I 9 đến 10. lắc đều, đế yên 30 min rồi lấc với 30 mỉ ethyl
acetat (77). Gạn lây dịch chiêt ethyl acetat, cô trên cách
thủy tới cạn. Hỏa lan cắn trong 1 ml ethanol (77).
Dung dịch đoi chiếu: Lấy Ị g Trần bì đã cắt nhỏ, thềm
100 ml nước, đun sỏi nhẹ 30 min, lọc. Cô dịch lọc còn
khoảng 30 ml, đê nguội, chuyến vào bình gạn. Kiềm hỏa
dung dịch bang amoniac (77) đen pH 9 đen 10, lắc đều,
đổ yên 30 min rồi lắc với 30 ml ethyl acetat (TỊ). Gạn lấy
dịch chiết ethvl acetat, cô trên cách thúy tới cạn. Hòa tan
căn trong 1 ml ethanol (77).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi đi
được khoảng 12 crn, lay bàn móng ra, đề khô ớ nhiệt độ
phòng, phun dung dịch vanilin Ị % trong acid phosphoric.
Sấy hàn mòng ờ 120 °c trong 5 min cho đến khi hiện rõ
các vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Tren sắc ký đồ
cùa dung dịch thử phải có các vet cùng màu và giá trị R,
với các vết trên sac ký đồ của dung dịch đối chiếu.
D. Định tính Bọ mam
Phương pháp sác ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: n-Butanol - acid acetic - nước
(4 :5 :1 ).
Dung dịch thử: Lay 25 ml chế phẩm, pha loãng với
25 ml nước, lắc với ethyl ace tat (77) 2 lần, mỗi lần
25 ml. Gộp các dịch chiết ethyl acetat, cô trên cách thủy
tới cắn. Hòa tan can trong 1 ml ethanol (77),
Dung dịch đồi chiếu: Lấy khoảng 3 g Bọ mam (mẫu chuẩn)
đã cat nhò, đun trên cách thủy 30 min 2 lần, mỗi lần với
40 ml ethanol 50 % (77). Gộp các dịch chiết ethanol, cô
trên cách thủy tới cạn. Hòa tan can trong 1 ml ethanol (77).
Cách lien hành: Chấm riêng biệt lên bản móng 30 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi đi
được khoảng 12 cm. lav bàn mỏng ra, đê khô ở nhiệt độ
phòng, dặt vào binh đã bầo hòa hơi amoniac (77). Quan
sát dưới ánh sáng thường. Trên sac ký đồ của dung địch
thừ phái có các vết cùng màu và giá trị Rfvới các vết trên
sấc ký đồ cua dung dịch đôi chiêu.

Độ trong và độ đồng nhất
Sánlì, dồng nhất, không được cớ váng mốc, bà dược liệu
và vật lạ (Phụ lục 1.1).

Tỷ trọng
ơ 20 °C: Từ 1,30 đến 1.33 (Phụ lục 6.5, phương pháp dùng
tỳ trọng kế).

Bảo quán
Trong lọ kín đê nơi mát.

Công năng, chủ trị
Nhuận phc, chi khái. Chù trị; Các chửng ho gió, ho lâu
ngàv. rát cổ. ráo phôi.

Cách dùng, liều luọng
Ngíiv dùng 50 ml, chia làm 2 đên 3 lân. Tre em tùy tuôi.
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CAO LỎNG HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ
Công thúc
Bạch chi (Radix Angeỉicac dahuricae)
240g
Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis) chế gừng 160 g
Bán hạ (Rhizoma Pinelliae) chê
160 g
Hoắc hương (Folium Pogostemonis)
240g
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)
80g
Bạch linh (Poria)
240g
Thương truật (Rhizoma Atractyìodis)
160 £
Dại phúc bi (Pericarphtm Arecae catechi)
240£
Tia tô (Folium Pưriỉỉae frutescemis)
240g
Trần bì (Pericarpiiim Ciỉri rericuỉatae perenne)
160 e
Đại táo (Fnictus Ziziphijujuhae)
130£
Cát cánh (Radix Pỉaĩycodi grandifiori)
160 g
Nước vừa đủ (Aqua q.s)
2000 m!

Điều chế
Hậu phác chế gừng, Bán hạ che gừng theo quy định trong
chuyên luận riêng.
Hậu phác: Chiết hòi lưu với 300 mi ethanol 60 % trong
1 h. lọc lấv địch chiết.
Thương truật, Tran bì. Bạch chi, Hoắc hưcmg, Tía tô: Chiết
bàng cất kéo hơi nước, thu được dịch cất chửa các chất
bay hơi.
Bạch linh: Cho nước vừa neập dược liệu, đun đến sôi và
giữ nóng ờ 80 °c, tiến hành 2 lần, lẩn 1 trong 3 h, lẩn 2
trong 2 h, lọc, gộp các dịch lọc.
Ngâm Bán hạ chế, Đại phúc bì đến trương nờ, sắc trong
3 h và lọc. tiên hành làm 2 lần. Cam thào được sắc kỹ, lọc.
Gộp các dịch lọc trên và cô đen còn khoảng 1000 ml. Đẻ
nguội, thêm ethanol 96 % đèn khi tiia hoàn toàn (đê yên
24 h) và lọc. Thêm dịch chiết của Hậu phác. Phối hợp các
dịch cất có chứa các chất bay hơi ờ trên, trộn kỹ và thêm
nước ten khoảng 1900 ml, đẻ nơi mát 24 h và lọc. Thêm
chât bảo quàn, thèm nước vừa đù tới 2000 ml. Lọc, đóng
lọ K) ml.
Chê phẩm phải đạt các yêu càu trong chuyên luận "Cao
thuôc” (Phụ lục 1.1) và các vỏu cầu sau:

Tính chất
Dung dịch nâu trong, vị cav, đẳng.

Định tính
A. Định tinh Thương truật
Phương pháp sắc ký lóp mong (Phụ lục 5.4).
Rán móng; Silica gel G.
Dung môi khai triên: Ether dầu hòa - ethyl acetat (20 : 1).
Dung dịch Ihử: Lấy 30 ml chế phẩm cho vào bình nón
có nút mài, thêm 40 ml n-hexan (TT) lắc kỹ 15 min, để
qua đêm, gạn lây dịch chiết n-hexan, cho bay hơi hết dung
nioi. Hòa cắn vào 1 ml ethanol (TT) được dung dịch thử.
Dung dịch dồi chiêu: Lav 2 £ Thương truật (mẫu chuẩn)
dà tán nhò và tien hành chiết như mô tá ở phần Dung dịch
thừ bát đầu tư "thèm 40 ml u-hexan (TTC.
Laeh tiên hành: Châm riêng biệt lèn bản mòng 10 |il mỗi
dung dịch trên. Sau khi triên khai, lấv ban mòng ra, bay

hơi dung mòi, sấy nhẹ ở 70 ° c đốn 80 °c rỏi phun dung
dịch p-dimethyỉ aminobenzadehyd 5%, sây bàn mỏng ờ
í 20 °c cho đến khi hiện rò vét. Quan sát dưới ánh sảng
thường. Trẽn sắc ký đô cùa dung địch thử pliât cho các vót
có củng màu và giá trị Rị với các vêt trén săc ký đò của dung
dịch dối chiếu.
Đ. Định tính lioấc hương
Phương pháp sac kv lớp mong (Phụ lục 5.4).
Ran móng: Silica gel G.
Dung mói khai trién: Toiìten.
Dung dịch thử: Lav 50 ml chế phâm, bổc hơi đòn còn 10 rnl,
thêm 20 ml n-hexan (77), ỉẳc kỹ, gạn lấy dịch n-hexan, bay
hơi hết dung môi. Hòa căn vào 1 ml ethanol (Tỉ) được dung
dịch chain săc ký.
Dung dịch đoi chiều: Lay 6 g Hoắc hương (mãu chuãn) tán
nhỏ. Tien hành chiết như mô lá ớ phân Dung dịch thử bắt
đầu từ "thêm 20 ml n-hexan (TT)".
Cách tien hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 Ịiỉ mồi
dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bàn mòng ra, đẽ bay
hơi hết dung môi, sấy nhẹ ở70 °c đến 80°c rồi phun dung
dịch vauilin ỉ % trong acid sulfuric (TT), say bản mòng
ờ 120 °c cho đên khi hiện màu rõ vêt. Quan sát dưới ánh
sáng thường. Trên sẳc ký dồ của dung dịch thừ phải cho
các vết có cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ
cùa dung dịch đối chiếu,
c. Định tính Bạch chỉ
Lấy khoảng 10 ml che phâm cho vào cốc sứ, dùna phễu
thủy tinh cuống dài đậy lên cốc sử, nút CUOI1E bằng bông
âm. Đun cách tâm amian trong khoảng 10 min, đê nguội
cho nước bay hơi, quan sát trên cuống phễu thủv tinh, phài
cỏ bột trang hoặc các tinh thê hình trụ bám vào.

Độ trong và độ đồng nhất
Sánh, dồng nhẩt, không được có váng mốc, bã dược liệu
và vật lạ (Phụ lục 1.1)

Tỷ trọng
ơ 20 CC: >1,01 (Phụ lục 6.5, phương pháp dùng tỳ' trọng kế).

pH
4,5 đến 6,5 (Phụ lục 6.2).

Chất chiết được
Hàm lượng chất chiết được trong cao không được dưới
5,3 % (kl/kl) (Phụ lục 12.15).
Cân chính xác 10 g chế phẩm đê thư.

Bảo quản
Trong lọ màu nâu kín, để nơi mát.

Công năng, chủ trị
Giải biểu hoá thấp, điều khí đô dieu hòa khí trung tiêu. Chù
trị: Ngoại cảm phong hàn, nội thương thấp trệ hav trúng
thử gây nên đau đâu, chỏng mặt, cảm giác nặng đẩu, tức
ngực, thượng vị đau trướnc, nôn mửa, tiêu chảy, tỳ vị hàn.

Cách dùng, liều hrựng
Dùng 5 m!/íần đến 10 ml/lẩn, 2 lần một ngày.
Lăc kỹ trước khi dùng.
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Kiêng ky

Hàm lưọng ethanol

Không nên ăn các thử lạnh, khó tiêu. Thận trọng khi đùng
cho người tân dịch thiếu, háo khát âm hu.

18 % đến 20 % (u/tt) (Phụ lục 10.12).

Tỷ trọng
CAO HYTHIÊM

ở 20 °C: 1.05 đen 1.10 (Phụ lục 6.5, Phương pháp dùng
tv trọng kẽ).

Công thức

Bao quản

Hy thiêni (Herba Siegesbeckiae)
1000 a
Thiên niên kiện (Rhicomơ Homaỉomenae occuỉtae) 50 ạ
Ethanol 90 % (Ethanoỉum)
230 mì
Đường trắng (Sacchơrum)
130 g
Nước vừa đủ (Aqtta q.s)
1000 ml

Đựng trong lợ kín đê nơi mát.

Bào chế
Hy thiêm loại bò tạp chất, rửa sạch, thái đoạn dài 10 cm đến
15 cm. Thiên niôn kiện loại bò tạp chât, lira sạch, thái mỏng.
Cho các dược liệu vào thùna. dùng vỉ ghìm chặt cho dược
liệu khỏi bồng lên, đổ ngập nước 10 cm. Đun sõi trong 2 h
(chú ý bù lượng nước bay hơi). Gạn láy dịch chiết. Chiết
tiếp như trên thêm 2 lần nữa. Gộp các dịch chiết, cỏ còn
khoáng 500 ml. Đe láng và lọc trong. Thêm đường trắng,
đun sòi đê hòa tan. Đè nguội, thêm ethanol 90 %, khuấy
đều, lọc. Thêm nước vừa đù 1000 ml và đóng chai.
Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cẩu trong chuyên luận
"Cao thuốc” (Phụ lục 1.1) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Chat lỏng màu đen, vị ngọt đẳng, mùi thơm của Thiên
niên kiện.

Định tính
Định tính Hy thiêm.
Phương pháp sắc kỷ lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai íriên: Cỉoroịorm - methanol (9 :1 ).
Dun% dịch thử: Lấy 10 ml chế phám, pha loãng với
10 ml nước, chuyển vào bình gạn, lắc với ethvỉ acetal (IT)
2 lằn, mỗi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết ethvl acetat, cô
trên cách thúy tới cạn. Hòa căn trong 2 ml ethanol (T ỉ).
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 5 g Hy thiêm (mẫu chuân) đã cat
nhỏ, dun sôi nhẹ với 100 ml nước trong khoảng 1 h (chú
ý bù nước bay hơi), lọc. Cô dịch lọc còn khoảng 30 ml, dể
niíuội, chuyển vào bình gạn, lấc với ethyl acetal (IT) 2 lần,
mồi lần 25 ml. Gộp các dịch chiết ethyl acetat, cô trên cách
thúy tới cạn. Hỏa can trong 1 ml eỉhanol (TT).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sác ký cho đen khi dung tnỏi đi
dược khoảng 12 cm, lấy bàn mòng ra, để khô ờ nhiệt độ
phòng, phun dung dịch acid sulfuric ỉ 0 % (TT), sấy bàn
mòng ở 110 °C cho tới khi hiện rổ vết. Quan sát dưới ánh
sáng thường. Trên sắc kỷ đồ của dung dịch thừ phái cho
vét có cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sac ký đồ của
dung dịch đối chiểu.

Độ trong và độ đồng nhất
Sánh, đỏng nhât. không được có vánc mốc, bã dược liệu
và vật lạ (Phụ lục 1.1).
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Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, trừ thẩp, lán phong, thông kinh chỉ thống.
Chù trị: Các chứng phong thấp sưng nóng đỏ đau, chân
tav tê bại. đau lưnư mòi gói do phong thấp nhiệt gây nên.

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 60 ml, chia làm 3 lần. Bệnh nặng dùng nhiều hơn.

Kiêng ky
Không dùng cho người phong thấp có hư hàn.

CAO ÍCH MẢ li
Công thúc
Hương phụ (Rhizoma Cvperi) chế dấm
ích mẫu (Herba Leonuri japonicỉ)
Ngải cứu (Herba Artemisiae vulgaris)
Acid benzoic (Acidum Benzoicum)
Ethanol 90 % (Ethanolum 90 %)
Đường trắng (Bacchantin)
Nước vừa đủ (Aqua q.s)

250 g
800 g
200 g
2g
180 ml
600 g
1000 ml

Bào chế
Hương phụ chế đấm theo chuyên luận riêng. ích mẫu, Ngài
cứu loại bò tạp chất, rửa sạch, thái dài 5 cm đen 10 cm, trộn
đều. Lấy một nửa lượng ích mẫu và Ngài cứu xếp dưới đáy
nồi, giữa để Hương phụ, trcn cùng cho not phần ích mẫu,
Ngai cứu còn lại. Lấv vì ghìm chặt dược liệu, đo nước ngập
dược liệu 10 cm. Đun sói đều trong 4 h (chú ỷ bù nước bay
hơi). Gạn lấy dịch chiết, để lắng, lọc trong. Chiết tiếp như
trên từ 2 đến 3 lần nữa. Gộp dịch chiết, cô đặc còn khoảng
600 ml, thêm dường trắng và đun sôi đổ hòa tan đường.
Thêm ethanol 90 %, thêm acid benzoic và thêm nước vừa
đủ 1000 ml. Lọc và đỏng chai.
Chế phẩm phai đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
"Cao thuốc” (Phụ lục 1.1) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Chat lỏng sánh màu nâu đen, thơm mùi dược liệu, vị ngọt
hơi dăng.

ỉ)ịnh tính
A. Định tính ích mầu
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel G
Dung môi khai trión: Toỉuen - ethyl acetal - aceton - acid
form ic ( 1 5 : 2 : 2 : 1).

CAO LONG TỬNG lí ỊCH
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Dung dịch thử: Lấy 10 ml chế phẩm, pha loãng với
70 ml nước, chuyên vào bình gạn, lăc với 30 ml ethyl acetal
(TT). Gạn lấy địch chiết ethyl acctat, bôc hơi trên cách thủy
đén can. Hòa tan cấn trong 1 ml ethanol 96 % (TT).
Dung dịch đỗi chiểu: Lấy 6 g ích mẩu (mẫu chuẩn) dã
cát nhò, thêm 100 ml nước, đun sôi nhẹ 1 h (chú ý bô
sung nước bay hơi), lọc. c ỏ dịch lọc trong cách thữy đẻn
còn khoảng 30 mi, đề nguội, chuyền vào bình gạn, lấc với
30 ml ethyl acetíìt (Tí), Gạn lấv dịch chiêt ethyl acctat,
bổc hơi trẽn cách thuy đến cạn. Hòa tan cản trong 1 ml
ethanol 96 % (TT).
Cách tiến hành: Chấm riẻng biệt lên bản mỏng 20 pl mãi
đung dịch trên. Trién khai sắc ký cho đến khi dung môi di
đưọ'C khoáng 14 cm đen ỉ 5 cm, lay bân mỏng ra, đê khỏ ờ
nhiệt độ phòng, phun dung dịch sat (ỉỉỉ) clorid 5 % trong
ethanol (77). Quan sát ờ ánh sáng thường. Trên sắc kỷ đô
của dung dịch thừ phài có các vết cùng màu và giá trị Rf
với các vết trẽn sac kv dồ cùa dung dịch đổi chiếu.
B. Định tính Ngái cứu
Phương pháp săc kv lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triớn: Tohten - ethyl acetat - aceton - acid
formic ( 1 5 : 2 : 2 : 1 ) .
Dung dịch thử: Dùng dung dịch thử ở phần định tinh ích mẫu.
Dung dịch dôi chiếu: Lấy 2 g Ngải cứu (mẫu chuẩn) đã cắt
nhỏ. thêm 100 ml nước, đun sôi nhẹ 1 h (Chú ý bổ sung
bù nước bay hơi), lọc. Cô dịch lọc trong cách thủy đến
còn khoảng 30 ml, đe nguội, chuyền vào bình gạn, lắc với
30 ml ethyl acetat (77). Gạn lấy dịch chiết ethyl acetat,
bổc hơi trên cách thùv đến cạn. Hòa tan cấn trong ] ml
ethanol 96 % (TTj.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Triên khai sắc ký cho đến khi dung môi đi
được khoảng 14 cm đến 15 cm, lấy bàn mỏng ra, để khô
ờ nhiệt độ phòng, quan sát dưới đèn từ ngoại ờ bước sóng
366 nm. Trên sấc ký đô cùa dung dịch thử phải có các vct
phát quang cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký
đò của dung dịch đôi chiếu.

Độ trong và độ đồng nhất
Chât lỏng sánh, đong nhất, không được có váng mốc, bã
dược liệu và vật lạ (Phụ lục 1.1).
Thêm cùng thè tích nước không được dục.

Tỷ trọng
ơ 20 °C: Từ 1,20 đến 1.23 (Phụ lục 6.5, phương pháp dùng
tỷ trọng kế).

Hàm lượng ethanol
14 % đến 17% (Phụ lục 10.12).

Bảo quản
Trong lọ kín, để nơi mát.

Công năng, chủ trị
Hoạt huyết, điều kinh. Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, khi
hư bạch đới, rong huyét và băng huyết do huyết ử, hành kinh
đau bụng I ,àm cho tú cung chóng eo lại như cũ sau khi sinh.

Cách dùng, liều ỉuựng
Ngày dùng 25 ml. chia làm 2 lần. Bệnh nặng dùng liều
gấp đôi.

Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai dùng tiên thận trọng, kiêng ăn các thức ăn
lạnh khi dùng thuôc.

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH
Công thức
Hắc phụ tử (Radix Aconiti lateralis)
Can khương (Rhizoma Zingiberis officinalis)
Cam thảo (Radix Glycvrrhizae) chích mật
Siro dơn (Sirupus simplex)
Nước vừa đu {Aqua q.s)

300 g
200 g
200 g
300 ml
]000 ml

Bào chế
Chế Hắc phụ tứ và Cam thào chích mật theo qui định trong
chuyên luận riêng, sắc Hac Phụ từ và chích Cam thào 2
lân, lần một trong 2 h, lần hai trong 1,5 h. Gộp dịch sắc và
lọc. Dùng phương pháp cất kéo hơi nước đê cất riêng tinh
dầu, chất bay hơi của Can khương và dịch nước cẩt Can
khương bão hòa tinh dầu đe vào các dụng cụ riêng biệt.
Sắc bã Can khương cùng với nước trong 1 h. Gộp dịch sắc
Can khương và nước cất chứa tinh dầu của Can khưong
và lọc. Gộp dịch lọc với dịch sắc của Hac phụ tử và chích
Cam thảo, cỏ đặc đến còn khoảng 400 ml. Đẻ nguội, thèm
1200 ml ethanol 95 %, khuấy kỹ, để yên trong 24 h, lọc và
cô chân không đốn dịch chiết đặc. Hòa loãng dịch đặc này
với một lượng nước thích hợp, giử ờ chỗ mát trong 24 h và
lọc. Thêm 300 mỉ siro đơn, chất bảo quàn, tinh dầu và chat
bay hơi Can khương ờ trên. Thêm nước tới đù 1000 mí.
khuấy đều, đóng lọ 10 ml và tiệt trùng.
Chê phâm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
“Cao thuốc” (Phụ lục 1.1) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Chat lỏng hơi sánh, màu vàng hơi nâu, mùi thơm, vị ngọt
hơi cay.

Định tính
A. Định tính Cam thảo.
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel GF2
Dung môi khai tríén: Ethyl acetal - acid acetic băng - acid
form ic - nước ( 1 5 : 1 : 1 : 2 ) .
Dung dịch thử: Lay 20 ml chế phẩm, chiết bằng 20 ml
n-butanol (77), gạn lay lớp n-butanol và cô thu hồi dung
môi đên can khô và hòa cấn này vào 2 ml methanol (77).
Dung dịch đổi c.hiếu: Lấy 1 g Cam thào (mẫu chuẩn),
thêm 40 ml ether (77), đun hồi lưu trên cách thùy trong
1 h, bò dịch chiết ether. Thêm 30 ml methanol (77) vào
phần bâ Cam thảo, đun hồi lưu trên cách thủy trong 1 h,
lọc, bốc hơi dịch lọc đến khô, hòa tan cẩn này trong 2 ml
methanol (TT).
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Cách fien hành: Chấm riêng biệt lèn bán móng 5 ui cua
mồi dune; dịch tren. Sau khi triên khai săc ký, lấy bàn inỏns
ra, để khô ơ nhiệt độ phòng, phun chino dịch acid sulfuric
ỈO % trang ethanol /77), sây ơ 105 °c. Quan sát dưới ánh
sáng tử ngoại ừ bước sóng 366 nm. Các vết phát huỳnh
quang trên sắc ký đô cua dung dịch thử phái có cùng giá
trị Rf và màu sac với các vát trên sac kv dồ của dung dịch
đối chiếu.
B. Định tính Can klnrưng
Phương pháp sac ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel GF-y-,
Dung mỏi khai triên'. Ethyl acetat - acid acetic hăng - acid
form ic - nước (15 ; 1 ; 1 : 2).
Dung dịch thĩr. Dùng dung dịch thừ ờ phần định tính Cam thảo.
Dung dịch đoi chiêu: Lấy 4 g Can khương (mầu chuẩn),
thêm 30 ml nước, dun hòi lưu trong cách thuy 1 h, đề
nguội, iọc. Lắc dịch lọc với 40 ml n -butanol, gạn lấv l(Vp
n-butanol, cô thu hoi dung môi đốn khô. ĩ lòa tan cẩn trong
2 ml methanol (77).
Cách tién hành: Chấm riêng biệt lên ban mỏng 5 |il mỗi
dung dịch trên. Sau khi trien khai sac kv, lấy bản mỏng ra,
đê khô trong không khí, phun dung dịch van ịỊin Ị % trong
acid sulfuric (TTj, say ờ 105 cc đán hiện rõ vet, quan sát
dưới đèn tử ngoại bước sóng 366 nm. Các vết trên sắc ký
đồ của dung dịch thử phải có cùng màu sắc và giá trị Rf với
các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Thử giói hạn aconitin và hypacotin
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bcm mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Clow form - eỉhvl aceta! - amonìac
(5:5:1).
Dung dịch thin Lav 70 ml che pham. điêu chinh den pli 10
bang amoniac đậm đặc (FT). Chiết 3 lan, mỗi lần với 100 ml
ether (TT). Gộp dịch chiết ether và thu hoi ether đèn cán khô,
hòa tan can vào 2 ml ethanol ITT).
Dung dịch doi chiếu: Hòa tan aconitin chuẩn và hvpacotin
chuãn trong ethanol (T ỉ) đô được dung dịch chửa 2 nig
mồi chat chuẩn trong 1 ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 6 pl mồi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bân mỏng ra,
đê khô ngoài không khí, phun thuôc thừ Dragendorff ITT).
Quan sát dưứi ánh sáng thường. Các vết cùng giá trị Rf với
các vết cùa aconitin và hypacotỉn trôn sắc kỷ đồ thu dược
từ dung dịch thử phải không xuất hiện hoặc nếu xuất hiện
thì phải cỏ kích thước nhỏ hơn và không đậm màu hom so
với các vết thu được trên sac ký đồ cùa dung địch đối chiếu.

Tỷ trọng
Ở 20 °C: Từ 1,07 đến 1,09 (Phụ lục 6.5, phương pháp dùng
tv trọng kế).

Độc tính bất thường
Đạt yêu cầu theo phương pháp thử độc tính bất thường
(Phụ lục 13.5), cho chuột uống với liều ] ml/chuột.

Bảo quản
Trong lọ nút kín, để nơi khô mát.
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Công năng, chủ trị
Hỏi dương cứu nghịch. Chú trị: Hư thoát do vong dương
với các biêu hiện toát mồ hôi lạnh, chân tay quyết lạnh,
tiêu chảy sổng phân, nôn mửa, bụng đau, mạch vi muốn
tuyệt (mạch rất nhò, yếu, khó nhận thấy).

Cách dùng, liều lương
Uổng mồi lần 10 ml đen 20 nil, ngày 3 lẩn hoặc theo chi
dần cùa thầy thuôe.

CAO

tang cú c ảm

Công thức
Tang diệp (.Folium Mori aỉbae)
Cúc hoa vàng (Flos Chtysanthemi ìndici)
Liên kiều (Fructus Forsvthiae suspensae)
Bạc hà (Herba Menthue)
Cam tháo (Radix Glvcyrrhizae)
Khô hạnh nhân (Semen Armeniacae amanan)
Cát cánh (Radix Platycodì grandiflori)
Lô căn (Rhizoma Phragmitis)
Nước vừa đủ (Aqua q.s)

200 g
80 g
120 g
60 g
60 g
160 g
160 g
160 g
1000 ml

Điều chế
Chế biến các vị thuốc theo qui định trong các chuyên luận
riêng. Hạnh nhân và Bạc hà cất riêng theo phương pháp cất
kéo hơi nước được nước cất Bạc hà - Hạnh nhân, để riêng.
Bă 1lạnh nhân, Bạc hà và các được liệu còn lại được sắc với
nước hai lần, mồi lân 2 h đen 3 h, đê nguội, lọc lẩy các dịch
chiết. Gộp và cô các dịch chiết còn khoảng 400 ml. Để nguội,
thcm khoáng 1000 mì ethanol 96 %, khuấy đều, để lắng 24 h,
lọc và cô đặc ỡ áp suât giảm tới cao đặc. Phôi hợp nước cất
Bạc hà - Hạnh nhân, thcm chất bào quản, thêm nước vừa đù
1000 mỉ. Đóng chai.
Chế phẩm phái đáp ứng các yêu cảu trong chuyên luận
“Cao thuốc" (Phụ lục 1.1) và các yôu cầu sau:

Tính chất
Chất lóng màu nâu đcn, mùi thơm, vị hoi ngọt đáng nhẹ.

Tỷ trọng
Ò 20 °C: Từ 1,03 đến 1,05 (Phụ lục 6.5, phương pháp dùng
tỷ trọng kế).

Định lượng amygdalin
Lấy chính xác 100 ml chc phẩm cho vào bình cầu
dung tích 250 ml. Lắp vào dụng cụ sinh hàn đề cất thu
hồi chất bay hơi. cất lấy khoảng 10 ml dịch cất (đong
chính xác) cho vào bỉnh nón dung tích 100 ml. thêm
2 ml dung dịch kaỉi iodid ITT). Chuân độ băng dung dịch
bạc ni trai 0,1 N (CD) cho đến khi cỏ màu trắng đục hơi
vàng. Song song làm mẫu trăng. 1 ml dung dịch bạc nitrat
0, l N (CĐ) tương đương với 91,48 mg amygdalin.
Chế phẩm phải chứa hàm lượng amygdalin từ 0,65 % đên
0.79 %.

HOÀN AN THAI

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Bảo quản
Trong bao bì nút kín, đê nơi khô mát.

Công năng, chú trị
Sơ phong thanh nhiệt, tuycn phê chi khái. Chu trị: 'I hái
âm phế tỳ phong ôn, ho, cảm cúm, viêm phê quan, viêm
đường hô hảp tren, miệng ho khau.

Cách dùng, liều lượng
Người lớn ngàv uống 2 lần mồi lân 25 ml.
Tre em tùy theo tuôi.

Đối với thang thuốc: Khối lượng trên nhàn *7,5 %.

Báo quản
Nơi khô mát.

Công nâng, chủ trị
ích cun thận, bồ khí huyết, khu phong tán hàn tiừ thấp,
thòng kinh hoạt lạc. Chù trị: Can, thận đều hư, phong hàn
thấp gây đau rthức moi, thắt lưng, đâu gỏi, các chi dưới co
duỗi khó khăn, cam giác nặng nê.

Cách dùng, liều lượng
Thuốc sắc, ngày uống 1 thang, uông trước bữa ân.

ĐỘC HOẠT KÝ SINH TIIANG
Thuốc sắc Dộc hoạt ký sinh

HOÀN AN THAI

Công thức

Công thức

Độc hoạt (Radix Angeiicae pubescentis)
12 g
Quế chi (Ramuhts CUmamomi)
8g
Phòng phong (Radỉx Saposhmkoviae divarieaỉae)
8g
Đương quy (Rơdix Ảngeỉicae sinensi.y)
8g
Tế tân (Herba Asari)
8g
Xuyên khung (Rhiioma Ligustici \vallichii)
8g
Tần giao (Radix Genũanae macrophyỉỉae)
8g
Bạch thược (Radix Paeoniae lacii/ỉorae)
8g
Tang ký sinh (Herha Loranĩhi)
8g
Thục địa (Radix Rehmarmìae ghitinosaepraeparata) 8 g
ĐỖ trọng (Corỉex Eucommiae) chích muối
80
Nhân sám (Radix Gìnseng)
8g
Ngưu tất (Radix Achysanthis bidentatae)
8£
Phục linh ịPoria)
8g
Cam tháo (Radix Gìycyrrhizoe)
8g

Cao ban long (Coda Cornos Ccrvi)
16 g
Sa nhân (Eructas Amo mi)
20 g
Hoài sơn (Tuber Dìoscorcae persi milis)
120 g
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praepơrata) 80 g
Trừ ma căn (Radix Boehmeriae nivea e)
80 g
Tô ngạnh (Calilis Periỉỉae)
12 g
Hương phụ (Rhizoma Cyperi)
20 g
Tục đoạn (Radix Dipsaci)
42 a
Ngài cứu [Herba Artemisiae vulgaris)
80 g
Tran bi (Pericarpium Citri reticidatae perenne)
20 g
Mật ong vừa đủ (Mel q.s)
1000 g

Bào chế
Các vị thuốc được chế theo chuyên luận riêng.
Chê phàm phải đáp ứng yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc
thang" {Phụ lục 1.23) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Các vị thuốc trong thang phải khô, sạch, có mùi thơm.
Thang thuốc có mùi đặc trưng của Độc hoạt.

Định tính
Thang thuốc phái có đủ và đủng các vị thuốc theo còng thức.

Tạp chẩt
Không dược cỏ (Phụ lục 12.11).

Độ ẩm
hây 3 vị dược liệu bất kỳ trong thang thuốc, xác định độ ẩm
theo Phụ lục 12.13 (đối với dược liệu chứa tinh dầu) hoặc
theo Phụ lục 9.6 (đối với dược liệu khác). Các vị thuốc phải
đạt yêu cẩu ve độ âm qui định ó từng chuyên luận.

Sai số khối hrựng
Hôi với từng vị thuốc: Khối lượng trên nhãn ± 10 % (đối
với vị có khối lượng < 10 g) hoặc +. 7,5 % (đổi với vị có
khôi lượng > 10 tự

Điều chế
Ngái cứu: Loại bò tạp chất, rừa sạch, thái ngan, phơi
khô. Tục đoạn: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, thái lát dày
2 mm den 5 mm. phơi hoặc sấy nhẹ, tẩm với rượu đù ấm
đều (khoảng 10 %), ú cho thẩm rồi sao vàng xém cạnh.
Hoài sơn, Trữ ma căn. Hương phụ, Thục địa: Che theo
chuyên luận riêng.
Sa nhân, Tô ngạnh, Trần bì: Loại tạp và vi sao.
Các vị thuốc được sấy khô ỡ nhiệt độ dưới 70 °c, tán bột
và trộn đều qua râv so 180.
Thục địa nau thành cao mềm có hàm ẩm 30 %. Rồi hỏa
nóng Cao ban long trong cao thục địa. Mật ong cô luyện.
Cứ 100 g bột dùng 90 g đến 120 e cao Thục địa - Cao Ban
long và Mật ong.
Tất cà dược trộn nóng lạo thành khối bột dẻo roi chia thành
viên 9 g.
Ché phâm phải đáp ứng cốc yêu câu trong chuyên luận
“Thuôe hoàn” Phụ lục 1.11 và các yêu cẩu sau:

Tính chất
Hoàn mêm hình câu nhuận (lèo, màu nâu đen bỏng, đương
kính 20 mm đến 22 ram, vị ngọt đáng nhẹ, thơm mùi Ngái
cửu và Hương phụ.

Định tính
A. Soi bột: Lông che chờ dầu da bào 3 te bào dài 13 pm
den ỉ 5 pin. chân đơn bào dài 3 um đôn 6 pm (hình chừ T).
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Các tình thể calci oxalat hình cầu cỏ đường kính 5 |ÌIT) đến
9 pm. Đảm tể bảo tiết tinh dầu chửa 3 đen 4 tổ bảo có
đường kính 5 jim đến 20 pm. Túi tinh dầu nàm rải rác cỏ
đường kính 30 |itti đến 40 um. Mạch điểm rộng khoáng
30 pm.
B. Định tính Sa nhân
Phương pháp sắc ký ỉứp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica geỉ G.
Dung mỏi khai triền: Toỉuen - ethyl acetat (7 : 3).
Dung dịch thư: Lây 20 g chế phẩm đà cắt nhó, thêm
40 ml ethanol (TT), ngâm 4 h, lọc, để bay hơi dịch lọc ờ
nhiệt độ phòng đến cẩn. Hòa tan cắn trong ỉ ml ethanol
(ÍT) được dưng dịch chẩm sắc ký.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 1 g Sa nhân (mẫu chuán), them
10 ml ethanol (TT), ngâm trong 4 h, lọc. Đè bav hơi tự
nhiên dịch lọc đến cấn. Ilòa tan can trong ! ml ethanol
(TT) được dung dịch chấm săc kv.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 pỉ mồi
dung dịch trên. Triền khai sắc ký cho (lên kill dung môi
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra, để khô ờ nhiệt
độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ử bước sóng
366 nm. Trên sẳc ký đồ cùa dung dịch thử phái có 3 vết
cùng giá trị R ị và màu sắc với 3 vết trên sắc kv đồ của dung
dịch đoi chiếu,
c. Định tính Ngải cứu
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mòi khai trièn: Tohten - ethyl acetat - acetnn - acid
fom tc ( 1 5 : 2 : 2 ; 1).
Dung dịch tlìir. Lấy 10 g chế phẩm đã cất nho, thêm 50 ml
nước, đun sôi trong 1 h. Để nguội, lọc, cô dịch lọc trong
cách thủy đến cắn. Hòa tan cắn trong 10 ml ethyl acetat
(TY). Lọc, cô dịch lọc trên cách thúy tới cạn. hòa tan căn
trong 1 ml ethanol (TT).
Dung dịch đối chiếu: Lấy 2 g Ngài cứu (mẫu chuẩn) đã cất
nhỏ, thêm 50 mỉ nước và tiến hành chiết như mô tà ờ phần
Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lên bàn mòng 20 pl mồi
dung dịch trên. Triẻn khai sắc ký cho đến khi dung môi
đi được khoảng 12 cm, lảy ban mong ra, đè khô ở nhiệt
độ phòng, quan sát dưới đèn tử ngoại, bước sóng 366 nm.
Trcn sẳc ký đồ của dung địch thừ phải có các vết có màu
sắc và giá trị Rf tương tự như các vết trên săc ký đô cùa
dung địch đổi chiếu.

Dược: DIÊN VIẸT NAM V

ỵo. _ (V: -V,)X100
m
Trong đó;
Vị là thê tích XVlen cho vảo bỉnh hứng (1 ml);
v 2 là thê tích tinh dầu và xvlen đọc được cuối cùng;
m là khối lượng mầu cất chất bay hơi (g).
Chế plìâm phái chứa ít nhất 0,08 % chất bay hơi.

Bảo quản
Trong lọ kin, đê nơi khô mát, tránh mốc mọt.

Công năng, chủ trị
An thai, dường huyết, chỉ huyết. Chù trị; Các trường hợp
động thai, rong huyết, mệt mòi, nôn, hoa mắt, chóng mặt,
tiều tiện vàng, đại tiện tảo.

Cách dùng, liều lượng
Dùng 2 lần một ngày, mỗi lẩn 1 viên, uống với nước ấm.

HOÀN BÁT TRÂN
Công thửc
Đàng sâm (Radix Codonopsis pilosu/ae)
100 g
Đương quy (Radi.x Angelicae sinensis) chê rượu
100 g
Bạch truật {Rhìioma Atractylodis macrocephalae) sao ỉ 00 g
Bạch thược (Radix Paeoniae ỉactiỷiorae)
100 g
Bạch linh (Poria)
100 g
Xuyên khung (Rhicoma Ligustici wơlỉichiĩ)
ỉ 00 g
Cam thào {Radix Gìycyrrhiae)
50 g
Thục địa (Radix Rehmarnae. ghưinosaepraeparatư) 100 2
Mật ong vừa đu {Meì q.s)

Bào chế
Đương quv chế rượu, Bạch truật sao theo quy định trong
chuyên luận riêng, sấy khô ở nhiệt độ dưới 70 ° c và
nghiền 8 vị thuôc trên thành bột mịn, trộn đêu thảnh bột
kép, rây qua rây sổ 180. Neu làm hoàn cứng, lấy 100 g bột
kép, thêm 40 g đèn 50 g mật luyện hòa loãng trong lượng
nước sôi thích hợp, gâv nhân, làm hoàn cứng và sây khô.
Nếu làm hoàn mềm, cử 100 g bột kép, thêm 110 g đốn
140 ạ mật ong luvện nóng, trộn mềm nhuyễn, chia viên
hoàn 9 2Che phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
'"Thuốc hoàn*' (Phụ lục 1.11) và các yêu cầu sau:

Tính chất

Không được quá 15.0 % (Phụ lục 12.13).

Hoàn cứng màu đen hơi nâu.
Hoàn mồm màu đen hay nâu hơi đen, mềm, nhuyễn, có vị
neọt và hơi đang.

Định lưựng chất bay hoi

Định tỉnh

Cân chính xác khoảng 100 g chẻ phâm đã cát nhò chơ
vào bình câu. Tiên hành định lượng chât bay hơi trong chê
phẩm theo phương pháp định lượng tinh dầu trong dược
liệu (Phụ [ục 12.7L
Chát bay hơi thu được trong chẻ phẩm xác định theo
công thức;

A. Bạch linh, Cam thào; Soi bột chế phâm dưới kính hiên
vi với độ phóng đại thích hợp, so sánh với bột mẫu chuàn
cùa Bạch linh và Cam thảo, bột chế phẩm phải có các khối
phân nhánh không đều, khóng màu; sợi nấm không màu
hay nâu nhạt, hơi cong và phân nhánh cùa Bạch linh: các bó
sợi mang tinh thê calci oxalat hình lăng trụ của Cam tháo.

Độ ẩm
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B. Định tính Đương quy
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn mỏng: Silica gel GF2_UDung mòi khai triên: n-ỉỉexan - ethyl acetal (9 : 1).
Dung dịch thứ: Lây 10 g chê phâin, tản thành hột thò hoặc
cắt nhò, thêm 30 ml ether (77). lãc trên máy lăc 30 min,
lọc lấy dịch chiết, Chief như trên thêm một lân nữa. Gộp
cae dịch chiết ether, đố bay hơi tự nhiên den khó. Hòa can
troné 1 mỉ ethanol (77).
Dung dịch dối chiểu: Lấy khoáng 0,5 g hột Đương quy
(mẫu chuẩn), thêm 15 ml ether (77) rôi tiên hành chiêt như
dung dịch thử.
Cách tiên hành: Chám riêng hiệt lên bản mòng 15 pl môi
dung dịch trên. Triên khai sắc ký cho đến khi dung mói
đi được khoảng 12 cm, lây bản mòng ra, dê khô ở nhiệt
đô phòng. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng
366 nm. Trên sắc ký đo của dung dịch thừ phải cho các vết
có cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc kỷ đô của
dune dịch đối chiếu,
c. Định tính Đảng sâm
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF2U.
Dung môi khai tri én: n-Hexan - ethyl ace tat (2 : 1).
Dung dịch thử: Lẩy ỉ 0 c hoàn, nghiền nhỏ, nếu là hoàn
mềm thì cắt nhò, thêm 50 ml methanol (77), đun sôi trên
cách thùy 30 min, để nguội, lọc. Có dịch lọc trên cách thủy
đcn cạn. Khuấy kỹ cắn với n-butanoỉ (77) 3 lần, mỗi lần
10 ml. Gộp dịch chiết butanol, cô trên cách thủy đến cạn.
Thêm vào căn 30 ml dung dịch acid sulfuric 20 % (77),
đun sôi hôi lưu trong 2 h, đề nguội, lọc lấv tủa, rửa bang
nước cát cho hêt phán ime acid, sấy khô ở 70 cc . Thêm
vào tua 20 ml cloroform (77), đun trên cách thuy nóng,
lọc, cô dịch [ọc trên cách thủy đến cạn, Hòa can trong 1 ml
ethanol (77 ).
Dung dịch đồi chiếu: Lầy 12 e Đảng sâm (mầu chuẩn) đã
tán nhò, thèm 30 ml n-butanoỉ (77) và tiến hành chiết như
đổi với dung dịch thử.
Cách tiên hành: Chấm riênẹ biệt lẽn bản mòng 20 ịil mỗi
dung dịch trên. Triển khai sãc ký' cho đến khi dung môi đi
được khoáng 12 cm, lây bàn mỏng ra, đê khô ờ nhiệt độ
phòng, phun dung dịch vanilin ỉ % trong acid sulfuric (77).
sây ở ì 10 °c cho đén khi các vêt hiện rõ. Quan sát dưới ánh
sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải cho vết
có cùng màu và giá trị R( với các vêt trên săc ký đô của dune
dịch đoi chiếu.

Độ ẩm
Hoàn mềm: Không được quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Hoàn cứng: Không được quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g,
8 5 cc , 5 h ) .

Bảo quản
Trong bao bì kín, tránh ầm.

Công năng, chủ trị
Bô khí, dưỡng huyết. Chủ trị: Khí huyết lưỡng hư có biểu
hiện: mệt mõi. chán ăn, lưỡi nói, khí đoán, sốc mặt bệch.
Gióng mặt hoa mất, tim đập hồi hộp.

Cách dùng, liều lượng
Mồi làn 6 g hoàn cứng, hoặc i viên hoàn mềm, ngày uông
2 lẩn.

HOÀN BÁT VỊ
Công thức
Que chi (Ramullas Cinnamomi)
22 g
Mac Phụ từ (Radix Aconỉti lateralis)
22 g
Thục địa (Radix Rehmaniae gỉutinosae praeparata) 176 g
Son thù (Fritetus Corni officinalis)
88 g
Mail đon bi (Cortex Piteoniae suffruticosae)
66 e
Hoài son (Tuber Dioscoreae pens ¡milis)
88 g
Phục linh (Porta)
66 g
Trạch tà (Rhizoma Al ism at is)
66 ẹ
Mật ong vừa đù (Meỉ CỊ.S)
1000 g

Bào chế
Phụ rir che Hắc phụ tử, Sơn thù chế rượu theo qui định
trong chuyên luận riêng.
Quế chi thái phiến, tẩm nước Ngưu tất, Ngũ vị tử
(100 mỉ nước sẳc dùng 1 g N ẹ ũ v ịtử v à3 e Ngưu tẩt), ủ trong
12 h cho ngấm đều, sầy nhẹ cho khô (40 °c đển 50 °C),
thái nhò. Thục địa thái lát dày 2 mm đến 3 mm, tẩm rượu
cho mềm, trộn với các vị thuốc khác, giã nát với nhau, sấv
khô nghiền thành bột mịn, trộn đều thành bột kép, rây qua
rây số 180. Mật ong cô luyện thành châu. Cú 100 g bột kép
dùng 80 g đến 110 g mật luyện nóng, trộn đều đến nhuyễn.
Chia thành các hoàn mềm 9 g.
Chế phẩm phái đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
"Thuốc hoàn” (Phụ lục ỉ . 11) và các yêu cầu sau:

Tính chất
I loàn hình cầu màu nâu hơi đen bóng, vị ngọt hơi chua và cav.

Định tính
A. Hoài sơn, Bạch linh. Quế, Trạch tá: Soi bột chế phẩm
dưới kính hiên vi với dộ phóne dại thích hợp, so sánh với
bột mẫu chuẩn cùa Hoài sơn, Trạch tà, Bạch linh và Quế
chi thấy: Hạt tinh bột hình chuông, hình trứng, dài 10 pm
đen 60 um, rộng khoảng 20 ụm, có vân đồng tâm, rốn lệch
tâm, hình chấm hav hình vạch cùa Hoài sơn. Các hạt tinh
bột hình trứng dài, hình bầu dục, đườne kính 3 pm đển
14 |im, rôn hình khe ngăn, hình chữ V, chữ V, đứng riêng
lé hay kép đôi, kép 3 cúa Trạch ta. Các khối phân nhánh
không đều, không màu; sợi nấm không màu, hơi cong và
phân nhánh cùa Bạch linh. Các sợi dài đặc biệt hình thoi,
màu vàng nâu, thành dày khoang hẹp, tè bào mô cứng hình
chữ nhật hay hình trái xoan thành dày, khoang rộng có ong
trao đổi rõ của Quế.
B. Định tính Thục địa
Phương pháp sác ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Cỉoro/ơrm - ethvỉ acetat (9 : 1).
Dung dịch thứ: Lẩy 15 g chế phám, cất nhỏ, thêm
40 ml methanoỉ (77), đun sôi trên cách thủy 15 min, gạn
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và lọc lấy địch chiết. tíâ được chiết như trên 2 lần nữa.
Gộp các địch chiết methanol, cò trẽn cách thúy tới cạn.
Khuây kỹ căn với n-butanoỉ (77) 3 lân. môi lân 5 ml. Gộp
các dịch chiết buthanol, bốc hơi trên cách thủv tới cạn.
Hòa can tron£ ] ml ethanol (TT).
Dung dịch đoi chiếu: Lây 1,5 g Thục dịa (mẫu chuẩn), tiến
hành chiết như dung địch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 20 u! mồi
dung dịch trên. Triên khai sac kv cho đến khi dung môi
đi được khoảng 12 cm, lấv bản mỏng ra, đê khô ờ nhiệt
độ phòng, phun dỉtng dịch vaniliu Ị % trong hon hợp
dồng thể tích acid phosphoric vet ethanol. sẩy bản mỏníi ở
110 ° c đên khỉ hiện rô các vết. Quan sát dưới ánh sáng
thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải cho vét có
cùng màu và giá trị R| với các vét trên sắc ký đồ cùa dung
dịch đổi chiểu.

Độ ầm
Không được quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).

Độc tính bất thường
Thử theo Phụ lục 13.5. Lấy 3 g bột viên, thêm 7,5 rnl
nước cat, nghiền nhuyễn và lăc đcu. Cho chuột nông
1 ml/chuột.

Báo quăn
Trong bao bì kín, đổ nơi khô mát.

Công năng, chủ trị
Ôn bổ thận đương. Chù trị: Thận dương bất túc, that lưng
đau gối mòi. nửa người dưới thường có cám giác lạnh,
bụng dưới đau co lại, tiếu tiện hoặc it hoặc nhiêu. Có thê
dùng cho đờm ẩm, cước khi, tiêu khát, chuột rút.

Cách dùng, liều lượng
Mỗi lần 1 hoàn, ngày 2 lần, uổng lúc đói.

HOÀN BỎ TRUNG ÍCH KHÍ
Công thức
I loảng kỳ (Radix Astragali membranacei)
Đảng sâm (Radix Codtmopsỉspihsulae)
Cam thảo (Radix Glvcyrrhizae)
Bạch truật (Radix Atractyĩodis macrocephalae)
Đương quy (Radix Angelicae sinensis)
Tháng ma (Rhizoma Cimicifugae)
Sài hồ (Radix Bupleuri)
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)
Gừng tươi (Rhizoma Zingiberis)
Đại táo (Fructus Ziziphi jujubae)

100 g
30 g
30 g
30 g
20 g
30 g
30 g
30 g
12 g
102 g

M ật ong vừa đủ (Mel q.s)

1000 g

Bào chế
Hoàng kỳ chế mật, Cam thảo chích mật, Bạch truật tâm
hoàng thổ sao vàng. Đàng sâm lâm nước cốt gừng sao khô.
Trần bì thái sợi và vi sao theo chuyên luận riêng. Say khô
các vị thuốc trên và Đương quy. Thăng ma, Sài hồ; nghiền
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thành bột mịn, trộn đều thành bột kép, rây qua rây số 180.
Đại táo củng với Gừng tươi còn lại cất nhỏ, cho vào nấu
2 lân cho đen khi nhừ hết và tiết hết chất ngọt, lọc bò bà,
cô đặc. Trộn bột kép với dịch cô đặc và mật luyện sôi cho
nhuyễn. Cứ 100 g bột kép dùng 100 g đến ] 20 g mật luyện.
Làm viên hoàn mêm 9 g.
Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
"Thuốc hoàn" (Phụ lục 1.11) vả các yêu cầu sau:

Tính chất
Hoàn hình cầu màu đen, mùi thơm, vị ngọt sau hơi đắng, cay.

Định tính
A. Soi kính hiển vi thấy: Nhiều loại sợi khác nhau, riêng
lé hay tập trung thành bó, một sô sợi mang tinh thô calei
oxalai hình khói. Nhiều tinh thê calci oxalat hình kim riêng
lẻ hay tập trung thành đám. Tê bào cứng thành dày thây
rõ lỗ trao đổi. Mảnh mô mềm nhiều khi mang hạt tinh bột.
Hạt tinh bột hình dạng khác nhau riêng lẻ hay tập trung
thành khối. Mánh võ qua ngoài gồm các tè bào hình dạng
khác nhau, thành hơi dày. Mành bân, các mánh mạch xoăn,
mạch điểm, mạch vạch. Các hạt phấn hoa cỏ hình dạng,
kích thước khác nhau.
B. Định tính Cam thảo
Phương pháp sẳc ký lớp móng (Phụ lục 5.4).
Bàn mong: Silica gel GF^J.
Dung; mói khơi írién: Cloroform - aceton ( 7 : 3 ) .
Dung dịch thứ: Lẩy 10 g chế phẩm, nghiền hoặc cắt nhỏ,
thêm 20 ml methanol (77). dùng đũa thủy tinh dàn nhuyên,
gạn. lọc. Bã được chiết như trên 2 lẩn nữa. Tập trung các
dịch lọc, cỏ trên cách thủy tới còn khoảng 5 ml.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 2 g Cam thảo (mầu chuẩn) đã
cắt nhò, thêm 20 ml methanol (77), đun sôi trên cách thủy
20 min, lọc, bã được chiổt như trên 2 lần. Tập trung các
dịch lọc, cô trên cách thủy còn khoảng 5 ml.
Cách tiền hành: Chẩm riêng biệt lên bán mỏng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triền khai sắc ký, để khô bàn mỏng
ờ nhiệt độ phòng rồi quan sát dưới ánh sáng tử ngoại có
bước sóng 254 nm và 366 nm, hoặc phun dung dịch vanìỉin
ỉ % trong acid sulfuric (77), sây bản mỏng (V 100 ° c đèn
khi hiện rõ các vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên
sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vêt chính cùng
màu và giá trị Rf với các vết trên săc ký đồ cùa dung dịch
đỏi chiêu.
c . Định tinh Đương quy
Phương pháp sẳc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel GỉỳuDung mói khai triên: n-Hexan - ethyl acetal (95 : 5).
Dung dịch thừ: Dùng dịch chiết trong methanol cua phân
định tính Cam thào.
Dung dịch dôi chiêu: Lây 0,5 g bột Dương quy (mâu
chuẩn), thêm 5 ml methanol (TT), lắc kỳ 10 min, lọc.
Cô dịch lọc trên cách thúy tới cấn. Hòa cẩn trong 1 ml
methanol (TT).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lcn bàn mỏng 20 ỊJtl mồi
dung dịch trèn. Sau khi triên khai xong, dế khô bản mỏng
ở nhiệt độ phòng rôi quan sát dưới ánh sảng từ ngoại có
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bước sóng 366 nm, hoặc phun dung dịch vanilin ỉ % trong
acid sulfuric (77), sấy bản mỏng ở 100 cc (tên khi hiện rõ
các vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sac ký dô
của dung dịch thử phai có các vết chính cùng màu và giá
trị Rf với các vét trên sắc ký đồ của dung dịch đôi chiếu.

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

Bảo quản
Đẻ nơi khỏ, trong bao bì kín.

Công năng, chù trị
Bổ khí thăng để. Chủ trị: Tỳ vị khí hư, biếu hiện mệt mòi,
chán ăn, trướng bụng: thiếu khí hạ hàm biểu hiện ờ phân
lòng, ìa chày lâu ngày, thoát giang hay sa trực tràng, sa
dạ con.

Cách dùng, liều lượng
Mỗi iãn 1 hoàn, ngày 2 lần đến 3 lần, uống trước bữa ãn 2 h.

Kiêng kỵ
Nhiệt lỵ mới phát, đạo hãn, đau đầu. mất ngú do huyết áp,
thồ huyết, nục huyết, khí nghịch, suyễn thổ cấp. Kiêng ăn
các thứ sông, lạnh khi đang dùng thuốc.

HOÀN LỤC VỊ
Công thức
Thục địa (Radix Rehmanniae gỉutinosae pmeparata) 160 g
Hoài sơn ( Tuber Dioscoreae persimiỉis)
80 g
Sơn thCi (Tructus Corni officinalis) chê rượu
80 g
Mâu đơn bi (Cortex Paeoniae suffruticosae)
60 g
Phục linh (Poria)
60 g
Trạch tà [Rhizoma Alismatis)
60 g
Mật ong, tá dược vừa đú (Mel et excipient q.s) 1000 g

Bào chế
Sơn thù chể rượu và các vị thuốc khác chế theo qui định
trong chuyên luận riêng. Thục địa thái lát mỏng. Các vị
thuôc được sây khô, nghiên thành bột mịn. Trộn đều thành
bột kép, rây qua rây số 180. Nốu làm hoàn cứng thỉ cứ
100 g bột kép trên thêm 35 g đên 50 g mật luyện hòa loăng
băng lượng nước sôi thích hợp, làm viên và sảv khô. Nêu
làm thành hoàn mũm thi cứ Ị00 g bột kép trên thêm 80 g đen
110 g mật luyện sõi, trộn mềm nhuyễn, làm hoàn mồm 9 g.
Chê phâm phái đáp úng các vên cẩu trong chuyên luận
“Tliuôc hoàn" (Phụ lục 1.11) và các yêu câu sau:

Tính chất
Hoàn cứng hình cầu màu đen nâu, mùi thơm cùa dược liệu,
vị ngọt và chua.
Hoàn mèm hình câu có màu đen nâu, mùi thơm của dược
liệu cỏ vị ngọt và chua.

t)Ịnh tính
A. Định tinh Hoài son, Trạch tá và Phục linh: Soi bột chế
phâm dưới kính hiến vi với độ phóng đại thích hợp, so

HOÀN LỤC VỊ

sánh với bột mầu chuẩn cùa Hoài sơn, Phục linh và trạch
tả, thấy: Các hạt tinh bột hình chuông, hình trứng, dài
10 lim đến 60 pm, rộng khoảng 20 pm, cỏ vân đỏng tâm,
rốn lệch tâm, hình chấm hay hình vạch của Iíữài sơn.
Các hạt tinh bột hình trứng dài, hình bầu dục, đường kính
3 pm đến 14 pm, rốn hình khc ngắn, hình chữ Y, đứng
riêng lẻ hav kép đôi, kép 3 của Trạch tả. Các khôi phân
nhánh không đều, không màu; các sợi nấm không màu, hơi
cong và phân nhánh của Phục linh.
B. Cất kéo bàng hơi nước 10 g hoàn đã nghiên nhỏ và
hứng lấv 20 ml dịch cất, lẩy 2 ml dịch cất, thêm 0,5 ml
acid benzositlfonic (77) đã diazo hóa, 1 giọt đên 2 giọt
dung dịch natri carbonat (77) xuất hiện dần dần màu đõ
da cam.
c. Định tính Thục địa
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Hàn mòng: Silica gel GT\Ỉ4.
Dung mói khai triền: Cloro/orm - ethyl acetat (9 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 10 g chế phám, tán thành bột thô, nêu
là hoàn mềm thì thái nhò, chiết bằng cách đun sôi trên
cách thủy 15 min với methanol (77) 2 lần, mỗi lần 30 ml.
Gộp dịch chiết methanol, cô trên cách thủy đến cạn. Thêm
vào cắn 10 ml n-hutanol (77), đặt lên bếp cách thủy nóng,
dùng đùa thủy tinh khuấy kỹ trong 5 min, gạn lẩy dịch
chiết butanol. Chiết íại cắn như trên thêm 1 lần nữa. Gộp
các dịch chiết butanol, cô trên cách thủy đen cạn, Hòa cấn
trong 1 ml ethanol 96 % (77).
Dung dịch đoi chiếu: Lay 1,5 g Thục địa (mầu chuẩn) đã cắt
nhò, tiến hành chiết như mô lả ờ phần Dung dịch thừ, bắt
đau từ “chiết bằng cách đun sôi trên cách thủy 15 min với
methanol (77)... Hòa cắn trong ) ml ethanol 96 % (77) ".
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lẻn bàn mỏng 25 pl mồi
đung dịch trên. Triến khai sắc ký cho đến khi dung môi
đi dược khoảng 12 cm, lấy bàn mỏng ra, đẽ khô ờ nhiệt
độ phòng, phun dung dịch vaniỉin ỉ % trong acid sulfuric
(77), sây ở 120 °c đến khi hiện rõ vểt. Quan sát dưới ánh
sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử phải có
các vết cùng màu và giá trị Rf với các vết của dung dịch
đổi chiểu.
D. Định tính Sơn thù
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ ỉục 5.4).
Bản mòng: Silica gel GF2Ĩ ,
Dung môi khai triền: CỉoroỊorm - ethyl acetal - acid formic
(5:4:1).
Dung dịch đổi chiếu: Lay 1,2 g sơn thù đã tán nhỏ. thêm
20 ml ether ethyỉic (TT), lác đều, đậy kin, để ngâm 2 h,
thinh thoáng lác, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủy đến cạn.
Hòa cắn trong 1 ml ethanol (77).
Dung dịch thừ: Lay 20 g chế phẩm, tán nhỏ, nếu là
hoàn mềm thì cat nhò, thêm 40 ml ether ethylic 777),
lắc đều, đậy kín, đê ngâm 2 h, thinh thoáng lắc, lọc.
Cô dịch lọc trên cách thùv dến cạn. Hòa cắn trong
1 ml ethanol (TI).
Cách tiến hành: Chầm riêng biệt lên bàn móng 25 pl mồi
dung dịch trên. Tricn khai săc ký cho đôn khi dung môi đi
được khoảng ] 2 cm đến 14 cm, lay bán mỏng ra, đê khô ờ
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nhiệt độ phòng, quan sát vết ờ ánh sáng thường hoặc đặt
bản mòng vào bình đà bão hòa hơi amoniac (TT). Quan sát
dưới ảnh sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử
phải có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên
sắc ký đồ của duníĩ dịch đôi chiếu.

Độ ẩm
Hỏàn mềm: Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Hoàn cứng: Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, ỉ g, 85 °c\ 4 b).

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

Công năng, chủ trị
Tư bổ can thận. Chù trị: Can thận âm hư gây chỏm: mật,
váng đẩu, đau mòi thắt lưng đầu gối, cốt chưng triều nhiệt,
đạo hân về đêm, di tinh, tiêu khát.

Cách dùng, liều lưọng
Mỗi làn 6 a hoàn cứna. hoàn mềm mồi lân 1 hoàn, ngày
2 lần.

HOÀN MI NH MỤC ĐỊA HOÀNG
Công thức
Thục địa (Radix Rehmơnniae ghitìnosae
praeparata) 160 g
Sơn thù (Fructus Cor nỉ officinalis)(chc rượu)
80g
Mầu đơn bì (Cortex Paeoniơe suffruticosae)
60g
Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)
80g
Phục linh (Poriơ)
60g
Trạch tả (Rhizoma Aỉismatìs)
60g
Câu kỳ tử (Fruclus Lvcii)
60g
Cúc hoa vảng (Flos Chrysanthemi indicỉ)
60g
Đương quy (Radix Angeỉicae sinensis)
60g
Bạch thược (Radix Paeoniae ỉactiỷỉorae)
60g
Bạch tật lẽ (Fructus Tri bu li terrestris)
60g
Thạch quvết minh (nung) (Concha Haỉiotidis)
80g
Mật ong vừa đủ (Meỉ q.s)

Bào chế
Thục địa, Sơn thù chế theo qui định trong chuyên luận
riêng, Thạch quyết minh nung đển khi nghiền dược bột
mịn. Sau đó Thục địa thái lát mỏne và sấy cùng tất cà các
vị thuốc cho đến khỏ. Nghiền các vị thuốc trên thành bột
mịn, trộn đều thành bột kcp, rây qua rây số 180. Ncu làm
hoàn cứng thì lẩy 100 g bột kép thêm 30 g đén 50 g mật
luyện và hòa loãng trong lượng nước sôi thích hợp. Ncu
làm hoàn mồm, cứ 100 g bột kép dùng 90 g đén 110 g mật
luyện sôi, trộn đều cho nhuyễn, làm viên hoàn mềm 9 g.
Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
“Thuốc hoàn” (Phụ lục 1.11) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Hoàn cứng: Hình cầu cứng, màu đen đến nâu hơi đen, mùi
thơm nhẹ cúa dược liệu, vị ngọt, sau đẳng và se.
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Hoàn mềm: Hình cầu mềm nhuyễn, màu đen, mùi thơm
nhẹ cùa dược liệu, vị ngọt, sau đẳng và se.

Định tính
A. Định tính Hoải sơn, Trạch tà, Bạch linh: Soi bột chế
phẩm dưới kính hiền vi với độ phóng đại thích hợp, so
sánh với bột mầu chuẩn cùa Hoài sơn, Bạch linh và Trạch
tả, thấy: Các hạt tinh bột hình chuông, hình trứng, dài
10 pm dến 60 pm, rộng khoảng 20 Jim, có vân dồng tâm,
rốn lệch tâm, hình chấm hay hình vạch. Các hạt tinh bột
hình trúng dài, hinh bầu dục, đường kính 3 Ịim đến 14 ỊLim,
rốn hình khc ngẩn, hình chữ Y, đứng riêng lè hay kép đôi,
kép 3. Các khối phản nhánh không đều, không màu; các
sợi nam không màu, hơi cong và phân nhánh.
B. Định tính Thạch quyết minh: Rửa 2 g hoàn trong một cổc
có mỏ với nước, một ít tủa màu trang hơi xám đọng ở đáy
cổc, để lang, gạn lấy riêng tủa. Thèm 2 giọt dung dịch acid
hydrocỉoric loãng (TT) vào tùa, thấy sủi bọt và giải phóne
carbon dioxvd. Khỉ thoát ra được sục vào dung dịch caỉci
hỵdroxvdbão hòa (TT) sè làm đục dung dịch calci hydroxyd.
Thâm 2 ml nước vào cốc trôn, khuấy và lọc. Điều chình dịch
lọc đến kiềm yếu rồi thêm một giọt dung dịch amoni oxaìaí
4 % (77), xuất hiện tủa trẳng.
C. Định tính Cúc hoa vàng, Đương quy.
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel G.
Dung mói khai triẻn: Toluen - ethyl acetat (93 : 7).
Dung dịch thử: Lấv khoảng 10 g chế phẩm, nghiền mịn,
thêm 50 ml ethanol (TT), lắc đều, ngâm 1 h, thỉnh thoảng
lắc (hoặc siêu âm 30 min), lọc. Nếu là hoàn mềm thì trộn
10 e chế phẩm đã cắt nhò với 10 g Kieselguhr, thêm 80 ml
ethanol (IT), siêu âm 30 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách
thủv tới cạn. Hòa cắn trong 1 ml ethanol (77).
Dung dịch đổi chiếu (/)-• Lấy 1 g Cúc hoa vàng (mầu
chuẩn) đà cẩt nhỏ, them 20 mỉ ethanol (77), lắc đều, ngâm
1 h, thỉnh thoảng lắc siêu âm, lọc. Cô dịch lọc trên cách
thủy tói cạn. Hòa cắn trong 1 ml ethanol (77).
Dunạ dịch đối chiểu (2): Lấy 1 g Đương quy (mẫu chuẩn)
dã cất nhỏ, chiết như đối vói dung dịch đối chiếu (1).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 15 p! mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi
đi được khoảng 12 cm, lây bàn mỏng ra, đc khô ờ nhiệt
dộ phòng, phun dung dịch vaniỉin ỉ % trưng acid sulfuric
(77). sẩv bàn mỏng ớ 120 ° c cho đên khi hiện rõ vet.
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký dô của dung
dịch thừ phái cho các vet có cùng màu và giá trị Rf với các
vết trên sắc ký đồ của các dung dịch đổi chiếu (]) và (2).
D. Định tính Thục dịa: Xem chuyên luận “ Hoàn lục vị”.

Độ ẩm
Hoàn mềm: Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Hoàn cứng: Không được quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g,
100 c \ 4 h).

Bảo quản
Trong bao bỉ kín, đê nơi khô mát.

HOÀN NGÂN KIẺƯ GỈÀi DỘC

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

Công năng, chủ trị
Tu dưỡng can thận, minh mục. Chủ trị: Phong tà thừa lúc
can thận âm hư xâm nhập kết hợp với nhiệt khí công lên
mắt gây ncn: Mẳt có màng, chảy nước mắt, đông từ dãn
nhìn không rõ.

Cách dùng, liều lượng
Mỗi lần dùng 1 hoàn mềm hoặc 6 g đến 9 g hoàn cứng,
ngày 2 lần.

HOÀN NGÂN KIẺU GIẢI ĐỘC
Công thức
Kim ngân hoa (Flos Loniceraè)
200 g
Liên kiều (Fructus Forsythiae. suspensaè)
200 g
Bạc hà {Herba Menthae)
120 g
Kinh giới tuệ (Spica Eỉshohiiae ciỉiatae)
80 g
Đạm đậu xị (Đỗ đen chế) {Semen Ylguae cyỉindricaepreparata)
100 g
Ngim bàng tử (Fructus Arctii ỉappae) sao
120 g
Cát cảnh {Radix Pỉatycodi grandifiori)
80 g
Đạm trúc diệp {Herba Lophatheri)
80 g
Cam thảo {Radix Givcyrrhizae)
100 g
Mật ong vừa đủ {Meỉ q.s)

Bào chế
Tán Kim ngân hoa và Cát cánh thành bột mịn và rây. c ấ t
lấy tinh dâu Bạc hà và Kinh giới để riêng và thu lấy phần
dịch nước vào bình đựng khác, sắc bã Bạc hà và Kinh giới
cùng 5 vị thuôc còn lại bằng nước trong 2 h, sắc làm 2 lần,
gộp các dịch sẳc và lọc. Phối hợp dịch lọc và dịch nước
Bạc hà, Kinh giới ở trên, cô đến cao đặc. Thêm bột mịn
Kim ngân và Cát cánh, trộn đều, sấy khô, tán thành bột
mịn và rây. Phun tinh dầu Bạc hà và Kinh giới vào bột này
rôi trộn đêu. Cứ 100 g bột kép thêm 80 g đến 90 g mật ong
luyện để chế thành hoàn mật 3 g.
Chê phâm phải đáp ủng các yêu cầu trong chuyên luận
“Thuốc hoàn’' (Phụ lục 1.11) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Hoàn hình cầu, màu nâu, mùi thơm, vị hơi ngọt, đắng và
cay. Mồi hoàn 3 g.

Định tính
A. Soi kính hiển vi: Hạt phấn màu vàng, hình cầu, đường
kính 54 |im đến 68 pm. Nhiều đám calci oxalat, đường
kính 5 pm đên 17 |im, trong mảnh mô mềm có ống nhựa
mủ nối liền nhau, đường kính 14 Ịim đến 25 Ịim, chứa hạt
nhỏ, màu vàng nhạt.
B. Định tính Kinh giới, menthol
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi triển khai: n-Hexan - ethyl acatat (17 : 3).
Dung dịch thử: Lấy 4 hoàn, nghiền mịn, thêm 3 g diatomit,
trộn đều, thêm 20 ml ether dầu hỏa (60 ° c đển 90 cO
(ET), nút kín, lắc liên tục 15 min rồi ngâm qua đêm, lọc.

Bốc hơi dịch lọc trên cách thuy đến còn khoảng 1 ml dùng
làm dung dịch thứ.
Dung dịch đoi chiếu (ỉ): Lấv 1 g bột Kinh giới (mẫu
chuẩn), thêm 20 ml ether dầu hòa (60 ° c đến 90 °C) (77),
chiết như đung dịch thử.
Dung dịch doi chiếu (2): Hòa tan menthol trong ethanol
(77) đề được dung dịch có nồng độ 2 mg/ml.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sac ký cho đên k.hi dung môi đi
được khoảng 12 cm, lây bán mỏng ra, đê khỏ ở nhiệt độ
phòng rồi phun dung dịch aniscddehyd (77). Sây bản mỏng
ở 105 °c trong 10 min. Quan sát dưới ánh sáng thường.
Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có vết giống với
vết trên sắc ký đồ của các dung dịch đối chiếu về vị trí và
màu sắc.
c. Định tính Liên kiều
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GFju Dưng mói triền khai: Cloroform - methanol (20 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 4 hoàn, nghiền mịn, thêm 3 g dìatomit,
trộn đều, thêm 30 ml ethanol (77), đun hồi lưu 1 h, để
nguội, ỉọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thủy đến khô. Hòa
cắn trong 2 ml ethanol (77).
Dung dịch đoi chiểu: Lẩy 2 g bột Liên kiều (mẫu chuẩn),
thêm 40 ml nước, ngâm trong cách thủy 1 h, lọc. Bổc hơi
dịch lọc trên cách thủy ten cạn. Hòa cắn trong 2 ml ethanol

(Tỉ).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ờ nhiệt
dộ phòng rồi phun dung dịch gồm cmhvdrid acetic - acid
sulfuric (20 : 1). Sẩy bản mòng ờ 105 °c trong 10 min,
quan sát dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. Trên
sắc ký đồ của dung dịch thử phải cỏ vết huỳnh quang cùng
màu và cùng Rf với các vct huỳnh quang trên sác ký đồ của
dung dịch đổi chiếu.
D. Định tính Ngưu bàng tử, Cam thào.
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi triên khai: Cỉoro/orm - methanol (95 : 5).
Dung dịch thừ: Dùng dung dịch thừ ờ phần định tính
Liên kiều.
Dung dịch đoi chiếu (ỉ): Lẩy 1,2 g Ngưu bàng tử (mẫu
chuẩn), thêm 20 ml ethanol (ÍT), đun sôi hồi lưu trong
cách thùy 1 h, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thủy tới can.
Hòa cắn trong 1 ml ethanol (77), lọc được dung dịch chẩm
sắc ký.
Dung dịch đoi chiếu (2): Lay 1,2 g Cam thảo (mẫu chuẩn),
tiến hành như mẫu đối chiếu (1).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mồi
dung dịch trên. Triển khai sac ký cho đến khi đung môi đi
được khoảng 12 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở nhiệt độ
phòng rồi phun dung dịch acid sulfuric loãng (Tí), sấy
bàn mỏng ở 105 °c cho đến khi hiện rõ vết. Quan sát dưới
ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phài có
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các vết cùng màu, cùng Rf với các vet trên sắc ký đồ của
đung dịch đổi chiếu.
E. Định tính Kim ngân (hoa)
Phương pháp sắc kỷ lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica geỉ (7F\W.
Dung môi tri én khai: n-Hexan - ethyl ace tat (8: 2).
Dung dịch thử: Dùng dung dịch thứ ờ phẩn định tính Liên
kiều.
Dung dịch dôi chiêu: Lâv 1,2 g hoa Kim ngân (mầu chuãn).
thêm 10 ml ethanol (77), ngâm trong 2 h, thinh thoảng lắc.
Lọc, lấy dịch lọc cô trên cách thủy đển can. Ilòa can trong
1 ml ethanol (TT) được dung dịch chấm sắc ký.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pỉ mỗi
dung dịch trên. Triển khai sẳc ký cho đến khi dung môi đì
được khoảng 12 cm, lay bản móng ra, đê khô ở nhiệt độ
phòng rồi phun dung dịch vanilin 2 % trong acid sulfuric
(77). Sấy bàn mỏng ờ 105 °c cho đến khi hiện rò vết.
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trcn sắc kỷ đô cùa dung
dịch thử phải có các vết cùng màu và giá trị Rj với các vết
trên sắc ký đồ của dung dịch dối chiếu.

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

Bảo quản
Đẽ nơi khô, mát, trong lọ kín.

Công năng, chủ trị
Tân lương giải biểu, thanh nhiệt giải độc. Chù trị: Cảm
mạo phong nhiệt kèm phát sốt, sợ phong hàn nhức đãu, ho,
khô miệng, họng đau.

Cách dùng, liều lượng
Mỗi làn 1 hoàn, ngày 2 đến 3 lần, uống với nưức sắc Lô
cãn hoặc nước đun sôi còn âm.

HOÀN NHỊ TRAN
Công thức
Trần bỉ {Perỉcarpìum Citri reticulatae perennè)
Bán hạ (Rhừoma Pineỉliae)(chấ)
Bạch linh (Porìa)
Cam thào (Radix Gỉycvrrhìiae)

200 g
200 g
120 g
60 g

Bào chế
Bán hạ: Có thể dùng Bán hạ nam (Typhonium triỉobatum),
được che biến theo chuyên luận riêng.
Trần bì: Bò màng trẳng, thái chi, vi sao, hoặc sao vàng.
Tán bốn vị thuốc trên thành bột mịn, rây qua rây sổ 355 và
trộn đcu. Ngoài ra, lấy 50 g Gừng tươi, giả, giã nát, thcm
lượng nước thích hợp, vát lấy nước. Lấy dịch nước gừng
này, cùng với bột thuốc nói trên đê bào chế thành hoàn
theo phương pháp ghi trong chuyên luận “Thuốc hoàn”.
Chế phẩm phải đáp ửng các yêu cẩu trong chuyên luận
“Thuốc hoàn” (Phụ lục 1. 11) và các yêu cẩu sau:
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Tính chất
Hoàn màu nâu tro đen màu nâu vàng; mùi thơm nhẹ; vị
ngọt, hơi cay.

Định tính
A. Soi kính hiên vi thây: Các sợi nấm không màu cùa Bạch
linh, các sợi mang tinh the calci oxalat cùa Cam tháo. Các
mành mạch điêm của Trần bì, các mảnh mạch xoắn của
Bản hạ. Có đối chiểu với bột Bạch linh, Cam thảo. Tràn bì,
Bán hạ chuân.
B, Lấv 2 2 chế phẩm đã nghiền thành bột mịn, cho vào ổng
nghiệm, them 7 ml ethyl acctat (77). Lẳc đều. Đun nóng
trên cách thủy 5 min. Lọc, cho dịch lọc vào 3 ong nghiệm
nhò, mỗi ống 1 ml, phẩn còn lại để dùng làm dung dịch thừ
trong sác ký lóp mỏng.
óng 1: Thềm ít bột magnesi (77) và cho lừ từ acid
hvdrocỉoric (77) dọc theo thành ống nghiệm, đun nóng
nhẹ. Xuất hiện màu tím hồng.
Ống 2: Thêm vài giọt dung dịch natri hvdroxyd 10 % (77),
xuất hiện màu vàng cam.
Ống 3: Them vài giọt dung dịch sắt (Iỉỉ) cỉorid 5 % (T ỉ),
xuất hiộn màu xanh đen.
c. Định lính Trần bì.
Phương pháp sẳc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Dùng Silica gel ơ và dung dịch natri hydroxyd
0,5 % đổ tráng bản mỏng.
Dung mói khơi triên:
Hệ 1: Ethyl aceỉat - methanol - wore (100 : 17 : 13).
Hệ 2: Tohten - ethyl acetat - acid formic - nước (20 : 10 :
1: 1).
Dung dịch thừ: Lấy 5 g bột chế phẩm, them 30 ml methanol
(77). đun hồi lưu trong cách thùv 30 min, lọc, cô dịch lọc
còn khoáng 5 ml làm dung dịch thử.
Dung dịch đồi chiểu: Hòa tan hesperídin chuẩn trong
methanol (77) để được dung dịch bão hòa.
Cách tiến hìmh: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 2 pl mỗi
dung dịch trên.
Trien khai sắc ký với hệ 1 đến khi dung môi đi được
3 cm, lấy bàn mòng ra, đề khô trong không khí. Tiếp
tục triền khai sắc ký với hệ 2 đến khi dung môi đi được
8 cm, lấy bản mỏng ra, để khố trong không khí. Phun
dung dịch nhỏm cỉorid 1 % [Ilòa tan 1 g nhổm clorid (77)
trong ethanol 96 % (77) vira đù 100 ml], sây bản mỏng ờ
100 °c trong 5 min vả quan sát dưới ánh sáng tir ngoại ở
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải
có vết phát quang cùng màu sẳc và giá trị Rf với vết trên
sắc ký đồ cùa dung dịch đôi chiêu.
D. Định tính Cam Thảo
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Dùng Silica gel G và dung dịch natri hydroxyd
ỉ % đổ tráng bàn mòng.
Dung môi khai trien: Ethyl ace tat - acid form ic - acid
acetic hứng - nước (15 : 1 : 1 : 2).
Dung dịch thử: Đun hồi lưu 10 g bột chế phẩm với 40 ml
ether (77) trong 1 h, lọc lấy cán, thêm 50 ml methanol
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(Tỉ") và đun hồi lưu 1 h, lọc, bay hơi dịch lọc đến cấn. Hòa
tan cắn írong 40 mỉ nước và chiêt bãng n-hutanoỊ bão hòa
nước (TT) 3 lần, mỗi lần 20 mi. Gộp các dịch chiêt butanol,
rira với nước 3 lần. mồi lần 20 m Ị bỏ nước rửa, bay hơi
dịch chiết dến cắn và hòa tan cắn trong 5 ml methanol (TT)
làm dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu (ỉ'): Hòa tan amoni glycyrrhizat chuẩn
trong methanol (TT) đê được dung dịch chứa 2 mg/ml.
Dung dịch đối chiếu (2): Lấy 1 g bột rễ Cam thảo (mầu
chuẩn), chiết tương tự dung dịch thư.
Cách tiến hành'. Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 pi mồi
dung dịch trên. Sau khi triền khai sắc ký, lấy bản mỏng
ra, để khô ngoài không khí. Phun dung dịch acid sulfuric
ỉ ị) % trong ethanol (TT). sấv ban mỏng ờ 105 °c đến khi
các vát hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng
366 nm. Trẽn sắc ký đồ của dung dịch thư phái có các vết
phát quang có cùng màu sac và giá trị R| với các vết trên
sấc ký dồ của dung dịch đối chiếu (2) và trẽn sẳc ký đồ của
dung dịch thử phải có vết cùng giá trị Rf và màu sac với
vết trên sắc ký đồ của dung dịch đổi chiếu ( 1).

Định lưọiìg
Cân chính xác khoảng 20 g bột chế phẩm, cho vào túi giấy
lọc, đặt vào dụng cụ Soxhlet, loại tạp bang ether dầu hỏa
(30 ° c đến 60 X ) (TTị trong 4 h. Sau đó tài bột cho bay
hơi hết ether dầu hoà. Tiếp tục cho bã chế phẩm vào trong
bình Soxhlet và chiết bàng ethanol 70 % (TTị cho đến khi
hết fiavonoid (dịch chiết không màu). Lẩy dịch chiết, thu
hồi dung môi dưới áp suất giảm. Thêm 10 ml đến 20 ml
nước cat nóng vào cắn, khuấy cho tan. Lọc. Lấc dịch lọc
với ethyl acetal (TT) đến hết flavonoid (5 làn mồi lần 5 ml).
Gộp dịch ethyl acetal, cất thu hồi dung môi, cắn thu được
cho bay hết ethyl acetat rồi đem sấy ờ nhiệt dộ 70 °c cho
tới khôi lượng không đỏi. Cân cắn và tính kết quà. Hàm
lượng íìavonoid toàn phần không ít hơn 1,0 %.

Độ ẩm
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.6, ] g. sẩy ờ 60 cc đến 70 °C; 4 h).

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

Công nàng, chủ trị
Táo thấp, trừ đờm, lý khí, hòa vị. Chủ trị: Ho, đờm nhiêu,
ngực và thượng vị trướng tức, buồn nôn, nôn.

Cách dùng, liều lượng
Hòng ngày 2 lần, uổng mồi lần từ 9 g đến 15 g.

HOÀN NINH KHÔN
N inh khôn chí bảo hoàn

Công thức
A giao (Colla Cord A.sini)
25 g
Mộc hương (Radix sans sure a e ỉappae)
25 g
Phục linh (.Poria)
50 g
Ngưu tất (Radix Achyranthis Indentatae)
200 g
Bạch thược (Radix Paeoniae ỉact [florae)
50 g
o dược (Radix Underae)
50 g
Bạch truât (Rhizoma Atracỉylodis macroccephaỉae) 50 g
Trần bi (Pericarpìum Citri reticidataeperenne)
50 g
Cam thào (Radix Glycyrrrhizae)
150 g
Sa nhàn (Fructus Amomi)
25 g
Đảng sâm {Radix Codonopsỉs pỉlosuỉae)
40 g
Sinh địa (Radix Rehmanniae gỉuùnosae)
50 g
Đương quy (Radix Angeliecơc sinensis)
50 g
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 50 g
Hoàng cầm (Radix Scutellariae)
25 g
Tô diệp (Folium Perilỉae frutescensis)
25 g
Hổ phách (Suednum)
25 g
Trâm hương (Lignum Aquilariae resinatum)
50 g
Hương phụ (Rhizoma Cvperi) chế dấtn
50 g
Xuyên khung (Rhizoma Lìgusticì wall ích ii)
50 g
Ích mẫu (Her ba Leomtri japon ici)
300 g
Mật ong và tá dược vừa đủ (Meỉ et excipient q.s) 1000 g

Bào chế
Đương quy, ích mẫu, Xuyên khung: đồ chín, thái lát, sao
vàng, sấy khô. A giao thái mòng, sao với văn cáp cho phỏng
lên. Thục địa, Hương phụ chê theo chuyên luận riêng và
sấy khô. Các dược liệu còn lại rữa sạch, loại bỏ tạp chất,
thái lát, sẩy khô. Tất cả các vị thuốc được tán thành bột
mịn, trộn đều thành bột kép, rây qua rây số 180. Trộn bột
kép với mật ong luyện cho mềm nhuyễn, cứ 100 g bột
kép dùng 100 g đến 200 g mật luyện. Chia thành các viên
hoàn 3 g.
Chê phâm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
‘Thuốc hoàn” (Phụ lục 1.11) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Hoàn hình cầu, màu đen bóng, mềm nhuận, thơm mùi dược
liệu, vị ngọt, hơi đang và cay. Khối lượng mỗi hoàn 3 g.

Dinh tính
A. Định lính Bạch linh: Soi bột che phẩm dưới kính hiển vi
cỏ độ phóng đại thích hợp. so sánh với bột Bạch linh (mẫu
chuẩn), phải thấy: Các khối phân nhánh không đều, không
màu; các sợi nấm không màu hoặc náu nhạt, hơi cong và
phân nhánh.
B. Định tính Mộc hương
Phương pháp săc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Siỉica gel GF2?4Dung môi khai triên: n-Hexan - ethvỉ acetat (95 : 5).
Dung dịch thử: Lây 3 hoàn, cắt nhỏ. thêm 40 ml ethcr
ethyỉic (TT), lắc đểu. ngâm trong 4 h. thỉnh thoảng lấc, lọc.
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Đổ bay hơi tự nhiên dịch lọc đến cạn. Hòa tan cấn trong
1 ml ethanol n i').
Dunạ dịch đoi chiêu: Lấy 0,5 g Mộc hương (mầu chuắn)
đă cắt nhỏ, thêm 10 ml ether ethyỉic (IT ), lac đều, ngâm
trong 4 h, thình thoảng lắc. lọc. Đe bay hoi tự nhiòn dịch
lọc đốn cạn. Hòa tan cắn trong ] ml ethanol (TT).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 20 p! mỗi
dung dịch trên. Trien khai sắc ký cho đến khi dung mòi đi
đưọc khoảng 12 cm, lay bản mỏng ra, để khô ờ nhiệt độ
phòng rồi phun dung dịch vaniỉin ỉ % trono acid sulfuric
(JT), quan sát ờ ánh sáng thường. Trên sắc ký đô cùa dung
dịch thử phải có các vết cùng mảu và cùng Rf vói các vét
của dung dịch đối chiếu,
c. Định tính ích mẫu
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel GF254 .
Dun% môi khai triên: Tohten - aceton - ethanol - amoniac
(15:15:2:1).
Dung dịch thứ: Lay 3 hoàn, cat nhò, thêm 100 ml nước cất
đâ acid hóa bang dung dịch acid sulfuric ỉ o % (TT) den
pH 2 đến 3, đun sôi nhẹ 1 h, đế nguội, ly tâm. Kiềm hóa
dịch ly tâm bằng amoniac (TT) đến pH 10 đến 11, để yên
30 min, sau đó lắc với cloroform (TT) 2 lan, mỗi lẩn 30 ml.
Gộp dịch chiết cloroform, lọc qua natri suỉ/at khan (77),
cô trên cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 1 mi ethanol (TT)
được dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 6 g ích mẫu (mẫu chuẩn) thêm
150 ml nước cát đã acid hóa băng dung dịch acid sulfuric
10 % (77) đến pH 2 đến 3. đun sôi nhẹ 1 h, đề nguội, ly
tâm. Kiềm hóa dịch ly tâm bang amoniac (TT) đên pH
10 đến 11, để yên 30 min. sau dó lấc với cỉoro/orm (77)
2 lần, mỗi lần 30 ml. Gộp dịch chiết clorơíbrm, lọc qua
natri sidfat khan (TT), cô tren cách thủy đến cạn. Hòa can
trong 1 ml ethanol (77).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 20 pl mồi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung mỏi đi
được khoảng 12 cm, lấy bàn mòng ra, đổ khô ở nhiệt độ
phòng rồi đặt vào bỉnh đã bão hòa hơi iod (77) cho đcn khi
hiện rõ vết. Quan sát ở ánh sáng thường.
Trên sác ký' đồ của dung dịch thừ phải cỏ các vết cùng màu,
cùng Rf với các vết của dung dịch đối chiếu.

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

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

Công năng, chủ trị
Điều hòa khí huyết, thông kinh chỉ thống. Chủ trị: Phụ nữ
kinh nguyệt không đều, hư phiền, hành kinh đau bụng, suy
nhưực sau khi sinh.

Cách dùng, liều lưựng
Mồi lần 2 hoàn, ngày 2 lần.

Kiêng ky
Phụ nữ có thai hoặc đang hành kinh không nên dùng.
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Công thức
Nhục đậu khâu (Semen Myristicae) (nướng)
Mộc hương (Radi.x Saussureae ỉappưe)
Thân khúc (Mưssa Medícala ferméntala) (sao)
Mạch nha (Fructus Hurdei germinatus) (sao)
Hoàng liên {Rhizoma Coptidis)
Binh lang (Semen A recae catechi)
Sử quân tử (Semen Quìsquaỉis)
Mật ong vừa dù (Meỉ q.s)

50 g
20 g
100 g
50 g
100 g
50 g
50 g

Bào chế
Nhục đậu khấu nướng; Thán khúc, Mạch nha sao vàng.
Tán 7 vị thuốc trcn thành bột mịn, rây qua rây sổ 180 và
trọn đều thành bột kép. Cử 100 g bột thuốc thêm 100 g đến
130 g mật ong luyện, trộn đểu cho mềm nhuận, chế thành
viên hoàn mềm 3 g.
Chế phẩm phài đáp ứng các yêu cẩu trong chuycn luận
‘Thuốc hoàn” (Phụ lục 1.11) và các yêu càu sau:

Tính chất
Hoàn màu nâu hơi đen đên màu nâu đen, mềm nhuyễn,
mịn, vị hơi ngọt đăng.
Khối lượng hoàn 3 g.

Định tính
Soi kính hiển vi: Soi kính hiển vi có độ phóng đại thích
họp, so sảnh với bột Nhục đậu khấu và Sử quân tử (mẫu
chuẩn) thấy: Hạt tinh bột gần như tròn hoặc hình bầu dục,
dường kính 8 pm đến 10 pm, rốn dạng khe. Các khối inulm
hình dáng không đều, đôi khi nhìn thấy các vân nhò xuyên
tâm. Các giọt dầu có nhiều với tinh thể hình cẩu khi để
lắng. Các tế bào biểu bì cùa vò ngoài màu hơi vàng, hình
nhiều cạnh, thành mỏng và gập lại với tế bào mạng lưới ờ
bên dưới. Các mạch xoắn, đường kính 14 pm đển 17 pm.
Các mảnh nội nhũ không màu, có các tế bào thành dày hơn
với nhiều lồ gần tròn, lỏn.

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

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

Công năng, chú trị
Khu trùng, tiêu tích, kiện tỳ. Chù trị: Trò đau bụng giun,
tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn,
bụng trướng đầy, tiêu chảy, nóng sốt, hôi miệng.

Cách dùng, liều hrựng
Mỗi lần 1 hoàn, ngày 2 lân. Trẻ em dưới 3 tuồi giảm liêu
cho thích hợp.
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HOÀN QUY TỲ
Công thức
Đáng sâm (Radix Codonopsis piỉosulac)
Bach truật (Radix Aỉractyỉodis macrocephalae)
Ị-loàng kỷ (Radix Astragali membranacei) chê
Cam thào (Radix Gỉycvrrhiiae) chích mật
Phục linh (Paria)
'
Viễn chí (Radix Polyga lac) chê
Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae)
Lone nhãn (Añilas Lo ngan)
Đưưng quy (Radix Angeỉicae sinensis)
Mộc hương (Radix Saussureae lappae)
Đại táo (Frutas Ziziphi ịuịubae) bò hạt
Mật ong vừa đù (Meỉ q.s)

80g
160 g
160 g
40 g
16ơg
16 g
160g
160 g
16 g
80g
40g

Bào chế
Các vị thuốc chế theo chuyên luận riêng và sấv khô. Tán
11 vị thuốc thành bột mịn, trộn đều thành bột kép và râv
qua rây số 180. Neu làm hoàn cứng thỉ lấy 100 g bột kép
trên, thêm 25 g đèn 40 g mật ong luyện hòa loàng trong
lượng nước sôi thích hợp, gây nhân vả làm thành viên.
Ncu làm hoàn mềm, cứ 100 g bột kép trên, thêm 80 g đến
90 g mật ong luyện sôi, trộn đều cho mềm nhuyễn, chia
thành các viên 9 g.
Chế phàm phải đáp ửne các yêu cầu trong chuyên luận
“Thuốc hoàn-' (Phụ lục 1.11) và các yêu cẩu sau:

Tính chất
Hoàn cứng: Hình cầu, mùi thonm nhẹ, vị ngọt sau hơi đăne
và cay.
Hoàn mềm: Màu nâu, nhuận, mịn, mùi thơm nhẹ, vị ngọt
sau hơi đắng vả cav. Khối lượng mỗi hoàn 9 g.

Định tính
A. Định tính Iloàng kỳ, Bạch linh: Soi bột chế phấm dưới
kính hiên vi có độ phóng đại thích hợp, so sánh với bột
Hoàng kỷ, Bạch linh (mẫu chuẩn) thấy: Sợi thành bó hav
rải rác, thành dày với những kẽ nứt dọc trên bề mặt, hai
đâu sợi thường bị gãy thành dạng tua như chổi hoặc gãy
cụt cua Hoàng kỳ. Các khối phân nhánh không đều, không
màu; các sợi nấm không màu, hoặc nâu nhạt, hơi cong và
phân nhảnh, đường kính 3 pm đến 8 pm của Bạch linh
B. Định tính Toan táo nhàn
Phương pháp sẳc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Ban móng: Silica gel GF2Ỉ4.
Fung mỏi khai triền: Ether dầu hỏa (60 ° c đến so °C) ether ethyỉic - acid acetic (7,5 : 7.5 : 0,15)
Dung dịch thứ: Lấy khoảng 30 g chổ phẩm, tán hoặc cat
nhỏ (nếu là hoàn mềm), thêm 50 ml ethanol (77), lấc siêu
ảm 30 min, lọc lẩy dịch chiết. Bã dược chiết như trcn một
làn nữa. Gộp các dịch chiết ethanol, cô trên cách thủy
tới căn khô. Khuấy kỳ cắn với ether dầu hòa (60 ° c đến
SO ° 0 (77) 2 lần, mồi lần 10 ml. Gộp dịch ether dầu
hoa, bôc hơi trên cách thuv tới cạn. Hòa cắn trong I ml
ethanol (TT).

Dung dịch đòi chiêu: Lây 2,5 g bột thô Toan táo nhân (mâu
cluiãn) đã giã nhó, thêm 20 ml ethanol (77), tiếp tục chièt
như dung dịch thử.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Trien khai sac ký cho đến khi dung mòi di
được khoảng 12 cm, lảy bàn mỏng ra, đc khô ờ nhiệt độ
phòng rồi đặt vào binh đã bão hòa hơi iod (77) cho đến khi
hiện rò vét. Quan sát dưới ánh sáng thường. Tren sắc kỷ đô
của dung dịch thử phái cho vết có cùng màu và giá trị Rf
với các vết trôn sắc ký dô của dung dịch đối chiếu,
c . Định tính Dương quy
Phương pháp sac ký lóp mong (Phụ lục 5.4).
Bern mỏng: Silica gel GF2ij.
Dung mót khai trien: n-Hexơìi - ethyl acetaỉ (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấv 10 g chế phẩm, tán thành bột thô hoặc
cắt nhò, them 30 ml ethanol (77), lăc kỹ. ngàtn 30 min,
iọc. Cò dịch lọc trên cách thủy den cạn. Hòa cắn trong
1 ml ethanol (77).
Dung dịch dổi chiếu: Lấy khoảng 1 g bột Dương quy (mầu
chuẩn), thêm 15 ml ethanol (77) rỏi ticn hành chiết như
dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn bản mỏng 15 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc kỷ cho đến khi dung mỏi
đi dược khoảng 12 cm, lấy bản móng ra, đê khô ở nhiệt
độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng lử ngoại ở bước sóng
366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phái cho các vết
có cùng màu và giá trị Rị- với các vết trẽn sẳc ký đồ cùa
dung dịch đối chiếu.
D. Định tính Đảng sâm
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4),
Bàn mỏng: Silica gel GF2
Dung môi khai triển: Clorojorm - ethyl acetat (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 30 g chế phẩm, tán thành bột thỏ (hoặc
cat nhỏ nêu hoàn mềm), thèm 50 ml methanol (77), lac
siêu âm 30 mìn, lọc. c ỏ dịch lọc trẽn cách thủy đến cạn.
Hòa can trong ] ml ethanol (TT).
Dung dịch dõi chiếu: Lây khoảng 1,5 g bột Đàng sâm (mẫu
chuân), thêm 15 ml methanol (77) rôi tiên hành chiêt như
dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biột lên bản mòng 20 pl mỗi
dung dịch trẽn. Triển khai sắc ký cho đến khi dung mồi
đi được khoáng 12 cni, lấy bàn mòng ra, để khô ờ nhiệt
độ phòng, plum dung dịch vaniỉin Ị % trong acid sulfuric
(TV). Sây bản mòng ở 105 °c đến khi các vết hiện rõ. Quan
sát dưới ảnh sáng thường. Tren sắc ký đồ cùa dung dịch
thừ phải cho các vêt cỏ cùng màu và giá trị Rị với các vết
trên sac ký đồ của dung dịch dối chiếu.

Độ ầm
Hoán mềm: Không được quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Hoàn cúng: Không được quá 12,0 % (Phụ lục 9.6,100 °c, 4 h).

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

Công năng, chu trị
ích khi bô huyết, kiẹn tỷ dưỡng tâm. Chủ trị: Tâm tv hư.
khí huyết hư, biểu hiện: lo sợ, hay quên, đánh trỏng ngực,
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hồi hộp, mất ngủ, ngủ mê, hơi thờ ngấn, mệt mòi, kém ăn.
Tỳ không nhiếp huyết: Rong kinh, bàng huyết, đại tiêu tiện
ra huyết, đới hạ,

Cách dùng, liều lirựng
Mồi lần 6 g hoàn cứng hoặc 1 hoàn mềm, ngày 3 lằn. uổng
với nước ấm hoặc nước gừng tươi.

Mật ong cô luvện thành châu.
Bào chẽ hoàn mật: Tất cà các vị thuốc sau khi chế khô
tán thành bột mịn, rây qua rây sổ 180. Trộn đcu thành bột
kép. Trộn đều bột kép với mật ong. cao ban long, theo tỷ lệ
100 : 120. Chia thành các viên hoàn mềm.
Che phàm phải đáp úmg các yêu câu trong chuyên luận
“Thuốc hoàn” (Phụ lục ) .11) và các yêu cầu sau:

Tính chất
IIOÀN SÂM NHUNG BỎ THẬN
Công thức
Ba kích (Radix Morindae officinalis)
30 g
Hà thú ô đỏ (Radix Fallopiae muit¡florae)
29 g
Bách hợp (Bulbus Liỉii)
30 g
Nhân sâm (Radix Ginseng)
3,6 g
Bạch linh (Porta)
29 g
Nhục thung dung (Herba Cistancbes)
12 g
Bạch truật (Rhizoma Airactydodis macroeephaỉae)
1s g
Nhung hươu (Cornu Cervi pantotrkhum)
1,2 g
Cam thào (Radix Glycvrrhizae)
2,5 g
Hạt sen (Semen Neiumbims nucifecae)
44 g
Cao ban long (Colla Conuts Cervi)
3,6 g
Thỏ ty từ (Semen Cuscutae)
20 g
Câu kỷ từ (Fructus Lycii)
20 g
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinösete
praeparata) 120 g
Cẩu tích (Rhizoma Cibotỉi)
15 g
Trạch tả (Rhizoma Alismatis)
15 g
Hoài sơn (Tuber Dioscoreaepersimiỉis)
38 g
Tục đoạn (Radix Dipsaci)
29 g
Dáng sãm (Radix Codonopsis piỉosuỉae)
12 g
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wall ich ịi)
15 g
Đồ trọng ( Cortex Eucommiaè)
12 g
Viễn chí (Radix PoỈỴgaìae)
8g
Đương quy (Radix Angelicae sinensis)
20 g
Mật ong vừa đủ (Me! q.s)

Bào chế
Bào chế cổ truyền: Ba kích (Dicm Ba kích nhục), Hà thủ
ô (Chế Hà thù ô), Phục linh, Bạch truật (Sao bạch truật),
Cam thảo (Chích Cam thảo), cầu tích, Trạch tả (Diém
Trạch tả), Củ mài, Tục đoạn, Đồ trọng (Diêm Đỗ trọng),
Viễn chí (Viễn chí chế), Đương quy (Tửu Dương quy) chế
theo các chuyên luận riêng. Bách hợp rừa sạch, sấy khô ờ
nhiệt độ dưới 60 °C. Nhân sâm thái mỏng, sấy khô ờ nhiệt
độ đướì 60 °c. Nhục thung dung rửa sạch bằng nước phèn,
ngâm nước 3 h cho sạch muối, hấp chín, thái mỏng, sấy
khô ở nhiệt độ dưới 60 °c. Nhung hươu hơ cháy lông trên
ngọn lửa, cạo sạch thái lát nhỏ, nghiền nhò. Hạt sen loại
bỏ vỏ sấy khô. Thỏ ty tử rửa sạch thêm rượu trắng bằng
1/2 lượng dược liệu cho thấm đều, nấu nhỏ lửa cho cạn
hêt rượu, hạt phồng lên, bề mặt có màu vàng nâu, có mùi
thơm. Đảng sâm loại bỏ tạp chất, rửa sạch, hấp chín, thái
đoạn, sấy khô ờ nhiệt độ dưới 60 °c. Xuyên khung rửa
sạch hoặc đồ mềm, thái lát, phơi se, tẩm rượu (lượng rượu
bàng 1/10 lượng dược liệu), sấy khô ờ nhiệt độ dưới 60 °c.
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Hoàn hỉnh cẩu, màu đen nhánh, đồng nhất, mềm nhuyễn,
mịn, mùi thơm đặc trung, vị ngọt hơi đăng. Khối lượng 9 g.

Định tính
A. Định tính Hạt sen, Bạch linh và Củ mài: Soi bột chế
phẩm dưới kính hiển vi với độ phóng đại thích hợp, so
sánh với bột Hạt sen, Bạch linh và CTi mài (mẫu chuẳn),
phải thẩv: Các hạt tinh bột hình chuông, hình trứng, dài
10 pin đến 60 pm, rộng khoảng 20 pm, có vân đông tâm,
rốn lệch tâm. hình chấm hay hình vạch của Củ mài. Hạt
tinh bột hình trứng, hình bầu dục rộng 2 |im đến 6 pm, dài
4 pm đển 14 pm hoặc hình tròn có đường kính 2 pm đen
19 pm, rốn phân nhảnh, vân không rõ của Hạt sen. Sợi
nấm không màu hay nâu nhạt, hơi khúc khuỷu, phân nhánh
của Bạch linh.
B. Dịnh tính Thục địa
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ciorofortn - ethyl acetat (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 20 g ché phẩm, cắt nhỏ, chiết bàng
cách đun sôi trén cách thủy 15 min với methanol (T í)
2 lần, mồi lần 30 ml. Gộp dịch chiết methanol, cô trên cách
thủy đến cạn. Thêm vào cắn 10 ml n-butanơỉ (TT), đặt lên
bếp cách thủy nóng, dùng đũa thùy tinh khuấy kỹ trong
5 min, gạn lấy dịch chiết butanol. Chiết lại cắn như trên
thêm 1 lần nữa. Gộp các dịch chiết butanol, cô trên cách
thủy đến cạn. Hòa cắn trong 1 ml ethanol (Tỉ').
Dung dịch đỏi chiếu: Lấy 2 g Thục địa (mẫu chuẩn) đã cất
nhỏ, tiến hành chiết như dung dịch thừ, bẳt đàu từ "chiết
bàng cách đun sôi trên cách thủy 15 min với methanol
(77).... Hòa cắn trong 1 ml ethanol (TT)".
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 20 pl mồi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đến khi dung môi đi
được khoảng 12 cm đến 14 cm, lấy bản mỏng ra, để khô
ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch vanilin ỉ % trong acid
sulfuric (TTj, sấy ờ 120 °c đến khi hiện rõ vết.
Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phài có các vêt cùng màu
và giá trị Rf với các vết cùa dung dịch đôi chiếu.
c. Định tính Đương quy
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica geỉ GF 2\4-

Dung mói khai triến: n-ỉỉexơn - ethyl acetat (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 5 g chế phẩm, cắt nhỏ (hoặc nghiền
mịn), thêm 30 ml ether ethylịc (TT), lắc 30 min, lọc. Đổ
bay hơi tự nhiên dịch íọc đến cạn. Hòa cắn trong 1 ml
ethanol (77).
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Dung dịch đối chiếic. Lấy 0,5 g bột Đương quỵ (mẫu
chuẩn), thêm 20 ml ether ethvỉic (Tí), lẳc 30 min, lọc.
Đổ bay hơi lự nhiên dịch lọc đến cạn. Hòa can trong 1 rnl
eíhanoỉ (Tỉ).
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 |H mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đen khi dung môi
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mỏne ra, đẽ khô ờ nhiệt
độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng lừ ngoại tại bước sóng
366 nm. Trcn sàc ký đô cùa dung dịch thừ phải có các vẽt
cùng màu và giá trị Rf với các vết cùa dung dịch đổi chiếu.

Độ ầm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).

Công năng, chủ trị
Hổ thận, co lình. Chù trị: Thận hư, phòng sự yếu, di mộng
tinh, kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, đau thắt
lưng, mòi gôi, ủ tai.

Cách dùng, liều lượng
Mồi lần uổng 1 hoàn mềm, ngày dùng 2 lan.

Kiêng ky
Không nên dùng thuoc trong trường hợp ngoại cảm, kiết
lỵ. Kiêng các chất cay, nóng, chất kích thích.

HOÀN THẬP TOÀN ĐẠI BỎ
Công thức
Đảng sâm (Radix Codonopsis piỉusuỉae)
150 g
Bạch truặt (Radìx Atracrxlodis macrocephaỉac)
100 g
Phục linh (Puria)
80 g
Cam thào (Radix Glycvrrhiiae)
80 g
Đưtme quy (Radỉx Angeỉicae sinensis)
100 g
Xuyên khung (Rhiioma Ligusticì \\allichii)
80 g
Bạch thược (Radỉx Paeoniae ìactiýiorae)
100 g
Thục địa (Radix Rehmanniae gìutinosae praepara(a) 150 g
Hoàng kỳ (Radix Astragaỉi membranaceĩ)
150 g
Quê nhục (Cortex Cinnamomi)
100 g
Mật ong vừa đủ (Meỉ q.s)

Bào chế
Bạch truật sao vàng, Bạch thược chế rượu, Cam thào chích
mật, Hoàng kv tẩm mật theo quí định trong các chuyên
luận riêng. Sau đó, Thục địa thái lát và sây khỏ cùng các
vị còn lại, nghiên thành bột mịn, trộn đều thành bột kcp
và rây qua rây số 180. Neu làm hoàn cứng thì lấy 100 g
bột kcp thèm 30 g đến 50 e mật luyện và hòa loãng tron»
lượng nước sôi thích hợp và làm hoàn cứng. Neu làm hoàn
mêm, cử 100 g bột kép dùng 100 g đến 120 g mật luyện
sôi, trộn đéu cho mém nhuvền, làm viên hoàn inêm 9 g.
Chê phâm phài đáp ứng các yêu cầu trone chuyên luận
“ Phuôc hoàn" (Phụ lục 1.11) và các vêu câu sau:

Tính chất
Hoàn hình cầu, màu nâu đến nâu đcn, mùi thơm, vị ngọt
sau hơi đắng cay.

HOÀN THẬP TOÀN ĐẠI Bỏ

Định tính
A. Định tính Phục linh, Quẻ vả Iloàng kỳ: Soi bội chế
phâm dưới kính hiên vi có độ phóng đại thích hợp, so sánh
với bột Phục linh, bột Quế và bột Hoàng kỳ (mầu chuẩn)
thấy các khối phân nhánh không đều, không màu; các sợi
nâm không màu hoặc nâu nhạt, hơi cong và phân nhánh
của Phục linh. Các tể bào mô cứng màu vàng náu. đứng
riêng lẻ hay tụ thành đám, hình trái xoan hav hình chừ nhật
với thành ràt dày khoang rộm» có ổng trao đổi rõ, một số tế
bào có thành mông vỏ một phía của Quế. Sợi thành bó hay
rải rác, thành dày với những kè nứt dọc trên bề mặt, hai
đầu sợi thường bị gãy thành dạng tua như chồi hoặc gãy
cụt cua Hoảng kỳ.
B. Định tính Bạch thược
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bìm mỏng. Siỉica geỉ ơ.
Dung môi khai triền: Ethyl ace tat - acid acetic - acid
formic - nước (10 ; 1 : 1 : 1).
Dung dịch thừ: Nghiền 12 g hoàn với 6 £ Kieselmihr, thêm
80 ml ethanol (77), lắc siêu âm 20 min, lọc. c ỏ dịch lọc
trên cách thủy đến cạn khô, hòa tan cắn khô trong 20 ml
nước, lọc qua bông. Lắc dịch lọc vói n-hutantìỉ hão hòa
nước (T ỉ) 2 làn, mồi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết butanol,
nia băng 20 ml nước, gạn bo nước rửa. Bốc hơi dịch chiết
butanol trên cách thủy dến khô. Hòa tan can trong 2 ml
ethanol (77).
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan paeoniflorin chuẩn trong
ethanol (77) đế được dung dịch có nong độ 2 mg/ml. Neu
không có paeoniflorin, lấy 2 g bột thô Bạch thược (mẫu
chuân), thêm 20 ml ethanol (77), lấc siêu âm 20 min, lọc.
Cô dịch lọc trên cách thủy đén cạn khô, hòa tan cắn khô
tronc 20 ml nước, lọc qua bông. Lắc dịch lọc với n-hutanoỉ
bão hòa nước (77) 2 lẩn, mồi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết
butanol, rửa bàng 20 ml nước, gạn bỏ nước rửa. Bốc hơi
dịch chiết butanol trên cách thúy đcn khò. Hòa tan cắn
trong 2 ml ethanol (77).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 15 pl mồi
dung dịch trên. Triển khai sắc kv cho đen khi dung môi
đi được khoảng í 2 cm, lấy bàn mòng ra, để khô ờ nhiệt
độ phòng, phun dung dịch vaniỉin ì % trong acid sulfuric
(77). Quan sát dưới ánh sáng thường, sấy bản mỏng ở
110 cc cho đến khi các vết xuất hiện. Quan sát dưới ánh
sáng thường. Trẽn sắc ký đồ của dung dịch thử phải cho
vết có cùng màu và giá trị Rfvới các vết trên sắc ký đồ cùa
dung dịch dối chiếu,
c. Định tính Đàng sâm
Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel Cl.
Dung môi khai triển: n-Hexan - ethyl acetat (2 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 8 g hoàn, Iighiẻn nhỏ, nếu là hoàn
mềm thì cắt nhỏ, thêm 30 ml ethanol 96 % (77), đun sôi
trên cách thủv 30 min, đê nguội, lọc. Cô dịch lọc tron cách
thủy đến cạn. Khuấy kỳ cắn với n-hutanoỉ (TT) 3 lân, moi
lần 10 ml. Gộp dịch chiết butanol, cô trên cách thủy đến
cạn. Hòa cắn trong 5 nil ethanol (77), thêm 30 ml dung
dịch acid sulfuric 20 'Tiì (77), đun sôi hồi ¡ƯU trong 2 h.
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để nguội, lọc lấy tủa, rửa bằng nước cắt cho hét phản ứng
acid sấy khô ở 70 °c. Them vào ũia 20 ml cloroform (TTj,
đun trên cách thủv nóng, lọc. Cô dịch lọc tren cách thủy
đến cạn. Hòa cắn trong ỉ ml ethanol (TT).
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 1 g Đảng sâm (mầu chuân) đã
tán nhỏ, thêm 20 ml ethanol 96 % (77) và chiết như dung
địch thử, bắt đầu từ "đun sôi trên cách thủy 30 m in...
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 \x\ mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký cho đen khi dung môi
đi được khoảng 12 em, lấy bàn mòng ra, đê khô ờ nhiệt
độ phòng, phun dung dịch vaniỉin ì % trong acid sulfuric
(77), sấy ở 110 ° c cho đến khi các vết xuất hiện. Quan sát
dưới ảnh sáng thường. Trên sẳc ký đồ cùa dung dịch thử
phải cho vểt có cùng màu và giá trị RfVÓ'i các vêt trên sắc
ký đồ của dung dịch đôi chiểu.
D. Định tinh Đương quy
Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn mỏng: Silica gel GF2Ĩ4 Dung môi khai triền: n-Hexan - ethyl acetal (9 : 1).
Dung dịch thử: Lẩy 5 g chể phẩm, cắt nhỏ (hoặc nghiền
mịn), thêm 30 ml ether ethyỉic (77), lắc 30 min, lọc. Để
bay hơi tự nhiên dịch lọc đển khô cạn. Hòa cắn trong 1 ml
ethanol (77).
Dung dịch đổi chiểu: Lấy 0,5 g bột Đương qui (mẫu
chuẩn), thêm 20 ml ether ethyỉic (77), lắc 30 min, lọc. Đê
bay hơi tự nhiên dịch lọc đến khô cạn, Hòa cắn trong 1 ml
ethanol (77),
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòne 10 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sẳc ký cho đến khi dune môi
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra. đế khô ờ nhiệt
độ phòng, quan sát dưới ánh sáng từ ngoại tại bước sóng
366 nm. Trên sắc kỷ đồ của dung dịch thừ phải có các vết
cùng màu và giá trị Rị với các vết của dung dịch đối chiếu.
E. Định tính Thục địa
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF254 Dung môi khai trién: Cloroform - ethvỉ acetat (9 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy 20 g chế phẩm, cắt nhỏ cho vào
cổc có mỏ. Thêm 20 ml n-butanoỉ 677), lắc kỳ (chiết
2 lần), lấy dịch chiết n-butanol, cô tới cắn. Hòa tan cắn
trong 1 ml ethanol' 96 °/o (IT).
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 20 g Thục địa (mầu chuẩn) đã cắt
nhỏ hoặc nghiền mịn, tiến hành chiết như dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 gl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc kỷ cho đến khi dung môi đi
được khoảng 12 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở nhiệt độ
phòng, phun dung dịch acid sulfuric 10 % trong ethanol
(77), say ở 105 °c đến khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh
sáng thường. T rên sác ký đồ của dung dịch thử phải có
các vết cùng màu và giá trị R¡ với các vết của dung dịch
đối chiếu.

Độ ẩm
Hoàn mềm: Không được quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Hoàn cứng: Không được quá 12,0 % (Phụ lục 9.6,85 CC, 5 h).
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Độ rã (Phụ lục 11.6)
Không quả 1 h (Chì áp dụne cho hoàn cứng).

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

Công năng, chủ trì
Ôn bố khí huyết. Chủ trị: Khí huyết bất túc, hư lao, ho
khan, ăn kém, di tinh, thắt lưng đau gối yếu, vét thương lâu
lành; phụ nữ băng kinh.

Cách dùng, liều lưcmg
Mỗi lần uổng 6 g hoàn cứng hoặc 1 hoàn mềm, ngày dùng
2 đen 3 lẩn.

HOÀN THIÊN VƯƠNG BÓ TÂM
Công thức
Đan sâm (Radix Sa M ae müíiorrhizae)
Huyen sâm (Radix Scrophuỉariae)
Dương qui (Radix A ngeỉicae sinensis)
Viên chí (Radix Polygalae) chê
Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae) sao
Đảng sâm (Radix Codonopsis pỉỉosuỉae)
Bá tử nhân (Semen Pỉatvcladi orientaỉis)
Bạch linh (Poría)
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflon)
Ngũ vị từ (Fructus Schisandrae)
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)
Chu sa (Cinnabaris)
Thiên môn đỏng (Radix Asparagi cochinchỉnensis)
Sinh địa (Radix Rehmannỉae gỉutinosae)
Mật ong vừa đù (Meỉ q.s)

25 g
25 g
100 g
25 g
100 g
25 g
100 g
25 g
25 g
50 g
100 g
10 g
100 g
200 g

Bào chế
Viễn chí (chế), Toan táo nhân (sao) theo qui định trong
chuyên luận riêng. Thủy phi Chu sa đạt yêu cầu thành
bột rất mịn. sấy khô và tán các vị thuốc còn lại thành bột
mịn qua rây số 180. Trộn thật đều các vị với Chu sa theo
nguyên tắc đồng lượng, rây. Neu làm hoàn cúng thì lấy
100 g bột thuốc, thêm 20 g đến 30 g mật ong đã tinh chế
với một lượng nước thích hợp. Neư lảm hoàn mềm thì lấy
100 g bột thuốc, thêm 50 g đến 70 g mật ong đã luyện
thành châu.
Che phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận
‘Thuốc hoàn” (Phụ lục 1.11) và các yêu cầu sau:

Tính chất
Hoàn cứng màu đen hơi nâu.
Hoàn mềm màu đen nâu, mùi thơm nhẹ, vị ngọt, hơi đắng.

Định tính
A. Định tính Bạch linh, Ngũ vị tử, Mạch môn
Soi bột chế phâm dưới kính hiên vi có độ phóng đại thích
họp, so sánh với bột của mẫu chuẩn Bạch linh, Ngữ vị
tử, Mạch môn thay: Những khối không màu, phân nhánh
không đều, sợi nam không màu hoặc nâu nhạt, dường kính

D ược ĐIỀN VIỆT NAM V
3 pin đển 8 pm của Bạch linh. Te bào đá hình thoi hoặc
hình nhiều góc với một đầu hơi nhọn và màng dày hon, có
những hổ xếp rải rác. Te bào đá màu nâu vàng nhạt hoặc
không màu, hình chữ nhật nhò, tròn nhò, hay không đều,
đường kính khoảng 94 jum. Tế bào đả hỉnh chừ nhật hoặc
hình dải dài, đườniỉ kính 50 Ịim đến 110 |im với nhiều hổ
nhò. Tê bào đả cùa vò biêu bì màu nâu vảng nhạt, nhìn theo
bề mặt có hình đa diện nhỏ, màng dày có kênh lỗ dày đặc,
khoang chứa chất máu nâu thẫm của Ngũ vị tử. Tình thể
calci oxaỉat hình kim tụ thành bó hoặc rải rác, dài 24 pm
đến 50 gm, đường kính khoảng 3 ỊLtni của Mạch môn.
B. Định tính Chu sa: Rửa 1 g hoặc 1/2 viên hoàn bàng
nước, sè thu được một lượng nhỏ tùa màu đó son. Lấy túa
ra, tẩm ướt bằng tìcid hvdrocỉoric (77) và cọ lên bề mặt
nhẵn cùa một miêng đồng, thấy xuất hiện màu lấp lảnh
trắng bạc. Màu này sẽ mất đi khi hơ nóng hoặc nung,
c. Định tinh Đương Quy
Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng : Siỉìca geỉ GF 2ị4.
Dung môi khơi triển: n-hexan - ethyỉ acetaỉ ( 9 : 1 )
Dung dịch thử: Lấy 10 g chế phẩm, tán thành bột thô hoặc
căt nhỏ. thêm 30 ml ether ethvỉic (77), lăc trên máy lắc
30 min, lọc lấy dịch chiết. Chiết như trên thêm một lần
nữa. Gộp các dịch chiết ether, để bay hơi tự nhiên đến khô.
Hòa cắn trong 1 ml ethanoi (TT).
Dung dịch đoi chiếu: Lấy khoảng 0,5 g bột Đương quy
(mẫu chuân), thêm 15 ml ether ethyỉic (77) rồi tiến hành
chiết như dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mông 15 gl mồi
dung dịch trên. Triên khai sắc ký cho đen khi dung môi
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở nhiệt
độ phòng. Quan sát dưới ảnh sáng tử ngoại ở bước sóng
366 nm, Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết
có cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đổ cùa
dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Hoàn mềm: Không được quá 15,0 % (Phụ iục 12.13).
Hoàn cứng; Không được quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g,
85 °c, 5 h).

Độc tính bất thường
Thử theo Phụ lục 13.5. Lấỵ 3,2 g bột viên, thêm 10 ml
nước cất, nghiền nhuyễn và lẳc đều. Cho chuột uống với
bều í ml/chuột.

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

Công năng, chủ trị
Tư âm dưỡng huyết, bổ tâm an thần. Chù trị: Âm huyết
bât túc, hồi hộp, hay quên, tâm phiền mất ngủ, ngủ hay
mê, táo bón.

Cách dùng, liều lượng
Uống một ngày hai lần, mồi lần 6 g đến 9 g hoàn.
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Công thức
Sài hổ (Radix Bupỉeuri)
100 u
Đương quy (Radix Angeỉicae sinensìs)
100 g
Bạch thược (Radix Paeomae ỉactựỉorae)
100 g
Bạch truật {Rhiioma Atractvlodis macrocephaìae) sao 100 g
Bạch linh (Poria)
100 g
Cam thào (Radix Glycyrrhhae) chích mật
80 g
Bạc hà (Herha Menthae)
20 g
Gừng tươi (Rhizomơ Hngiheris) nướng
100 g

Bào chế
Cam thảo và Bạch truật chế theo chuyên luận riêng. Các
vị thuốc còn lại làm sạch và sấy khô. Nghiền tất cả các vị
thuốc thành bột mịn, trộn đều thành bột kép và rây qua râv
số 180. Lấy 100 g Gừng arơi, nra sạch, thải lát, sẳc với
nước vài lần, ỉọc. Gây nhân làm hoàn cứng với tá dược
dính là nước sẳc gừng và sấy khô.
Chê phấm phải đáp úng các vêu cầu trong chuyên luận
‘Thuốc hoàn” (Phụ lục 1.11) và các yêu cẩu sau:

Tính chất
Hoàn cứng có màu nâu tới màu nâu hơi vàng, vị ngọt hơi cay.

Bịnh tính
A. Định tính Bạch linh, Cam thảo: Soi bột chế phâm dưới
kính hiên vi vói độ phóng đại thích hợp, so sánh với bột Bạch
linh và Cam thảo (mẫu chuẩn), chế phẩm phải C.Ó các khối
phân nhảnh không đều, không màu, sợi nấm không màu hay
nâu nhạt, hơi cong và phân nhánh của Bạch linh; các bó sợi
mang tinh thể calci oxaỉat hình lãng trụ của Cam thảo.
B. Định tính Đương quy
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Siìica gel GF2ĩ4.
Dung môi khai triển: n-Hexan - ethyỉ acetat (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 5 g chể phẩm đã tán thành bột mịn,
thêm 30 ml ether ethyỉic (77), lắc trên máy lắc 30 min, lọc.
Đe bay hơi tự nhiên dịch lọc đến cạn khô. Hòa cắn trong
1 ml cthanoỉ (TT)
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 0,5 g bột Đương quy (mẫu
chuẩn), thêm 20 ml ether ethyỉic (77), lắc trên máy lắc
30 min, lọc. Để bay hơi tự nhiên dịch lọc đến cạn khô. Hòa
cấn trong 1 ml ethơnoỉ (TT).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sấc ký cho đến khi dung môi
đi được khoảng í 2 cm, lấy bàn mỏng ra, để khô ở nhiệt
độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại, bước sóng
366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải cho các vết
có cùng màu và giá trị R ị - với các vết trên sắc ký đồ của
dung dịch đối chiếu,
c. Định tính Bạch thược
Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Siỉica gel GF2ý4Dung môi khai triển: Ethyỉ acetaỉ - acid ơcetic - achỉ
form ic - nưởc (10 : 1 : 1 : 1).
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Dung dịch thừ: Lấy 10 g hoàn đã nghiền mịn, thêm
80 ml ethanoỉ (TT), lắc siêu âm 20 min, lọc. Cô dịch ỉọc
trên cách thủy đến cẳn khô, hòa tan cắn trong 20 ml nước ,
chiết bằng n-butcmoỉ hăo hòa nước (TT) 3 ỉần, mồi iần
20 iĩìl. Gộp các dịch chiết butanol, rửa bằng nước 3 lẩn,
mồi lần 1$ m Ị gạn bỏ nước lìra. Bổc hai địch chiết còn lại
trên cách thủy đến cắn khô. Hòa tan cắn trong ethanol (77).
Dung dịch đối chiếu: Lấy 2 g bột thô Bạch thược (mầu
chuẩn), thêm 20 ml ethanoì (77), lắc siêu âm 20 min, lọc.
Cô dịch lọc trên cách thủy đến cắn, hòa tan cắn trong 20 ml
nước, chiết bằng n-hutanoỉ hão hỏa nước (TT) 3 lần, mỗi
lần 20 mỉ. Gộp các dịch chiết butanol, rửa bằng nước 3 lần,
mỗi lần 15 ml, gạn bô ntrớc lửa. Bốc hơi dịch chiết còn lại
trên cách thủy đền cẳn khô. Hòa tan can trong ethanoỉ ỢT).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 |il mồi
dung dịch trên, Triển khai sắc ký cho đến khỉ đung môi
đi được khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra, để khô ở nhiệt
độ phòng, phun dung dịch vaniìin ỉ % trong acid suỉ/uric
(TT). Sấy bản mỏng ở 110 °c cho đến khi cảc vết hiện rõ.
Quan sát dưới ánh sáng thường, Trên sắc ký đồ của dung
dịch thử phải cho vết có cùng màu và giá trị Rf với các vết
trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ ẳm
Không được quả 9,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100

°c, 4 h).

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

Công năng, chủ tri
Sơ can, kiện tỳ. Chủ trị: Can khí uất tỳ hư gâv nên ngực,
sườn đau trướng, hoa mắt, chóng mặt, miệng, khô, họng
•táo, kém ăn, roi loạn kinh nguyệt,

Cách dùng, liều lượng
Moi lân 6 g đến 9 g hoàn, ngày 1 đến 2 lần,
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