Các chuyên luận

Dươc
• LIÊU
•

ACT1SỐ (Lá)

DƯỢC ĐIỆN VIỆT N AM V

ACTISÔ (Lá)
Folium Cynarae scolymỉ

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

Lá phơi hoặc sấy khô cùa cây Actisô (Cynara scoỉỵmus L.)
họ Cúc (Asteraceae).

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

Mô tả
Lá nhãn nheo, đài khoảng 1 m đến 1,2 m, rộng khoảng
0,5 m hay được chia nhỏ. Phiển lá xẻ thùy sâu hình lông
chim, mép thùỵ khía rãng cưa to, đỉnh răng cưa thường cỏ
gai rất nhỏ, mem. Mặt trên iá màu nâu hoặc lục, mặt dưới
màu xám trắng, lồi nhiều và những rãnh dục rất nhỏ, song
song. Lá có nhiều lông trang vón vào nhau. VỊ hơi mặn và
hơi đắng.

Định lưọmg
Cân chính xác khoảng 3 g dược liệu đã căt nhỏ hoặc
xay thành bột thô. Làm ẩm với ethanol 96 % (77) trong
30 min, cho vào binh Soxhiet chiết với ethanol 70 % (77)
trong cách thủy cho tới hết hoạt chất (thừ bàng phản ứng
định tính A: dịch thử không xuất hiện màu hồng cánh
sen). Cất thu hồi dung môi. Thêm 20 ml nước cat vào cấn,
khuấy kỹ cho tan, lọc qua giấy lọc. Cho dịch lọc vào ông
quay ly tâm và thêm 20 ml dung dịch chì acetat Ỉ0 % (77),
khuấy đều. Ly tâm với vận tốc 3000 r/min, trong 15 min.
Gạn bò lớp nước. Thêm vào cấn 5 ml dung dịch acid acetic
Ỉ0 % (TT) và 25 ml dung dịch acid sulfuric 0,05 M (77).
Chuyển hỗn hợp vào bình định mức 100 ml, lắc đều trong
30 min. Thêm nước cắt đến vạch, trộn đều. Lay chính xác
20 ml hỗn hợp vào ống ly tâm và ly tâm như trên. Lấy
chính xác 1 mỉ dung dịch trong ờ phía trên cho vào binh
định mức 50 ml. Thêm methanol (77) đến vạch, lắc đều.
Đo độ hấp thụ cực đại của dung dịch ở bước sóng 325 nm.
Mầu trắng là methanol (77).
Hàm lượng hoạt chất trong dược liệu được tính theo công
thức sau:
A X 5000

Bột
Mành biểu bì phiến ỉá gồm những tế bào hình nhiêu cạnh,
mang lỗ khí và lông che chở. Mảnh biểu bỉ gân lá gồm tế
bào hình chữ nhật, thành mỏng. Mảnh mạch xoăn, mạch
mạng, mạch vòng và mạch vạch. Mảnh mô mềm. Nhiều
khối nhựa màu nâu, kích thước to nhỏ không nhất định.
Định tính
A. Căt nhỏ 3 g dược liệu, cho vào bình câu, thêm
50 ml ethanol 96 % (TT), đun sôi hồi lưu trên cách thủy
trong 30 min, lọc (dung dịch A).
Lấy 5 ml dưng dịch A, bốc hơi trên cách thủy cho hết
ethanol. Hòa cắn còn lại trong 1 ml dung dịch acid
hydrocloric ỉ M (TT) và 4 ml nước cat, lọc. Thêm vào dịch
lọc 1 ml dung dịch natri nitrit Ỉ0 % (TT), để lạnh ờ 10 °c
trong 20 min. Thêm 4 ml dung dịch natri hydroxyd lờ %
(77), xuẩt hiện màu hồng cảnh sen bền vững.
B. Phương pháp sẳc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mono,: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Acid formic - butyl acetat - nước
(5 : 14 ; 5).
Dung dịch thừ: Dung dịch A.
Dung dịch chat đối chiếu; Dung dịch cynarin 1 mg/ml
trong methanol (77).
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Nếu không có cynarin
chuân, lây khoáng 3 g lá Actiso (mẫu chuẩn), tiến hành
chiêĩ như mô tà ờ phần chuẩn bị dung dịch A.
Cách tiên hành: Chấm lẽn bản mòng 15 Jil dung dịch thừ,
10 pl mồi dung dịch đối chiếu. Sau khi triển khai xong,
lây bản móng ra đê khô ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch
natri nitrit 10 % (Tí) và sau 1 min phun dung dịch natri
hydroxỵd ỉ í) % (77). Quan sát dưới ánh sáng thường.
Tren săc ký đô của dung dịch thừ phải có 1 vêt màu vàng
(flavonoid); 1 vết màu hồng (cynarin) có cùng giá trị Rr
với vêt của cynarin trên sấc ký đồ của dung dịch chất đối
chiêu. Hoặc trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các
vệt cùng màu và cùng giá trị Rf với các vết thu được trên
săc ký đô cùa dung dịch dược liệu đối chiếu.
Độ ẩm
Không quả 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 cc, 4 h).

616 X P
Trong đó:
A là độ hấp thụ của mẫu đo;
616 là độ hấp thụ của dung dịch cynann 1 % troné methanol
(TT) ờ bước sóng 325 nm;
P là khối lượng dược liệu thô (đã trừ độ ẩm).
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,1 % hoạt chất tính theo
cynarin.
Chế biến
Lá được thu hải vào nãm thứ nhất của thời kỳ sinh trưởng
hoặc cuối mùa hoa, đem phơi hoặc sấy khô ờ 50 °c đến
60 °c. Lá càn được ổn định trước rồi mới bào chế thành
dạng thuốc, cỏ thể dùng hơi nước sôi có áp suất cao để xử
lý nhanh lá. Sau đó phơi hoặc sẩy khô.
Bảỡ quản
Đe nơi khô ráo, thoáng mát, phòng ẩm mốc.
Tính vị, quy kinh
Khổ, lương. Vào các kinh can, đởm.
Công năng, chủ trị
Lợi mật, chỉ thống. Chù trị: Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm
túi mật, sòi mật.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tử 8 g đến 10 g, dạng thuốc sác.
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BA KÍCH (Rễ)
Radix Morindae officinalis
Dây ruột gà
Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Ba kích (Mórbida
officinalis How), họ Cà phê (Rubiaceae).
Mô tả
Rễ hình trụ tròn hay hơi dẹt, cong queo, dài 3 cm trở lên,
đường kính 0,3 cm trờ lên. Mặt ngoài màu nâu xám hoặc
nâu nhạt, cỏ nhiều vân dọc và ngang. Nhiều chồ nứt ngang
sâu tới lõi gồ. Mặt cắt có phần thịt đày màu tím xám hoặc
màu hồng nhạt, giừa là lõi gồ nhò màu vàng nâu. Vị hơi
ngọt và hơi chát.
Vi phẫu
Mặt cắt dược liệu hình tròn, từ ngoài vào trong có: Lớp
bần gồm 2 đến 3 hàng tế bào hình chữ nhật xếp thành vòna
tròn đồng tâm và dãy xuyên tâm, trong lớp bần thường có
các tế bào chứa bó tinh thể calci oxalat hình kim, sát lóp
ban có các tế bào mô cứng xếp liền nhau tạo thành vòng.
Mô mềm vỏ dày, cấu tạo bởi những tế bào thành mỏng,
xếp lộn xộn, các tế bào ở phần ngoài bị ép bẹp. Phía trong
mô mềm là libe, gom các tc bào nhò tạo thành vòng liến
tục. Rải rác trong mô mềm và libe có các bó tinh the calci
oxalat hình kim. Gỗ gồm các mạch gồ lổm xếp thành bó,
các bó kết hợp với nhau tạo thành lõi hình sao 5, 6 cạnh.
Trong mô gỗ có những đám tế bào không hóa gỗ.
Bột
Bột có màu nâu nhạt, vị hơi chát, mùi dìơm dịu. Soi dưới
kính hiển vị thấy: Mảnh bần gồm các tể bào hình chữ nhật,
mảnh mô mềm cấu tạo bời các tế bào hình nhiều cạnh
thành mòng, một số tế bào chứa bỏ tinh thể calci oxalat
hình kim. Sợi gồ. Có nhiều tể bào mô cứng thành dày hỏa
gồ, các lồ trao đồi rõ. Nhiều tinh thể calcí oxaỉat hình kim,
dài khoảns 0,1 mm và các đoạn gãy cùa chúng. Rải rác có
các hạt tinh bột và nhiều mạch điểm.
Định tính
A. Đun sôi 0,10 g bột dược liệu với 1 ml dung dịch natri
hydroxyd Ỉ0 % (77) và 9 ml nước, rồi lọc. Thèm acid
hydrocỉoric (TT) cho đến phản ứng hơi acid và 10 ml ether
ethvỉic (77), lắc. Lớp ether sẽ nhuộm màu vàng. Gạn riêng
lớp ether, them 5 ml amoniac (77), lắc. Lớp dung dịch
amoniac sẽ nhuộm màu đỏ tím bền vững.
B. Phương pháp sẳc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mói khai triển: Ether dầu hỏa (30 ° c đến 40 °C) ethyl acetat - acid acetic báng (7,5 : 2,5 : 0,25).
Dung dịch thử: Lấy khoảng 5 g bột dược liệu thêm 10 ml
nước, lắc để nước thẩm đều dược liệu, để yên 15 min, nghiền
bột dược liệu trong côi sử thành bột ướt, thêm 40 ml methanol
(TT), cho vào bình cẩu miệng mài. đun sôi hồi lưu trẽn cách
thủy trong 30 min, lọc, làm bay hơi dung môi đen cạn.
Thêm vào cắn 5 ml nước và 20 ml ether dầu hỏa (30 °c
đến 60 °Ọ (TT), lắc khoảng 3 min đển 5 min, để láng, gạn
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lấy phần dịch chiết ether dầu hỏa, lảm bay hơi hết dung
môi. Hòa cản trong 2 ml methanol (TT) lảm dung dịch thử.
Dung dịch đỏi chiêu: Lấy 5 g dược liệu Ba kích (mẫu
chuân) và tiên hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 10 ịil mỗi
dung dịch tren. Sau khi trien khai, lấy bàn mỏng ra để
khô ngoài không khí, phun dung dịch kali hydroxyd 10 %
trong ethanol (77). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên
sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vet (2 đến 3 vết)
màu đỏ, cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký
đồ của dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100

°c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).
Tỷ lệ vụn nát
Không quá 5,0 % (Phụ lục 12.12).
Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.
Ti lệ dược liệu xơ, hóa gỗ, đường kính dưới 0,3 cm: Không
được có.
Chất chiết đưực trong dược liệu
Không được ít hơn 50,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10),
dùng nước làm dung môi.
Chế biến
Có thể đào lấy rễ quanh năm. Rễ được rừa sạch đất cát,
loại bõ rề con, phơi khô tới khi không dính tay, đập nhẹ
cho bẹp, phơi đến khô hoặc sấy nhẹ đến khô.
Bào chế
Ba kích nhục: Lấy Ba kích sạch đồ kỹ hoặc luộc qua, khi
cỏn đang nóng rút bò lõi gỗ, cắt đoạn, phơi khô.
Diêm ba kích nhục: Lấy Ba kích sạch trộn với nước
muối cho đều, đồ kỹ, rút lõi gỗ, cắt đoạn phơi khô. Cứ
100 kg Ba kích dùng 2 kg muối và lượng nước vừa đủ hòa
tan, lọc trong.
Chích ba kích: Lấy Cam thào giã dập, sắc lấy nước, bỏ bã.
Cho Ba kích sạch vào, đun đến khi mềm xốp có thê rút
lõi gỗ, lấy ra rút lõi khi còn nóng, cắt đoạn, phơi khô. Cử
100 kg Ba kích dùng 6 kg Cam thảo.
Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, tránh mốc, mọt.
Tính vị, quy kinh
Cam, tân, vi ôn. Vào kinh thận.

Công năng, chủ trị
Bỏ thận dương, mạnh gân xương. Chủ trị: Liệt dương,
di tinh, tử cung lạnh, phụ nữ khó mang thai, kinh nguyệt
không đểu, bụng dưới đau lạnh, phong thấp tê đau, gân
xương mềm yếu.

BẢ TỪ NHÂN
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Cách dùng, liều lượng
, ,
,
Ngày dùng từ 3 g đên 9 g. Dạng thuôc săc. Thường phôi
hợp với một sỏ vị thuôc khác.

854 là giá trị trung bình của hệ số hấp thụ phân tử gam (tính
theo milimol) cùa dẫn chất 2,4-dinitrophenylhydrazin và
nhóm carbonyl.

Kiêng kỵ
Âm hư hoa vượng, táo bón không nên dùng.

Chỉ số peroxyd
Chỉ số peroxyd là phần trăm iod tự do được tạo thành từ
phàn ứng của hợp chất peroxyd trong dầu béo với kali
iodid.
Không quá 0,26. Xác định theo phương pháp sau:
Lấy 3 g dầu béo (thu được ở phép thử Chì so acid) vào
một bỉnh nón 250 m Ị thêm 30 ml hỗn hợp cloroform
- acid acetic băng (1 : 1), lắc cho tan hoàn toàn. Thêm
chỉnh xác 1 ml dung dịch kali iodid bão hòa (77) mới pha,
đậy kín, lấc nhẹ trong 30 s, đổ yên ờ chỗ tối 3 min, thêm
100 ml nước. Chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosulfat
0,01 N (CĐ) đến khi có màu vàng nhạt, thêm 1 ml dung
dịch hồ tinh bột (77), tiếp tục chuẩn độ đến khi mẩt màu
xanh dương. Song song tìển hành một mau trang. Tinh chỉ
số peroxyđ theo công thức sau:
(A - B) X 0,001269
Chỉ số peroxyd - ------------------------- X 100

BÁ TỬ NHÂN
Semen Platycladỉ orỉentalis
Là hạt trong "nón cái" già (còn gọi là "quả") được phơi
hay sấy khó của cây Trắc bá [Pỉatycỉadas orientals (L.)
Franco], họ Hoàng đàn (Cupressaceae).
Mô tả
Hạt hình trứng dài hoặc bầu dục hẹp, dài 4 mm đến
7 mm, đường kinh 1,5 mm đên 3 mm. Mặt ngoài màu
tráng vàng nhạt hoặc màu vàng nâu nhạt, có phủ một vỏ
lụa dạng màng, đỉnh hơi nhọn, có một điêm nhò màu nâu
thẫm, đáy tròn tù. Chất mềm, nhiều dầu. Mùi thơm nhẹ,
vị nhạt.
Độ ẩm
Không quá 7,0 % (Phụ lục 12.13).
Chỉ số acid
Không quá 40,0 (Phụ lục 7.2).
Tán thành bột thô 50 g mẫu thử, cho vào bình Soxhlet,
thêm 100 mỉ hexan (77), chiết hồi lưu ừong 2 h, để nguội,
ỉọc qua phễu lọc thủy tinh xốp sổ 3, cất thu hồi dung môi
dưới áp lực giảm, lấy một phần dầu thu được để xác định
chỉ sô acid theo Phụ lục 7.2. Phần còn lại xác định chỉ số
carbonyl và chỉ sổ peroxyd.
Chỉ sổ carbonyl
Chi so carbonyl là số milimol của hợp chất có nhóm
carbonyl có trong dầu béo của 1 kg dầu béo.
Không quá 30,0. Xác định theo phương pháp sau:
Cân chính xác 0,02 g dầu béo (thu được từ phcp thử
Chi sô acid) cho vào bình định mức 25 ml, thêm toỉuen
(TT) đê hòa tan và pha loãng đến vạch với cùng dung
môi. Lẩy chính xác 5,0 mỉ dưng dịch thu được vào
bình nón 25 ml có nút mài, thêm 3 ml dung dịch acid
tricỉoroacetic (TT) 4,3 % trong tưluen (TT) và 5 ml dung
dịch 2,4-dinitrophenyỉhydrazin (TT) 0,05 % trong toluen
(77), trộn đều, đun 30 min trong cách thủy 60 °c, để
nguội, thêm từ từ dọc theo thành bình 10 ml dung dịch
kạỉi hydroxyd 4 % trong ethanoỉ (77), đậy nút bình nón,
lăc kỹ trong 1 min, để yên 10 min. Tiến hành đo độ hấp
thụ của dung dịch thu được (Phụ lục 4.1) tại bước sóng
453 nm, tính cbỉ số carbonyl theo công thức sau:
AX 5
Chi so carbonyl — ——“— — x 1000
854 X G
Trong đỏ:
A là độ hấp thụ đo được;
G là khổi lượng của dầu béo (g);

Trong đó:
A là thể tích dung dịch natri thiosuựdt 0,01 N (CĐ) đà
dùng với mẫu thử (ml);
B là thể tích dung dịch natrỉ thiosuỉ/at 0,01 N (CĐ) đà
dùng với mẫu trắng (ml);
G là khối lượng chất kiếm tra (g);
0,001269 là lượng iod (g) tương đương với 1 ml dung dịch
natri thiosulfat 0,01 N (TT).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu và mùa đông. Khi hạt chín, thu hái
"quả", lấy hạt phơi khô. Trước khi dùng, loại bò tạp chất
và vỏ "quả" còn sót lại.
Bá tử sương: Lẩy Bá tử nhân khỏ đả loại bỏ tạp chất và vỏ
"quả" còn sót lại, giã nát, gói vào giấy thấm, sấy cho hơi
khô, ép bò hết dầu, giã nhỏ.
Bảo quản
Đe nơi khô, mát, tránh nóng và mốc, mọt.
Tính vị, quy kinh
Cam, bình. Vào các kinh tâm, thận, đại trường.
Công năng, chủ trị
Dường tâm, an thán, chi hãn, nhuận tràng. Chù trị: Hư
phiền mẩt ngủ, hồi hộp đánh trổng ngực, âm hư, ra mồ hôi
trộm, táo bón.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 12 g, thường phối hợp với các vị
thuốc khác.
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BẠC HÀ

BẠC HÀ
Herba Meníhae
Bộ phận trên mặt đất, thu hái vào thời kỳ vừa ra hoa,
phơi trong râm hoặc sấy nhẹ cho đốn khô cùa cây Bạc hà
(.Mentha arvensis L.), họ Bạc hà (Lamiaceae).
Mô tả
Thân có thiết diện vuông, nhẹ, xổp, dài khoảng 20 cm đển
40 cm, đường kính khoảng 0,15 cm đến 0,30 cm. Thân
chia đốt, khoảng cách giữa các mấu khoảng 3 cm đến
7 cm, màu nâu tím hoặc xanh xám, có nhiều lông hoặc gan
như không có lông. Mặt cắt ngang có màu trắng, thân già
đôi khi rỗng ở giữa. Lá mọc đối, cuống lá dài từ 0,5 cm đến
1.5 cm, phiến lá hình mũi mác, dài 3 cm đến 7 cm, rộng
1.5 cm đến 3 cm. Đầu lá thuôn nhọn hoặc hơi tù, mép có
răng cưa nhọn. Hai mặt lá đều có lông nhiều hay ít. Lá khô
dễ vụn nát. Cụm hoa mọc ờ kè lá. Dược liệu có mìn thơm
dễ chịu, vị cay nhẹ, sau mát.
Vi phẫu
Lá: Biểu bì trên và dưới mang lông che chờ nhiều hay rất
hiếm tùy theo chủng hay thứ, thường tập trung ở gân giữa.
Lông che chở đa bào một dãy, thường có từ 2 đến 6 tế bào,
bề mặt lấm tấm, có đoạn bị thắt hẹp lại. Lông tiết rất nhiều,
có fren cả hai mặt lá, chứa đầy tinh dâu; có hai loại: lôn£
tiết đầu đơn bào, hình bầu dục, chân ngắn; và loại lông tiết
đa bào, đầu to tròn có từ 4 đến 8 tế bào chứa tinh dầu, chân
một tế bào, thường nằm trong vùng lõm của biểu bì trên và
dưới. Hai đám mô dày nằm sát biếu bì trên và dưới ở phẩn
gân chính. Bó libe-gồ hình cung, nàm giừa phần mô mềm
của gân chính. Phía dưới bỏ libe-gỗ có cung mô dày bao
bọc cung libe. Phần phiến lá có mô mềm giậu ờ sát biểu bì
trên, gồm một hàng tế bào hình chừ nhật xếp sát nhau, bên
dưới là mô mềm khuyết.
Thân: Vì phẫu thân có thiết diện vuông với bốn góc lồi
nhiều hoặc ít. Biểu bì mang lông che chở vả lông tiết như
ờ lá. Bên dưới biêu bì là mô dày, thường tập trung nhiêu ờ
bốn góc lồi, mô mềm vỏ thường là mô mềm khuyết. Ờ thân
già thường có các đám sợi trụ bì tập trung ở nơi ứng với
bổn góc loi. Mạch gỗ cấp 2, bó gỗ cẩp 1 thường tập trung
tại bốn góc lồi làm cho cấu tạo thân ờ bốn góc khác ừ các
cạnh. Mô mềm tùy có thể hóa mô cứng một phàn ờ vùng
sát với gồ cấp 1.
Bột
Bột có màu xanh lục nhạt, mùi thom mát. Soi kính hiền vi
thấy: Mành biểu bì có màng hơi ngoan ngoèo mang lô khí
kiểu trực bào. Một số chùng có nhiều lông che chở, một sô
có rất ít. Lông che chở gồm các tế bào dài gần bằng nhau,
bề mặt lấm tấm, hay cỏ đoạn thất ở khoảng giữa. Lông tiết
có nhiêu, chân ngan, đàu một hoậc nhiều te bào (thường là
hai, bốn, tám tế bào) chứa tinh dầu màu vàng nhạt, chiết
quang, thường gặp ở dạng tròn, không thấy chân. Mành
mô mêm của lá và thân, mảnh mạch vạch, mạch xoan; đám
sợi, tế bào mô cứng của thân già. Nếu là bột lẩy tù cành có
hoa thì ngoài các thành phần ncu trên còn cỏ mảnh cánh
hoa, đài hoa, chỉ nhị, hạt phấn hoa...
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Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn mỏng: Silica gel GFỵ54.
Dung môi khai triển: Cycỉohexan - ethyl ace tat - ace ton
(8 : 1 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy khoảng 0,2 ml tinh dầu bạc hà được ở
phần Định lượng, hòa trong 1 ml cỉoro/orm (TT) dùng làm
dung dịch thử.
Dung dịch đối chiếu: Dung dịch menthol 0,1 % trong
cỉoro/onp (TT).
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng khoảng
10 pl mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung
môi đi được khoảng 12 cm, lấy bản mòng ra, phun lên bản
mòng dung dịch van tỉin ỉ % trong acid sulfuric (TT). sẩy
bản mỏng ờ 100 °c đến 105 ữc trong khoảng 5 min. Quan
sát dưới ánh sáng thường.
Trôn sác kỷ đồ của dung dịch thử phải cỏ hơn 5 vết màu
xanh, tím hay xanh tím, trong đó có một vết to nhất vả
đậm nhất có cùng màu sắc và giá trị R.f với vet menthol cùa
dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13), dùng 10 g dược liệu
đã cắt nhỏ.
Tro toàn phần
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.8),
Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 5,0 %
(Phụ lục 12.12).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Định lưọng
Định lượng tinh dầu trong dược liệu (Phụ lục 12.7).
Lấy chính xác khoảng 30 g dược liệu khô đã cắt nhỏ vào
bình cầu dung tích 500 ml của bộ dụng cụ định lượng
tinh dầu trong dược liệu (tinh dàu nhẹ hơn nước). Thêm
300 ml nước, tiến hành cất trong 3 h với tốc độ 2,5 ml/min
đến 3,5 ml/min.
Dược liệu phải chứa ít nhất 1,0 % tinh dầu, tính theo dược
liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hoạch khi cây vừa ra hoa, lúc trời khô ráo, căt lây
dược liệu, loại bò tạp chất, phơi trong bóng râm hoặc sây
nhẹ ở 30 °c đến 40 °c đến khô.
Bào chế
Loại bò tạp chất, thân già, phun nước cho hơi am, ủ hơi
mềm, cắt thành đoạn ngắn, kịp thời phơi khô ở nhiệt độ
thấp hoặc có thể vi sao (nhiệt độ thẩp hơn 60 DC).
Bảo quản
Đẻ nơi khô, mát; từng thời gian kiêm tra lại hàm lượng
tinh dầu.

BÁCH BỆNH (RẼ)
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Tính vị, quy kinh
Tân lương. Vào các kinh phe, can.
Công năng, chù trị
,
Sơ phong thanh nhiệt, thấu chẩn, sơ can giải uât. Chú trị:
Cam mạo phong nhiệt, đau đầu, đau mãt đỏ; thúc đây sời
đậu mọc; can uất ngực sườn căng tức.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 12 g đến 20 g, dạng thuốc sắc; khi sắc thuôc
nên cho Bạc hà vào sau.
Kiêng kỵ
Người khí hư huyết táo, mồ hôi nhiều, trẻ em dưới 1 tuổi
không nên dùng.
BÁCH BỆNH (Rề)
Radix Eurycomae longifoliae
Bá bệnh, Mật nhân
Rễ đà phơi hay sấy khô của cây Bách bệnh (Evrvcomơ
ỉongifo!iơ Jack), họ Thanh thất (Simaroubaceae).
Mô tả
Rễ hình trụ tròn, đường kính từ 2,0 cm đến 8,5 cm, hơi
cong, bị chặt thành từng đoạn 40 cm đến 50 cm. Mặt ngoài
màu vàng nâu, trơn hay hơi xù xì, có rễ con. Mặt cắt ngang
màu trắng ngà, có lớp bần mỏng, không thấy vân đong
tâm. Chất cứng, khó bè gây.
VI phẫu
Mặt căt rễ hình gần tròn, từ ngoài vào trong có: Lớp bần
gôm nhiêu hàng tê bào hình chữ nhật (6 đẽn 10 hàng),
bong tróc, thành mòng xếp chồng lên nhau. Mô mềm vò
gồm nhiều hàng tế bào hình đa giác thành mỏng, có đám
mô cứng năm rài rác. Libe gôm các tê bào nhỏ tạo thành
vòng liên tục. Xen kẽ giữa các lóp libe đôi khi có những tia
gôm nhiêu tế bào xếp chồng lên nhau như cột sổng chạy lừ
phân gò ra. Tủy hóa gồ hoàn toàn, mạch gỗ rộng.
Bột
Bột màu vàng, nhiều xơ, vị đẳng rõ. Nhiều hạt tinh bột, đứng
riêng lé hay kép đôi, kép ba, không rõ vân, hình cẩu hay
hình trứng, đường kính khoảng 200 pm. Mô mềm gồm các
tê bào thành mỏng. Mành bần có nhiều tế bào hình đa giác,
thành hơi dày, kích thước khoảng 1300 pm X 1700 pm. Tinh
thê calci oxaỉat hình thoi hay khối. Mảnh mạch mạng (kích
thước khoảng 500 pm X 480 Jim), mạch điểm (kích thước
khoáng 400 ịim X 1000 Jim). Các sợi rời hay kết thành bó.
Chát tièt màu đò. Te bào mô cứng hình cẩu, thành dày,
khoang rộng (kích thước khoảng 250 Jim X 150 ịim).
Định tính
Phương pháp sắc ký lớp tnònc (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Silica gel GF: u.
Dung môi khai trien: Cỉoro/orm - methanoì (9 : 1).

Dung dịch thừ: Lấy 1 g bột thỏ dược liệu, thêm 20 ml
methanoỉ (TT), đun trên cách thủy trong 10 min, đê nguội,
lọc. Cho dịch lọc vào chén sứ, cô đến cắn. Hòa cấn bàng
1 ml methưnoỉ (TT) làm dung dịch thừ.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 1 g bột thô dược liệu Bách bệnh
(mầu chuân) và tiên hành chiêt như mô tả ờ phân Dung
dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn bàn mỏng 20 Jil dung
dịch thừ và dung dịch đối chiếu. Sau khi triển khai, đê khỏ
bản mòng ở nhiệt độ phòng, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại
ở bước sóng 366 nm. sắc ký đồ của dung dịch thử phải có
các vết cùng màu và củng giá trị Rf với các vết trên sắc ký
đồ của dung dịch đôi chiêu. Phun thuôc thủ Dragendorff
(TT). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc kv đồ cúa
dung dịch thừ phải có ít nhất 1 vết màu vàng cam có cùng
giá trị Rf với vểt trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiểu.
Thực hiện ỉặp lại phép thừ như mô tả ở trên. Bản mỏng sau
khi triển khai xong được phun hỗn hợp dung dịch vaniỉin
ỉ % - acid suỉ/uric 10 % trong ethanoỉ (TT) (1 : 1). sấy
bản mòng ở 110 °c trong 5 min. Quan sát dưới ánh sáng
thường. Trôn sắc ký đồ của dung dịch thử phải có ít nhất 2
vêt màu đen đậm và cùng giá trị Rf với các vêt trên săc ký
đồ của dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c đến 105 °c\ 4 h).
Tro toàn phần
Không quá 2,5 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid hydrocloric
Không quả 0,7 % (Phụ lục 9.7).
Chất chiết được trong dược liệu
Không được dưới 3,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethano ỉ 96 % (TTì làm dung môi.
Che biến
Đào lấy rễ, rửa sạch đất cát, cẳt bỏ đẩu, sau đó phơi khô
hoặc thái lát phơi khô.
Bào chế
Rễ bá bệnh được rửa sạch, phơi khô. Khí dùng, cần cạo bò
lớp vỏ bân bền ngoài, thái vát thành những miếng mòng,
có kích thước dài 3 cm đèn 5 cm, đày 2 mm đến 3 mm.
Sao vàng.
Bảo quản
Trona bao bi kín. Đê nơi khô, mát, tránh mốc, mọt.

Tính vi, quy kinh
Vị đắng, tinh ôn. Quy kinh thận, tỳ, vị.
Công năng, chủ trị
Bổ khí huyết, ôn tỳ thận. Chủ trị: Khi huvết lưỡng hư, cơ thể
vếu mệt, thiếu máu, ãn uống kém. khó tiêu, các bệnh tả, lỵ,
các trường hợp sinh dục yếu, dương suv, tảo tiết. Còn dùng
đổ chừa cảm mạo, phát sốt, sốt rét, giài độc rượu, tẩy giun.
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BÁCH BỘ (Rề)

Cách dùng, liều lưọng
Ngày 8 g đến 16 g, dưới dạng thuốc sắc, thuốc hoàn hoặc
ngâm rượu.
Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai không được dùng.

BÁCH B ộ (Rễ)
Radix Stemonae tuberosae
RỖ củ đã phơi hoặc sấy khô của cây Bách bộ (Stemona
tuberosa Lour.), họ Bách bộ (Stemonaceae).
Mô tả
Re củ hình trụ cong queo, dài 10 cm đến 20 cm, đường
kính 1 cm đến 2 cm. Thường để nguyên cả rễ cù hoặc cắt
đôi theo chiều ngang hay bổ đôi theo chiêu dọc. Đầu trên
đôi khi còn vết tích của co rễ, đầu dưới thuôn nhò. Mặt
ngoài màu vàng nâu nhạt, có nhiều nếp nhăn dọc. Mặt cắt
ngang thấy mô mềm vò khá dày, màu vàng nâu; lõi giữa
màu trang ngà.
Vi phẫu
Ngoài cùng là lớp bần có chỗ bị rách. Ở rễ củ non vẫn
còn biểu bì gồm những tế bào xếp đều đặn, phía ngoài
phủ lóp cutin. Lớp mô mềm vỏ rất dày, chiếm phan lớn
vi phẫu gồm các tế bào gần tròn tương đổi đều nhau, có
thành mỏng, Các tế bào mô mềm xếp lộn xộn tạo ra những
khoảng gian bào nhỏ. Nội bì cấu tạo bời một lớp te bào có
thành dày hình chừ nhật, xếp đều đận. Libe-gồ cẩu tạo cấp
1, phân hóa hướng tâm. Bó libe xếp xen kẽ bó gỗ và nằm
sát nhau nên giữa chúng không tạo thành nhừng tia một.
Mô mềm tủy cấu tạo bởi những tế bào to nhỏ không đều,
thành mỏng, xếp lộn xộn.
Bột
Mảnh bần màu vàng gồm tế bào hình nhiều cạnh, thành
dày. Mành mô mềm tế bào hình tròn, hình chừ nhật, thành
mỏng, rải rác có tế bào chứa hạt tinh bột hình trái xoan.
Hạt tinh bột có rổn và vân khá rô, rốn lệch tâm, vân đồng
tàm. Sợi dài có thành dày, khoang rộng. Mảnh mạch điêm.
Rải rác có tinh thể calci oxalat hình cầu sai, hình khối.
Định tính
A. Cân khoảng 2 g bột dược liệu, thấm ẩm bang amonìac
đậm đặc (77), để yên 20 min. Thêm 15 ml cỉoro/orm (TT),
đun trong cách thủy 5 min. Lọc, bốc hơi dịch lọc trên
cách thủy đến khô. Hòa tan can trong 6 mi dung dịch acid
hydrocỉoric 0,! M (77). Lọc, dùng dịch lọc làm các phàn
ứng sau:
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 giọt thuốc thừ Mayer (TT), xuất
hiện tủa trắng.
Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 giọt thuốc thừ Bouchardaỉ (77),
xuất hiện tủa đò nâu.
Lẩy 1 ml dịch lọc, thèm 1 giọt thuốc thửDragendorff (ĨT),
xuất hiện tủa đò gạch.
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Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 giọt dung dịch bão hòa acid
picric (77) sẽ xuất hiện túa vàng.
B. Cân 1 g bột dược liệu, them 5 ml nước, đun sôi, lọc. Lấy
1 ml dịch lọc, thêm 1 ml thuốc thúFehling (TI'), đun sôi sẽ
xuất hiện tùa đò gạch.
c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Siỉica gel G.
Dung môi khai triển: Cloroform - methanol - amoniac
đậm đặc (50 : 9 : 1),
Dung dịch thử: Cân 2 g bột dược liệu đã sấy khô, thẩm ảm
bang amoniac đậm đặc (77), để yên 20 min, rồi chiết lần 1
với 15 ml methanol (77) trên cách thủy trong 10 min. Sau
đó chiết lần 2 với 10 ml methanol (77). Gộp dịch chiết,
để nguội, lọc. Bốc hơi dịch lọc tới khô. Hòa tan cắn bằng
2 ml methanol (77).
Dung dịch chẩĩ đoi chiểu: Hòa tan tuberostemonin LG trong
methanol (77) để được dung dịch có nồng độ 1 mg/ml.
Dungdịchdược liệuđổichỉếu: Nếu không có tuberostcmonin
LG có thể dùng 2 g bột Bách bộ (mẫu chuẩn) và tiến hành
chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành'. Chẩm riêng biệt lẽn bàn mỏng khoảng
30 pl mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bản mỏng
ra, để bay hết hơi dung môi ờ nhiệt độ phòng. Phun thuốc
thử Dragendorff (77). sắc ký đồ của dung dịch thử phải
có ít nhất 6 vết, trong đó phải có vết màu hồng có giá trị
Rf khoảng 0,80 tương đương với vết tuberostemonin LG
trên sắc ký đồ của dung dịch chẩt đối chiếu. Hoặc trên sắc
ký' đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu và giá
trị Rf với các vết trên sắc ký đồ cùa dung dịch dược liệu
đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 - 105 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Khong quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Định lưọng
Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu (qua rây sô 355)
cho vào bình Soxhlet rồi chiết bàng methanol (77) hoặc
ethanol 96 % (77) cho đến khi hết alcaloid (chiết khoảng
2 h, xác định theo Phụ lục 12.3, dùng 1 giọt thuốc thử Mayer
(77)). Cất thu hồi dung môi. Hòa tan căn bằng 10 ml dung
dịch acid hvdrocloric ỉ % (TT). Lọc lấy dịch acid. Tráng
cẩn và giấy lọc với khoảng 5 ml dung dịch acidhydrocỉoric
ỉ % (77) và gộp chung với dịch lọc trên. Kiềm hóa dịch
lọc bàng amoniac đậm đặc (77) tới pH 10, chiết với ether
(77) 5 lần, 2 lần đầu mỗi lần 15 ml và 3 lần sau mỗi lần
10 ml. Sau đó chiết tiếp bàng cloroform (77) 4 lẩn, mồi
lần 10 ml. Gộp dịch chiết ether và cloroíbrm. Làm bay hơi
trên cách thủy tới khô. Hòa tan càn với 10,0 ml dung dịch
acid hvdroclorie 0,1 N (CĐ), thêm 5 ml nước và 2 giọt
dung dịch đỏ methyl (77), chuẩn độ acid thừa bằng dung

BÁCH HỢP (Thân hành)

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ). Hàm lượng alcaloid toàn
phàn (X %) được tinh theo công thức
(10 - n) X 3,75
x% = - - a
Trong đó:
n là thể tích dunọ; dịch natrì hydroxyd 0,1 N (CĐ) đã dùng,
tính bàng ml;
.
a là khối lượng bột dược liệu đem định lượng đâ trừ độ âm,
tỉnh bàng gam.
Dược liều phải chứa ít nhất 0,50 % alcaloid toàn phân tính
theo tuberostemonin LG (C22H33NO4), tính theo dược liệu
khô kiệt.
Chế biến
Đào lấy rễ cù lúc trời khô ráo, tốt nhất là vào mùa thu khi
lá bẳt đầu chuyển sang màu vàng, rửa sạch đất cát, cắt bò
rề ờ hai đàu, đem đồ vừa chín hoặc nhúng nước sôi. Loại
nhò để nguyên, loại to bổ đôi rồi phơi nắne hoặc say ở
50 °c đến 60°c đến khô.
Bào chế
Lấy Bách bộ khô, rừa sạch, ủ mềm, thái lát dày, phơi khô.
Bách bộ tẩm mật: Lấy lát Bách bộ khô, trộn đều với mật
ong luyện và một ít nước sôi, ủ 30 min cho ngẩm đều, sao
nhò lửa cho tới không dính tay, lấy ra để nguội. Cứ 100 kg
Bách bộ thải lát dùng 12,5 kg mật ong.
Bảo quản
Đê nơi khô, ráo, tránh ẩm, mốc.
Tính vị, quy kinh
Cam, khồ, vi ôn. Vào kinh phế.
Công năng, chủ trị
On phế, nhuận phế, chi ho, sát trùng. Chủ trị: Ho mới hoặc
ho lâu ngày, ho gà, ho lao, viêm phế quản mạn lính. Dùng
ngoài trị chấy, rận, ghẻ lờ, giun kim, ngứa âm hộ.
Cách dùng, liều lưọrng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, cao, vicn
hoặc bột.
Dùng ngoài: Lượng thích hợp. Nấu lấy nước để rửa hoặc
nâu cao để bôi, xoa.
Kiêng kỵ
Tỳ vị hu hàn không dùng.

BÁCH HỢP (Thân hành)
Bulbus Liỉỉi
Vày đã chế biển, phơi khô lấy ờ thân hành cây Bách hợp
{Lilium brownii F.E.Brown var. viriduỉum Baker hoăc
Lỉliumpumiỉum DC.), họ Hoa loa kèn (Liliaceae).
Mô tả
Vay hình bâu dục dài, dài 2 cm đến 5 cm, rộng 1 cm đến
2 cm, phân giữa dày 1,3 mm đến 4 mm, mặt ngoài màu

trắng ngà, màu vàng nâu hoặc hơi tia, cỏ các gân dọc màu
trảng (các bó mạch), đinh nhọn, gổc tương đôi phăng, mép
mòne. không cỏ răng cưa, hơi cong vào phía trong. Chat
cứng và dai, mặt gãy phăng, trơn bóng như sừng. Không
mùi, vị hơi đắng.
Vi phẫu
Mặt căt ngang có hình bâu dục hẹp. Lớp ngoài cùng là biêu
bì gồm các tế bào rất đều đặn, phía trong là tế bào hình
nhiều cạnh chứa đầy tinh bột, rải rác có những bó mạch.
Bột
Màu vàng nhạt, có các mành biêu bì, mảnh mô mêm với
tê bào chứa tinh bột. Hạt tinh bột hình trứng, rôn hình sao
hay hình mắt chim có vân rõ. Có các mảnh mạch mạng.
Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Dùng lóp trên cùa hồn hợp dung môi
gồm ether dầu hỏa (60 °c đến 90 °C) - ethyl acetat - acid
formic ( 15: 5: 1) .
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu vào bình nón, thêm
10 ml methanol (TT), lắc hoặc siêu âm 20 min, lọc. Cô
dịch lọc đến còn 1 ml dùng làm dung dịch thử.
Dung dịch đổi chiểu: Lấy 1 g Bách hợp (mẫu chuẩn), tiến
hành chiết như mô tả ở phẩn Dung địch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 10 pl
mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sác ký, lẩy bàn
mỏng ra, đê khô trong không khí, phun dung dịch acid
phosphomoỉybdic lồ % trong ethanol (77), sấy bàn mỏng
ở 105 °c đến khi các vêt hiện rõ. Quan sát dưới ánh sánp
thường. Trên sắc ký đo cùa dung dịch thừ phải có các vct
cùng giả trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc ký đồ cùa
dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105

°c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 3,0 % (Phụ lục 9.8).
Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 18,0 % tính theo dược liệu khỏ kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10),
dùng nước làm dung môi.
Chế biến
Lúc trời khô ráo, đào lấy thân hành, rừa sạch đất cát, phơi
cho hơi se, tách ra từng vây, phơi khô.
Bào chế
Bách hợp tẩm mật: Lấy Bách hợp sạch, thêm mật ong và
một ít nước sôi, quây đcu cho ngấm, cho vào chào sạch,
sao nhỏ lừa tới khi không dính tay thì lấy ra, để nguội. Cứ
100 kg Bách họp thì dùng 5 kg mật ong đã canh.
Bảo quản
Để nơi thoáng, khô.
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BẠCH CẬP (Thân rễ)

Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Vào các kinh phế, tâm.
Công năng, chủ trị
Dưỡng âm, nhuận phê, thanh tâm, an thân. Chủ trị: Am hư,
ho lâu ngày, trong đờm iẫn máu, hư phiền, kinh hãi, tim
đập mạnh, mât ngủ, hay ngủ mẻ, tinh thần hoàng sợ.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đen 12 g. Dạng thuốc sắc hoặc dạng bột.
Kiêng kỵ
Trúng hàn (cảm lạnh), hàn thấp ír trệ, tỳ', thận dương suy
không nên dùng.

DƯỢC Đ1ÉN VIỆT NAM V

khí. Phun dung dịch acid sulfuric 10% trong ethanol
(TTị, sây ở 105 cc trong vài phút, để yên 30 min đến
60 min. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sẳc ký
(tồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu sắc và
giá trị Rf với các vểt trên -Sắc ký đồ của dung dịch đối
chiếu. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ở bước sóng
366 nm. Trên sắc ký đo của dung dịch thử phải có các vết
phát quang cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc
kỷ đồ của dung dịch đổi chiếu.
Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).

BẠCH CẬP (Thân rễ)
Rhizoma Bỉetiỉlae strỉatae

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

Thân rễ phơi hay sấy khô của cây Bạch cập [Bỉetiỉỉa striata
(Thunb.) Reichb. f.], họ Lan (Orchidaceae).

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

Mô tả
Thân rễ hình cầu dẹt, không đều, có 2 đến 3 ngạnh dạng
móng, dài 1,5 cm đến 5 cm, dày 0,5 cm đến 1,5 cm. Mặt
ngoài trang ngà hoặc trắng xám, có các vòng đồng tâm và
có các nốt màu nâu là sẹo cùa rề con, các sẹo của thân nhỏ
cao lên ở phần trên, phần dưới có vết nổi của củ khác. Chất
cứng chắc vả khó bè gãy, mặt cắt ngang màu hơi trắng,
trong như sừng. Không mùi. Vị đấng, nhai dính, dẻo.

Chế biến
Thu hoạch vảo mùa hạ và mùa thu, lấy thân rễ, rửa sạch
đất cát, bò rễ con, luộc hoặc đồ lên đến khi mặt cắt ngang
thân rề không còn lõi trắng, phơi đến khô se, bỏ vỏ ngoài
rồi phơi tiếp đến khô.

Bột
Màu trắng ngà hay vàng nhạt, hơi ánh nâu. Soi kính hiển
vi thấy: Các mành tế bào biểu bì thành dày, hóa gỗ, không
phang, có những ổng lỗ rõ rệt. Tinh thể calci oxalat hình
kim dài 18 pm đen 88 pm có trong các tể bào lớn, hình gàn
tròn, chửa chất nhày hoặc nằm rải rác bèn ngoài. Bó sợi
đường kính 11 fim đến 30 pm, thành tế bào hóa gồ có lỗ
hỉnh bầu dục hay hình chữ V. Các mạch thang, mạch vạch,
mạch xoắn đường kỉnh 10 Ịim đen 32 pm. Khối hạt tinh
bột hồ hóa không màu.

Bảo quản
Để nơi khô, thoáng.

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: Cyclohexan - ethyl acetat - methanol
(6: 2,5:1).
Dung dịch thử: Lay 2 g bột dược liệu vào bình nón, thêm
20 ml methanol 70 % (TT), lắc siêu âm 30 min, lọc. Bốc
hơi dịch lọc đến khô, hòa tan cắn trong 20 ml nước. Tiến
hành chiết 2 lần, mồi lần với 20 ml ether (Tỉ), gộp các
dịch chiết ether, bổc hơi tới còn 1 ml.
Dung dịch đối chiểu: Lấy 1 g bột Bạch cập (mẫu chuẩn),
tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tien hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl
dung dịch thử và 10 pl dung dịch đổi chiếu. Sau khi
triển khai sắc ký, lây bản mỏng ra, đe khô trong không
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Bào chế
Lẩy Bạch cập sạch, hấp cho mềm đều, thái phiến phơi khô.

Tính vị, quy kinh
Khổ, cam, sáp, vi hàn. Vào kinh phế, vị.
Công năng, chủ trị
Thu liễm chỉ huyết, sinh cơ tiêu sưng. Chủ trị: Lao phôi
ho ra máu. nôn ra máu, chấn thương chảy máu, da nứt nè,
nhọt độc viêm tẩy.
Cách dùng
Ngày dùng từ 6 g đến 15 g, dạng thuốc sắc.
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc viên hoặc thuốc bột
để uống.
Dùng bôi, đắp ngoài với lượng phù hợp.
Kiêng kỵ
Không kết hợp với các loại thuốc Ô đầu (Ô đầu, Phụ tử,
Thiên hùng).
BẠCH CHỈ (Rl)
Radix Angelicae dahuricae
Rễ phơi hay sấy khô cùa cây Bạch chỉ [Angelica dahuricơ
(Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. &Sav.], họ Hoa tán
(Apiaceae).

BẠCH CHỈ (Rễ)

D ược ĐIÊN VIỆT NAM V
Mô tả
,
Rễ hình chùy, thẳng hay cong, dài 10 cm đên 20 cm, đường
kírửì phẩn tó có thể đến 3 cm, phần cuối thon nhò dần. Mặt
nooài cú có màu vàng nảu nhạt, còn dấu vết của rễ con
đa cắt bò có nhiều vết nhăn đọc và nhiều lỗ vỏ lồi lên
thành nhưng vết sần ngang. Mặt cắt ngang có màu trắng
hay trắng ngà, tâng sinh libe-gô rõ rệt. Thê chât cứnệ, vêt
be lởm chởm, nhiều bột. Mùi thơm hắc, vị cay hơi đang,
Dược liệu sau khi đã chế biên là nhũng phiên dày gân tròn.
Măt ngoài màu nâu xám hoặc nâu vàng. Mặt bè gây màu
trắng hoặc trắng xám, có tinh bột, có vòng màu nâu gân
tròn hoặc thuôn (của tầng phát sinh libe-gỗ), rãi rác có các
chấm (nốt) chứa tinh dầu. Mùi thơm, vị cay hơi đắng.
Vi phẫu
Lớp bần gồm nhiều hàng tế bào hình chừ nhật có vách dày.
Mo mềm vỏ gồm những tế bào thành mỏng, hình nhiều
cạnh, có những khuyết to, nhiều ổng tiết to nằm rải rác
trong mô mềm và cả trong vùng ỉibe. Libe-gỗ cấp 2 bị tia
ruột chia cắt thành tùng mảng hình quạt. Tầng sinh libe-gồ
không liên tục. Mô mềm gỗ hóa gồ rất ít.
Bột
Bột có màu trắng mịn hay trắng ngà, mùi thơm hắc, vị
đấng. Soi kính hiển vi thấy: Mánh bần màu vàng nâu, vách
dày. Mành mô mềm chứa nhiều hạt tinh bột, hạt tinh bột
có hình trứng hay hình nhiều cạnh đứng riêng rẽ hay dính
vào nhau. Mảnh mạch mạng, mạch vạch, mạch điểm. Khối
màu vàng, vàng sậm.
Định tính
A. Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 50 mi ethanoỉ /77), lẳc
đêu, đun trên cách thủy 5 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách
thủy còn khoảng 10 ml (dung dịch A). Lấy 1 ml đung dịch
A cho vào một ống nghiệm, thêm 1 ml dung dịch natri
carbonat 10 % (TT) hay dung dịch natri hydroxyd ỈO %
/77) và 3 ml nước cát, đun trong cách thùv 3 min, đề thật
nguội, cho từ từ từng giọt thuốc thử Diazo (Tỉ) sẽ xuất
hiện màu đò cam.
B. Lây 0,5 g bột dược liệu, thêm 3 ml mcớc, lắc đều trone
3 min, lọc. Nhỏ 2 giọt dịch lọc vào 1 tờ giấy lọc, để khô,
quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm thấy
có huỳnh quang màu xanh da trời.
C- Chọ 0,5 g dược liệu vào ổng nghiệm, thêm 3 ml ether
/77), lăc 5 min, đê yên 20 min. Lay 1 ml dịch chiết ether,
thcm 2 giọt đến 3 giọt dung dịch hydroxyỉamỉn hydrocỉorid
7 % trong methanoỉ (TT) và thêm 3 giọt dung dịch ka!i
hỵdroxyd 20% trong methanoỉ (77). Lắc kỹ, đun nhẹ trên
cách thủy, đê nguội, điều chình pH tới 3 đến 4 bằng dung
dịch acid hydrocỉoric loãng (77), sau đó thêm 1 giọt đến 2
giọt dung dịch sắt (Hỉ) cỉorid ỉ % trong ethanol (77), xuất
hiện màu đò tím.
D. Phương pháp sác ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mong: Silica geỉ G.
Dung môi khai triển: Cycỉohexan - ethvỉ acetat (8 : 2).
Đung dịch thừ: Lấy 4 ml dung dịch A, cô trên cách thủy
còn khoảng 2 ml.

Dung dịch đoi chiểu: Lấy 5 g bột Bạch chi (mẫu chuẩn),
tiến hành chiết như mô tà ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 4 pl mỗi
dung dịch trén. Sau khi triển khai, lấy bản mòng ra đe khô
ỡ nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước
sóng 366 mn, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có vết
phát huỳnh quang màu xanh da trời và cùng giá trị Rr với
vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 12.13).
Dùng khoảng 10 g dược liệu đã nghiền nhỏ.
Tro toàn phần
Không quả 6,0 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid hydrocloric
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Tỷ lệ vụn nát
Không quá 5,0 % (Phụ lục 12.12).
Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10).
Dùng ethanoỉ 50 % (77) làm dung môi.
Định lượng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanoỉ - nước (55 : 45).
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác một lượng imperatorin
chuẩn và hòa tan trong methanol (77) để được dung dịch
chuẩn có nồng độ 10 pg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,4 g bột dược liệu
(qua rây số 355) vào bình định mức 50 ml, thêm 45 ml
methanoỉ (77), siêu âm 1 h, để nguội, thêm meihanoỉ (77)
vừa đủ đển vạch, trộn đều, lọc qua màng lọc 0,45 ị.tm được
dung dịch thử.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c
(5 pm).
Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 300 nm.
Tổc độ dòng: 1 ml/min đển 2 ml/min.
Thể tích tiêm: 20 pl.
Cách tiến hành:
Tiêm dung dịch chuẩn. Tính sổ đĩa lý thuyết, số đĩa lý
thuyết không được dưới 3000 tính theo pic của imperatorin.
Tiêm riêng biệt dung dịch thừ và dung dịch chuẩn. Căn
cử vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch
chuân và hàm lượng C16HI40 4 trong imperatorin chuẩn,
tính hàm lượng imperatorin trong dược liệu
Hàm lượng imperatorìn (C|6H140 4) trong dược liệu không
được dưới 0,08 % tính theo dược liệu khô kiệt.
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Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, thu. Khi trời khô ráo, đào lấy rễ
cù (tránh làm sây sát và gãy, không lây củ ờ câv ra hoa kết
quà). Rừa nhanh, cất bò rễ con, phân riêng các rễ củ có
kích thước như nhau. Phơi nắng hay sấy ờ 40 cc đến 50 ŨC
cho đến khô.
Bào chế
Loại bỏ tạp chất, phân loại to nhỏ, ngâm qua, ủ mềm, thái
lát dày, phơi khô trong râm hay sấy nhẹ đến khô. Khi dùng,
thái phién dài 3 cm đến 5 cm, dày 1 mm đến 3 mm. Vi sao.
Bảo quản
Đe nơi khô mát, tránh mốc, mọt.
Tính vị, quv kinh
Tân ôn. Vảo các kinh vị, đại trường, phế.
Công năng, chủ trị
Giải biểu, khu phong, thắng thấp, hoạt huyết tổng mù ra,
sinh cơ chi đau. Chủ trị; Cảm mạo phong hàn, nhức đầu
Gmg trán, đau xương lông mày, ngạt mũi, chày nước mũi
do viêm xoang, đau răng; mụn nhọt sưng tấy, vết thương
có mù, ngứa ớ các bộ phận trong người.
Cách dùng, liều lưọTig
Ngày dùng 3 g đen 9 g, dạng thuốc sắc hoặc tán bột.
Thường phối hợp với một số vị thuốc khác.
Kiêng kỵ
Ảm hư hòa vuợng, nhiệt thịnh không nên dùng.

BẠCH ĐẬU KHẤU (Quả)
Fructus Amomỉ
Quà gần chín đã phơi khô cùa cây Bạch đậu khấu (Amomum
krervanh Pierre ex Gagnep. hoặc A mom um compac turn
Soland. ex Matón), họ Gừng (Zingiberaceae).
Mô tả
Quả hình cầu dẹt, có 3 múi, đường kính 1 cm đến
1,5 cm. Mặt ngoài vỏ màu trang ngà, có một số đường vân
dọc, đôi khi còn sót cuống quả. Vò quà khô dễ tách. Mỗi
quả có 20 hạt đến 30 hạt, gọi là khau mễ hoặc khẩu nhân,
tập hợp thành khối hình cầu gọi là khấu cầu. Khấu cầu
chia làm 3 múi có thành mòng màu trắng ngăn cách, mỗi
múi có 7 hạt đến 10 hạt. Hình dạng hạt không đồng nhất,
phần nhiều là hình khối nhiều mặt không đều, đường kính
khoảng 3 mm, mặt ngoài màu nâu nhạt đến nâu thầm, có
vân nhỏ, chất cứng. Mặt cất ngang màu trắng. Hạt chứa
nhiều tinh dầu. Mùi thơm, vị cay.
Vi phẫu (Hạt)
Vò hạt gồm các tế bào hình chữ nhật, có thành hơi dày. Các
tế bào chứa sac tố màu hồng nâu, to nhò không đều. Te bào
chứa tinh dầu. Hạt tinh bột có đường kính 3 ịim đến 6 pm.
Tinh thể calci oxalat hình kim, hình khối lập phương.
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Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).
Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ quà non, lép; Không quá 10,0 %.
Tạp chât khác: Khône quá 3,0 %.
Định lương
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong
dược liệu (Phụ lục 12.7), dùng 30 g bột thô dược liệu và
150 ml nước, cất trong 4 h. Dược liệu phải chứa ít nhất
4,0 % tinh dầu tỉnh theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Hái quả khi cỏ màu lục, bỏ cuổng, phơi khô. Khi dùng bỏ
vỏ quà lấv hạt, già nát.
Bảo quản
Đẻ nơi khô, mát, trong bao bì kín, tránh mọt.
Tính vị, quy kinh
Tân, Ô11. Vào các kinh phế, tỳ, vị.
Công năng, chủ trị
Hóa thấp, hành khí, tiêu bĩ, ôn vị. Chủ trị: Tiêu hóa kém,
hàn thấp nôn mửa, ngực bụng đau trướng, giải độc rượu.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc bột hoặc thuốc sắc
(cho vào sau khi sác các thuốc khác).
Kỉêng kỵ
Trường vị thực nhiệt, táo bón không dùng.

BẠCH ĐÒNG NỮ (Cành mang lá)
Folium Cỉerodendrì chínense
Lá đà phơi hay sấy khô của cây Bạch đồng nữ
(Cỉerodendmm chínense var. simplex (Mold.) s. L. Chen),
họ Cỏ roi ngựa (Verbcnaceae).
Tên đồng nghĩa: Cỉemodendrum phiỉippĩnum Schauer var.
simplex Mold.; Cỉerodendrum fragrans Schauer in DC.
Mô tả
Đoạn cành mang lá, có thể mang hoa. Cành non gần như
vuông, có lông tơ mịn màu trắng ngà; cành già gần như
nhẵn, màu xanh nâu. Lá đơn, mọc đối, phiến lả hình trái
xoan rộng, dài khoảng 20 cm và rộng khoảng 8 cm; chóp
lá nhọn, gốc lá hơi lõm hỉnh tim, mép xẻ rãng cưa đều; mặt
trên nháp, màu xanh xám; mặt dưới có lông tơ và có tuyến
nhỏ tròn; gân bên 4 den 5 đôi, 3 gân gốc; cuống lá dài 3 cm
đến 10 cm, có lông. Cụm hoa hình ngũ ở đỉnh cành, dày,
rộng 5 - 1 0 cm, cuống có lông. Hoa đcm. Lá bac giống hình
ngọn giáo - thuôn, màu xanh xám, dài 1 - 2 cm, giữa có các
gân. Đài hoa màu nâu đất, hình phễu, dài 1,5 - 2,5 cm có
lông và có tuyến ờ phía ngoài; 5 thùy dạng ngọn giáo, dài
10- 16 mm. Tràng hơi nhàu, có màu vàng nâu, hình ổng,
ống tràng dài 2 - 2,5 cm, nhẵn, xẻ 5 thùy phía trên, thùy
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hình bầu dục dài 8 - 10 mm. Nhị 4, thò ra khỏi tràng; chỉ nhị
đính trên ống tràng. Vòi nhụy đài băng nhị, đình xè 2 thùy.
Vi phẫu
.,
Gán lá: Phía trên lồi ít, phía dưới lôi nhiêu. Biêu bì trên và
dưới là một lớp tế bào hình tròn, nhỏ, xếp đều đặn. Phía
ngoài biểu bì mang nhiều lông che chở đa bào gồm 4 đến
5 tế bào và lông tiết. Phía dưới lớp bicu bì trên là đám mô
dày góc sát bieu b) dưới có 4 đến 5 hàng mô dày, cấu tạo
bời các tế bào hình trứng thành dày. Có nhiều bó libe-gỗ
xếp thành cung lớn, mồi bó gồm cung libe ôm lấy mô gỗ.
Mo mềm cấu tạo bời các tể bào thành mòng, hình tròn
hoặc đa giác.
Phiền lả: Biểu bì giống phần gân lá, mang nhiều lông che
chờ. Mó giậu là một lớp tế bào hình chữ nhật, xếp sít nhau
và thẳng góc với biểu bì trên.
Soi bột
Bột màu nâu xám. Soi kính hiển vi thấy: Mảnh bần cấu
tạo bời những tê bào hình chữ nhật hay đa giác xêp thành
lớp; mành mô mềm mang các hạt tinh bột gân tròn; mảnh
biểu bì gồm các tế bào thành mông mang lo khí hình bầu
dục; sợi dài, thành dày thường tập trung thành từng bó;
lỏng tiết nhìn nghiêng có đầu to tròn, chân bé, nhìn thẳng
từ trên xuống có hình tròn; lông che chở đơn hay đa bào,
còn nguyên hay gãy thành tùng mảnh; các tế bào mô cứng
thành dày, mang tinh thể calxi oxalat hình khối; mảnh
mạch điểm hoặc vạch.
Định tính
A. Dùng dung dịch thử đề chấm sắc ký trong phần Phương
pháp sắc ký lớp mỏng để làm các phàn ứng sau:
Lây 1 ml dịch lọc, thêm 5 giọt acid hydrocỉoric (77) và ít
bột magnesi (7T), lắc đều, xuất hiện màu đỏ hồng.
Lây 1 ml dịch lọc, thêm 2 giọt dung dịch natri hydroxyd
20 % ị77'), xuât hiện tùa vàng cam, tủa sẽ tan trong lượng
dư thuốc thử.
Lấy 1 ml dịch lọc, them 1 ml ethanol 90 % (77), lắc đều,
thêm 3 giọt dung dịch sắt (Iĩỉ) clorid 5 % (77), dung dịch
chuyên từ xanh nhạt sang xanh đen.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF254.
Dung môi khai triển: Ethyl acetat - acid formic - nước
( 8 : 1 : 1).
Dung dịch thừ: Lấy khoảng 10 g bột dược liộu cho vào
bình nón 250 ml, thêm 100 ml ethanol 90 % (77), lấc đều
và đun hôi lưu trong cách thủy khoảng 30 min. Lọc, lấy
dich lọc và cô trong cách thủy tới cắn khô. Thêm vào cắn
10 ml n-hexan (77), dùng đũa thủy tính khuấy kỹ rồi gạn
bỏ lóp dung môi. Làm như vậy thêm một lần nữa. Hòa tan
căn còn lại trong 5 ml ethanol 90 % (77), đun nóng nhẹ
cho tan. Lọc, lấy dịch lọc để chẩm sắc ký.
Dung dịch đôi chiếu: Lấy 10 g bột cành và lá Bạch đồng
nư (mau chuân), tiên hành chiết như mô tả ừ phần Dung
dịch thừ.
Cach tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 2 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bản mòng để khô

trong không khí. Quan sát sắc ký đồ dưới ánh sáng tử
ngoại ở bước sóng 366 nm và hiện màu bằng hơi amoniac
(TT). Trên săc ký đô cùa dung dịch thừ phải có các vêt
cùng màu sac và cùng giá trị Rf với các vết trên sấc ký đồ
cùa dung dịch đối chiếu.
Độ ẳm
Không quả 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105

°c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quả 12,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ lục 12.11).
Định lượng
Cân chính xác khoảng 5 g bột dược liệu (qua rây sô 355)
cho vào binh nón, thêm 50 m! cloro/orm (77), ngâm và lac
trong 30 min, lọc. Bò dịch chiết cloroíòrm, bay hơi bã đến
khô. Thêm tiếp 50 ml methanoỉ (77), lắc siêu âm 30 min,
gạn lấy dịch chiết. Bã được chiết như trên 2 lần nữa. Gộp
các dịch chiết, cất thu hồi metbanol dưới áp suất giảm tới
căn. Hòa tan cắn trong 10 ml nước nóng, đun trong cách
thủy ở 60 °c trong 15 min, khuấy kỹ để hòa tan. Lọc nóng
qua bông, sau đỏ lọc tiếp qua giấy lọc gấp nếp. Lọc và
tráng nhiều lần để thu dịch lọc (5 ml nước nóng/1 lần X 5
lần). Đe nguội, gộp dịch lọc và dịch rửa vào bình gạn, lắc
với ethyl acetat (77) 5 lần, mỗi lần 50 ml. Gộp dịch chiểt
ethyl acetat, cất thu hồi dun£ môi dưới áp suất giảm đến
còn khoảng 20 ml, cho vào côc dã cân bì, bay hơi trên cách
thủy đến cắn. sấy cắn ờ 60 °c đến khối lượng không đổi,
để nguội trong binh hút ẩm 30 min rồi đem cân ngay. Tính
hàm lượng cắn thu được.
Hàm lượng cắn thu được phải không được ít hơn 0,5 %,
tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hái quanh năm, tổt nhất vào mùa hè, lúc cây ra hoa,
cắt lấy đoạn cành mang lá, rừa sạch, phơi khô.
Bào chế
Chọn lấy lả bảnh tè, bò cuống, thái nhò, phơi khô.
Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi khô ráo.
Tính vị, quy kinh
Vi khổ, lương. Vào kinh tâm, tỳ.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, khu phong trừ thấp, tiêu viêm. Chủ
trị: Khí hư bạch đới, viêm loét tử cung, kinh nguyệt không
đều, cao huyết áp, mụn nhọt lờ ngửa.
Cách dùng, liều lương
N gày dùng 10 g đến 12 g; dạng thuốc sắc hay thuổc hoàn.

Thường phoi hợp với một sổ vị thuốc khác.
Dùng ngoài: Nấu nước rừa vết thương, mụn nhọt lở loét,
ghé lờ. Lượng thích hợp.
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BẠCH GIỚI TỬ
Semen Sinapis aỉbae
Hạt cải trắng
Hạt của quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Cải trảng
(Sinapis aỉba L.), họ Cài (Brassicaccae),
Mô tả
Hạt nhỏ hình cầu, đường kính 1,5 mm đến 3 mm, mặt
ngoài màu trắng xám hay vàng nhạt, cỏ vân hình mạng rất
nhỏ, rổn hạt hình chấm nhò rõ. Hạt khô chắc, khi ngâm
nước nở to ra. Lớp vỏ cứng mỏng, bóng. Khi cất hạt ra
thấy có lá mầm gẩp, màu trắng, có chất dầu, không màu,
vị hãng cay.
Vi phẫu
Vỏ hạt có tế bào chứa chất nhày, hạ bì có 2 lóp tế bào mô
dày. Cỏ một hàng tế bào đá xếp đều đặn, thành bên trong
dày, thành bên ngoài mòng. Te bào mô mềm của lá mầm
chứa giọt dầu và hạt aleuron.
Bột
Bột màu vàng. Có các mảnh mô mềm, tá bào vỏ hạt hình
đa giác không đều, thành mỏng. Mảnh nội nhũ và lá mầm.
Các giọt dầu.
Định tính
Lẩy 1 g dược liệu tán nhò, thêm 10 ml nước, đun sôi, lọc
được dịch lọc A.
A. Lẩy 2 mỉ dịch lọc A, thêm 5 giọt thuốc thử Miỉỉon, để
vải phút sẽ có màu đỏ
Điều chể thuốc thử Miỉỉon bàng một trong hai cách sau đây:
Cách 1: Hòa tan 10 g thủy ngân (ỉ) nitrat trong 8,5 ml dung
dịch acid nitric 32 % (TT) và pha thêm gấp hai lần the tích
nước, rồi gạn lấy phần nước trong.
Cách 2: Hòa tan 10 g thủy ngân trong 15 ml acid nitric
(TT), thêm 30 ml nước và gạn lẩy phần nước trong.
B. Lẩy 2 ml dịch lọc A, thêm 5 giọt dung dịch natri
hydroxyd 10 % (TT), SC có màu vàng nâu.
Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Tạp chất
Tỷ lệ hạt non, lép: Không quá 5,0 % (Phụ lục 12.11).
Chất chiết được trong dưọrc liệu
Không được ít hơn 12,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp ngâm lạnh (Phụ lục 12.10).
Dùng nước làm dung mỏi.
Chế biến
Thu hoạch vào cuối mùa hạ, đầu mùa thu, hái quả chín,
phơi cho nứt vò ngoài, lấy hạt bẽn trong phơi hoặc sấy khô.
Bào chể
Bạch giới tử sống: Loại tạp chất, khi dùng giã dập.
Bạch giới tử sao: Lấy bạch giới tử sạch, sao nhò lừa tới khi
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bột có màu vàng sẫm, mùi thơm cay bổc lên thì lẩy ra đổ
nguội, khi đùng giã dập nát.
Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, trong bao bi kín, tránh sâu, mọt.
Tính vị, quy kinh
Tàn, ôn. Vào kinh phế.
Công năng, chủ trị
Lý khỉ trừ đờm, thông kinh lạc chì thổng. Chủ trị: Ho
suyễn, đau tức ngực đo hàn đởm. Khớp xương tê đau do
đàm thấp lưu trú, âm thư, thũng độc.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán.
Dùng ngoài với lượng thích hợp để đắp nơi đau, thững độc.
Kiêng kỵ
Phé hư, ho khan không dùng.

BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO
Herba Hedyotis diffusae
Dược liệu là toàn cây phơi hay sấy khô của cây Bạch
hoa xà thiệt thào [Hedyotìs diffusa (Willd.)], họ Cà phê
(Rubiaceae).
Mô tả
Loài cỏ nhó, Thân màu nâu nhạt, tròn ỡ gốc, thân non có
bổn cạnh, mang rất nhiều cành. Lá hình mác thuôn, dài
khoảng 1,5 cm đến 3,5 cm, rộng 1 mm đến 2 mm, nhọn ờ
đầu, màu xám, dai, gần như không có cuống, lá kèm khía
rãng cưa ờ đinh. Hoa mọc đơn độc, hoặc từng đôi ở nách
lả. Hoa nhỏ có 4 lá đài hình giáo nhọn, ổng đài hình cầu.
Tràng gồm 4 cánh hoa, 4 nhị dính ở họng ổng tràng. Quả
bé, bầu hạ, còn đài, hình cầu hơi dẹt ờ 2 đầu, bên trong có
chứa nhiều hạt nhò, có góc cạnh.
Vi phẫu
Thân: Mặt cẳt ngang gần như vuông, các góc hơi tù. Biểu
bì gồm một hàng tế bào hình chữ nhật xếp đều đặn, có
những tế bào u to thành gai ngắn, mập tẩm silic. Mô mềm
vò eồm 4 đến 5 hàng tế bào thành mỏng xếp lộn xộn; to
nhò không đều có chứa tinh thể calci oxalat hình kim tụ lại
hay rải rác. Vòng libe-gỗ cấp 2 uốn lượn theo hình dạng
của mặt cắt, có các mạch gồ to. Mô mềm ruột cấu tạo bời
các tế bào hình tròn thành mỏng gồm khoảng 3 đến 4 hàng
tể bào sau đó là khuyết.
Lá: Biểu bì trên gồm một lớp tế bào hình chữ nhật to, biểu
bì dưới gôm một lớp tê bào nhỏ hơn, cà hai đều có các u
lồi tẩm silic. Mô mêm giậu gồm nhiều lớp tế bào xếp sát
biểu bì trên. Te bào mô mềm thành mòng, có tế bào chứa
tinh thể calci oxalat hỉnh kim. Bó libe-gỗ ờ gân lả xép
thành hình vòng cung ờ giừa lá.

BẠCH TẬT LÊ (Quà)
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Bột
.
Bot có màu nầu. Te bào biêu bì không màu thành mỏng,
tinh thể caỉci oxalat hỉnh kim nằm riêng lẻ hay tụ thành
từng bó. Mảnh biểu bì có các u lồi tẩm silic. Sợi có thành
đày. Mảnh mạch xoắn, mạch điêm.
Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khơi triển: Cloroform - ethyl acetat (7 :1 ).
Dung dịch thừ: Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 50 ml nước,
đun sôi trọng 10 min. Lọc qua bông, thêm vào dịch lọc
5 ml dung dịch acidhydrocloric 10 % (77), đun trong cách
thủy sôi 30 min. Để nguội, chiết với 20 ml ether ethyỉic
(TT). Gạn lấy dịch chiết ether, đổ bay hơi ở nhiệt độ phòng
đến cắn. Hòa cắn trong 1 ml methanol (IT).
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan acid oleanolic chuẩn trong
methanol (TT) để được đung dịch acid oleanolic l %. Nếu
không có acid oleanoỉic có thể đùng 5 g bột Bạch hoa xà thiệt
thảo (mẫu chuẩn) chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 Jil mỗi
đung dịch thử và đung dịch đối chiếu. Sau khi khai triển,
lấv bàn mòng ra khỏi bình sắc ký, để bay hơi hết dung môi
ỡ nhiệt độ phòng. Phun lên bản mỏng hỗn hợp đồng lượng
dung dịch vanìỉin 2 % trong ethanol 96 % (TT) và dung
dịch acid sulfuric 10% trong ethanol 96 % (TT). sấy bản
mòng ở 105 °c cho đến khi xuẩt hiộn vết. Quan sát bản
mỏng dưới ánh sáng từ ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên
sãc ký' đô của dung dịch thử phài có vết có cùng vị trí và
màu sắc với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
Tạp chất
Không quá 2,0 % (Phụ lục 12.11).
Tro toàn phần
Không qua 13,0 % (Phụ lục 9.8).
Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hon 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 96,0 % (TT) làm dung môi.
Chế biến
Thu hái vào mùa hạ, lấy toàn cây, rừa sạch, phơi hoặc sấy
khô. Loại bò tạp chất, rửa sạch, cắt đoạn, phơi hoặc sẩy khô.
Bảo quản
Nơi khô mát, tránh mổc mọt.
Tính vị, quy kinh
Cạm, khô, hàn. Quy vào các kinh: can, vị, đại trường,
tiêu trường.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giãi độc, lợi niệu thông lâm, tiêu ung tán kết.
Chủ trị: Ho, hen xuyễn do phế thực nhiệt, lâm lậu do bàng
quang thấp nhiệt, vicm amidan, viêm họng cấp, sang chấn,
rấn độc cấn, mụn nhọt ung bướu, dương hoàng (viêm gan
cấp tỉnh).
Cách dùng, liều lương
Ngày dùng từ 15 g đến 60 g dạng khồ, hoặc từ 60 g đến
320 g dạng tươi, phổi họp trong các bài thuốc.
Dùng ngoài dạng tươi, lượng thích hợp giã nát đắp tại chỗ.
Kiêng ky
Không dùng cho phụ I1Ữ có thai.

BẠCH TẶT LÊ (Quả)
Fructus Trìbuli terrestrỉs
Thích tật lê, Gaí chống, Gai sầu
Quả chín phơi khô cùa cây Bạch tật lê {Tribuỉưs terrestris
L.), họ Tật lê (Zygophyllaceae).
Mô tả
Quả hình cầu, đường kính 12 mm đến 15 mm. Vò quả màu
lục hơi vàng, có các gờ dọc và nhiều gai nhò, xếp đối xứng
một đôi gai dài và một đôi gai ngắn; hai mặt bên thô ráp,
cỏ vân mạng lưới, màu trẳng xám. Chất cửng, không mùi.
Vị đắng, cay.
Bột
Màu lục vàng. Soi kính hiển vi thấy: Sợi vò quà hóa gồ, ờ
lớp trên và lớp dưới xếp đan chéo nhau, sợi đơn lẻ rải rác;
đôi khi có bó sợi nối tiếp các tể bào đá. Te bào đá hình bầu
dục dài hoặc gần tròn, xếp thành từng nhóm. Tế bào võ
cứng hình nhiều cạnh hoặc gần vuông, đường kính khoảng
30 Ịim; thành tế bào có vân hình mạng lưới dày lên và
hóa gồ. Các tinh thể calci oxalat hình lăng trụ đường kính
8 pm đến 20 pm.
Định tính
A. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Dùng lóp dưới cùa hỗn hợp dung môi
gồm cloro/orm - methanol - nước ( 1 3 : 7 : 2 ) được để yên
ờ dưới 10 °c.
Dung dịch thử: Lấy 3 g bột dược liệu vào bình nón, thêm
50 ml cloroform (TT), siêu âm 30 min, lọc. Bỏ dịch chiết
cloro form, bay hơi bã đến khô. Thêm 1 ml nước vào bã
trộn đều, thêm tiếp 50 ml n-butanoỉ đã bão hòa nước (77),
lắc siêu âm 30 min, gạn lấy dịch chiết butanoỊ rừa hai
lần với cùng thể tích amonỉac (77), bỏ nước rửa. Bay hơi
n-butanol đến khô, hòa tan cắn trong 1 ml methanol (77)
dùng làm dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiểu: Lấy 3 g bột Bạch tật lê (mẫu chuẩn),
tiến hành chiểt như mô tà ở phẩn Dung dịch thừ.
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Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 5 Ịil
mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn
mòng ra, để khô trong không khí. Phun dung dịch
p-dimethyỉammobenzciỉdehyd (Hòa tan 1 g p-dỉmethvỉaminohenzaldehyd (TT) trong 34 ml acid hydrochric
(TT) và 100 ml methanol (TT), trộn đều), sấy bản mỏng ờ
105 °c đên khi các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng
thường. Trên săc ký đô của dung dịch thừ phải có các vết
cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc ký đồ của
dung dịch đổi chiếu.
Độ ẩm
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.8).
Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, khi quả chín, cắt cả cây, phơi khô,
thu lấy quả, bỏ gai cứng.
Bào chế
Tật lê: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, trừ bò gai cứng còn sót,
phơi khô.
Tật lê sao: Lấy Tật lê sạch, cho vào nồi, sao lửa nhò, cho
đến khi màu hơi vàng là được, lấy ra phơi khô.
Bảo quản
Đe nơi khô, tránh mốc.
Tính vị, quy kinh
Tân, kho, vi ôn, hơi độc. Vào kinh can, phe.
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Dược liệu thái lát: Lát mỏng gần tròn, bên ngoài nhẵn mịn,
màu trắng hoặc hơi phớt hồng. Vị hơi đắng và chưa.
Bột
Bột màu trang. Soi kính hiên vi thấy: Các khối tinh bột bị
hồ hóa. Tinh thề calei oxalat đường kính 11 pm đến 35 Ịim
xếp thành hàng hay rải rác trong tế bào mô mềm; mạch
mạng có đường kính 20 ịim đến 65 |im. Sợi gỗ dải, đường
kính 15 |¿m đến 40 Ị.im, thành dày hơi hóa gỗ.
Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Cloroform ~ ethyl acetat - methanol
- acid formic (40 : 5 : 1 0 : 0,2).
Dung dịch thir. Lav 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol
96 % (TT), lắc kỹ trong 5 min, lọc. Bốc hơi dịch lọc đến
khô, hòa tan cắn trong 2 ml ethanol 96 % (77) được đung
dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan paeoniflorin chuẩn trong ethanol
96 % (TT) được dung dịch có chứa 1 mg/ml. Nếu không có
paeoniflorin chuẩn thì lấy 0,5 g bột Bạch thược (mẫu chuẩn),
tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng rẽ lên bản mỏng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký xong, lấy bản mòng ra để
khô ờ nhiệt độ phòng. Phun dung dịch vanilin 5 % trong
acid sulfuric (77), sấy ờ 105 °c đến khi xuất hiện rõ vết.
Trên sắc ký đồ, dung dịch thử phải có vết cùng giá trị Rf
và màu sắc với vet của paeoniflorin hoặc phải có các vết
cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên sắc ký đồ cùa
dung dịch đối chiếu.

Công năng, chủ trị
Bình can giải uẩt, hoạt huyết, khu phong, sáng mắt, ngừng
ngứa. Chủ trị: Nhức đầu, chóng mặt; ngực sườn đau
trướng, tắc sữa, viêm (nhọt) vú; đau mat đỏ kéo màng mắt;
phong chẩn, ngứa.

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

Liều lượng, cách dùng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, dạng thuốc sắc.

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

BẠCH THƯỢC (Rề)
Radix Paeonìae lactiflorae

Kim loại nặng
Không quá 5 phần triệu Pb, 0,3 phần triệu Cd, 2 phần triệu
As, 0,2 phần triệu Hg và 20 phần triệu Cu (Phụ lục 9.4.11).

Rỗ đã cạo bò lớp bần và phơi hay sấy khô của cây Thược dược
{Paeonia lactiflora Pall.), họ Hoàng liên (Ranunculaceae).
Mô tả
Rề hình trụ tròn, thẳng hoặc đôi khi hơi uốn cong, hai đâu
phẳng; đều nhau hoặc một đầu to hơn, dài 5 cm đến 18 cm,
đường kính 1 cm đến 2,5 cm. Mặt ngoải hơi trăng hoặc
hồng nhạt, đôi khi có màu nâu thầm, nhẵn hoặc cỏ nếp
nhăn dọc và vết tích của rễ nhỏ. Chất rấn chắc, nặng, khó
bẻ gãy. Mặt cắt phẳng màu trắng ngà hoặc hơi phớt hồng,
vỏ hẹp, gỗ thảnh tia rõ đôi khi có khe nứt. Không mùi. Vị
hơi đắng và chua.
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Tro toàn phần
Không qua 4,0 % (Phụ lục 9.8).

Chất chỉết được trong dược liệu
Không được ít hơn 22,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng nước làm dung môi.
Định lượng
Phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Acetoniíriỉ - dung dịch acid phosphoric ồ, l %

(14:86)7
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác một lượng paeoniflorin
chuẩn và hòa tan trong methanol (77) để được dung dịch
có nồng độ khoảng 60 fig/ml.
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Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 0,1 g bột được liệu
vào bình định mức 50 ml, thêm 35 ml ethanoỉ 50 % (77),
lấc siêu âm trong 30 min, đê nguội, thêm ethanol 50 %
(TT) đén vạch, lẳe đều, lọc qua giấy lọc thường, bỏ 10 ml
dịch lọc đầu, lọc dịch lọc sau qua màng lọc 0,45 pm được
dung dịch thử.
Diếu kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mrn) được nhồi pha tĩnh c
(5 pm).
Detector quang phồ từ ngoại đặt ờ bước sóng 230 ntn.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sẳc ký dung dịch chuẩn theo điều kiện đã mô
tả, tính số đĩa lý thuyết của cột. số đĩa lý thuyết tính theo
pic paeoniflorin không được dưới 2000.
Tiến hành sắc ký dung dịch chuân và đung địch thử theo
điều kiên đằ mô tả, ghi sắc ký đổ. Căn cứ vào diện tích
pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm
lượng C23H'>gO|J của paeoniflorin chuân, tính hàm lượng
paeonidorin trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa ít nhât 1,6 % paeoniflorin (C23H28ƠỊ ¡)
tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Đào lấy rề, rửa sạch đẩt cát, cắt bỏ đầu đuôi và rễ con, cạo
sạch vỏ ngoài sau đổ luộc chín hoặc luộc chín rồi bò vò,
phơi khô hoặc thái lát phơi khô.
Dược liệu thái lát: Lấy rề chưa thái lát, làm ẩm, ủ mềm,
thái lát mỏng, phơi khô.
Bảo quản
Đe nơi khô, mát, tránh mốc, mọt.
Tính vị, quy kinh
Khổ, toan, vi hàn. Vào các kinh tv, can, phế.
Công năng, chủ trị
Bổ huyết, dưỡng âm, thư cân, bình can, chi thống. Chủ trị:
Huyêt hư, da xanh xao, đau sườn ngực, mồ hôi trộm, kinh
nguyệt không đều, âm hư phát sốt, chóng mặt đau đầu,
chân tay co rút, đau bụng do can khẳc tỳ.
Cảch dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, hoặc thuốc
hoàn. Thường phối họp với một số vị thuốc khác.
Kiêng kv
Đây bụng không nên dùng. Không dùng cùng Lê lô.

TRUẬT (Thân rễ)
Rhizoma Atractyỉodỉs macrocephalae

BẠCH TRƯẬT (Thân rề)

MÔ tả
Thân rễ to (quen gọi là cù) có hình dạng thay đồi, hình
chùy có nhiều mấu phình ra, phía trên thót nhỏ lại, hoặc
từng khúc mập, nạc, dài 5 cm đển 10 cm, đường kỉnh
2 cm đến 5 cm. Mặt ngoài màu nâu nhạt hoặc xám, có
nhiều mấu, có vân hình hoa cúc, có nhiều nếp nhăn dọc.
Chất cứng khó bể gãy, mặt cắt không phẳng, có màu vàng
đến nâu nhạt, rải rác có khoang chứa tinh dầu màu nâu
vàng, mùi đặc trưng.
Vi phẫu
Lóp bần gồm nhiều hàng tế bào xếp khá đều đặn. Lớp mô
mềm gồm những tể bào hình nhiều cạnh, cỏ thành mòng,
có khoang chứa tinh dầu và rải rác có các tinh thê calci
oxalat hình kim. Phía trên libe có những đám tế bào mô
cứng đa sổ hóa sợi. Tầng phát sinh lìbe-gỗ thành vòng rõ
rệt. Libe-gỗ xếp thành tia tỏa tròn. Tia một hẹp.
Bột
Bột có màu vàng nâu, mùi thơm đặc trưng, vị đắng. Soi
kính hiển vi thấy: Mảnh bần gồm những tế bào hình nhiều
cạnh, thành dày. Tế bảo mô cứng hình nhiều cạnh, thành
dày, có lỗ trao đổi. Mảnh mô mềm chứa tinh thể calci
oxalat hình cầu gai và có các khoang chứa tinh dầu có màu
nâu đến nâu vàng. Tinh thể calci oxalat hình kim cỏ đẩu
nhọn nằm riêng rẽ hay thánh đám, Mảnh mạch vạch, mạch
mạng. Khổi nhựa màu vàng, nâu, đỏ.
Định tính
A, Lắc 2 g bột dược liệu với 20 ml ether (77) trong 10 min
và lọc. Bốc hơi 10 ml dịch lọc tới khô, thêm vài giọt dung
dịch vaniỉin - acid sulfuric (77), đun nóng trên cách thủy
3 min đến 5 min, xuất hiện màu hồng tím.
B, Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ether dầu hỏa (30 °c đển 60 °C) ethyl acetat (50 : 1).
Dung dịch thừ. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 ml
n-hexan (TT) cho vào bình nút kín, lắc khoảng 30 min, lọc
lấy dịch lọc để làm dung dịch thử.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 0,5 g bột Bạch truật (mẫu chuẩn),
tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng ỉ 0 pỉ mồi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sẳc ký, lấy bản mỏng ra
sấy nhẹ hoặc để khô ngoài không khí, rồi phun dung dịch
vaniỉin ỉ % trong dung dịch acid sulfuric 5 %, sấy bản
mỏng ờ 60 °c trong khoảng 15 min đến khi các vết xuất
hiện rõ, trên sắc ký đổ của dung dịch thừ phải có các vết
cùng giá trị Rf và cùng màu sắc với các vết trên sẳc ký đồ
cùa dung dịch đối chiếu, vết chính ờ trên cùng có màu đỏ.

bạch

Than rê phcri hay sấy khô của cây Bạch truật (Atractỵỉodes

rnacrocephala Koidz.), họ Cúc (Asteraceae).

Độ ẩm
Không quả 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).
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Tạp chất
Không quả 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Chất chiết được trong dưọc liệu
Không ít hơn 3,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.
Chế biến
Thu hoạch thân rễ ở cây đà trồng 2 năm đến 3 năm, khi lả
ờ gốc cây đã khô vàng, đảo lấy thản rề, rửa sạch đất, bò rễ
con, phơi hay sấy nhẹ cho khô.
Bào chế
Bạch truật đã loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ù mềm, thái lát
dày, làm khô.
Thổ Bạch truật: Lẩy Bạch truật phiến, dùng bột mịn phục
long can (đất lòng bếp) sao đến khi mặt ngoài có màu đất,
rây bỏ đất, cử 100 kg Bạch truật phiến dùng 20 kg bột mịn
phục long can.
Bạch truật sao: Lay cám mật chích, cho vào trong nồi
nóng, khi khói bốc lên thì cho Bạch truật phiến vào sao
cho đến khi có màu vảng sém, có mùi thơm cháy, lẩy ra
rây bò cám mật chích, cử 100 kg Bạch truật phiến dùng
40 kg cám mật chích. Có thể chi sao Bạch truật với cám
gạo, cách làm như trên.
Bảo quản
Để nơi khô mát, tránh mổc mọt.
Tính vị, quy kinh
Khổ, cam, ỏn. Vào các kinh tỳ, vị.
Công năng, chủ trị
Kiện tỳ ích khí, táo thấp, lợi thủy, co biểu liỗm hân, an thai.
Chù trị: Tiêu hỏa kém, bụng trướng tiêu chảy, phù thũng,
tự hãn, động thai.
Cách dùng, liều Iưọug
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sấc hoặc bột. Bạch
truật sao cám, tẩm mật ong tăng tác dụng kiện tỳ, sao cháy
có tác dụng chi huyết.
Kiêng kỵ
Âm hư nội nhiệt, tân dịch hư hao gây đại tiện táo, không dùng.

BÁN BIÊN LIÊN
Herba Lobelỉae chỉnensis
Toàn cây phơi hay sấy khô của cây Bán biên liên (Lobelia
chinensis Lour.), họ Hoa chuông (Campanunlaceae).

Mô tá
Thường cuốn với nhau tạo thành khối. Thân rỗ có màu
vàng nâu nhạt, mặt ngoài nhẵn hoặc có nếp nhăn dọc nhó,
đường kính 1 mm đến 2 mm. Rễ nho mảnh, màu vàng,
mang nhiêu rê phụ. Thân cây nhò, mảnh, phần nhánh
nhiêu, màu lục xám, có nhiêu nốt sần nhỏ, đôi khi mang
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rễ sợi. Lá mọc so le, không cuốn, phiến lá hình ngọn giáo
hẹp, dài 1 cm đến 2,5 cm, rộng 2 cm đến 5 cm, mép lá
có răng cưa nông, thưa, lả thường xoăn lại, màu nâu lục.
Hoa nhò có cuống mành, mọc đơn độc, tràng hoa dính liền
thành ống ờ phân dưới, xè 5 thùy ờ phần trên, quay sang
một phía, màu đỏ tím nhạt, có lông tơ mịn ở mặt trong ổng
tràng. Mùi nhẹ, vị hơi ngọt, cay.
Bột
Màu lục vàng xám hoặc màu vàng nâu nhạt. Te bào biểu
bì lá có thành hơi lồi lên, uốn lượn, lỗ khí kiểu hổn bào có
3 tể bào đến 7 tế bào kèm. Mạch xoắn, mạch lirởi có đường
kính 7 Jim đến 34 |im. Bó tinh thể calci oxalat thường thấy
ở bên các bó mạch, đồi khi xếp thành hàng. Ong nhựa mủ
chứa các giọt dầu. Te báo mô mềm hình chữ nhật, thành
hơi dày lên, chứa các hạt inulin.
Định tính
Phương pháp sac ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung mói khai triển: Cloroform - methanol (9 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 50 ml methanol
(TT), siêu âm trong 30 min, đổ nguội, lọc. Bav hơi dịch lọc
tới khô và hòa tan cắn trong 2 ml methanol (TT) được dung
dịch chấm sac kv.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 1 g bột Bản biên Hên (mẫu
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 |il mỗi
dung dịch trên. Sau khi trien khai sắc ký, lấy bản mỏng
ra, để khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric
Ỉ0 % trong ethanol (77), sấy bản mòng ở 105 °c đến khi
các vết hiện rõ. Quan sát bàn mỏng dưới ánh sáng ban
ngày và dưới ánh sáng từ ngoại bước sóng 366 nm. Săc
ký đồ cùa dung dịch thừ phải có các vết cùng giá trị Rf và
màu sắc với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiểu.
Độ ẩm
Không được quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hơn 12,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10)
dùng ethanol 96 % (TT) iàm dung môi.
Chế biến
Thu hái vào mùa hạ, loại bò tạp chất, rửa sạch, cắt đoạn,
phơi hoặc sấy khô.
Bảo quản
Đê nơi khô, mát.
Tính vị, quy kinh
Vị ngọt, cay, tính hàn. Vào kinh tâm, tiêu tràng, phế.
Công năng, chủ trị
Thanh tâm, giải độc, lợi tiểu, tiêu sưng. Chủ trị: Ưng nhọt
sưng đau, côn trùng hoặc ran độc cắn, bụng chướng to, phù
thũng, viêm gan vàng da, eczema.
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Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel 60F2<,4 được hoạt hoá ở 100 °c trong
30 min.
Dung môi khai triển: Dicloromethan - methanol - acid
formic
(10 : 0,5 : 0,5).
b á n c h i l iê n
Dung
dịch
thử: Lấy khoảng ỉ g bột dược liệu, thêm 10 ml
Herba Scutellariae barbatae
methanol
(Tỉ'),
lăc đêu. siêu âm 15 min, lọc. Lây dịch lọc
Hoàng cầni râu, Nha loát thảo
làm dung dịch thử.
Toàn cây phơi hoặc sấy khô của cây Bán chi liên Dung dịch đoi chiểu: Lấy khoảng 1 g bột Bán chi liên (mẫu
(Scutellaria barbata D. Don), họ Bạc hà (Lamiaceae).
chuẩn), chiết như mô tả ở phân Dung dịch thử.
Ccich tiến hành: Chấm ricnẸ biệt lên bản mòng 10 pl mỗi
Mô tả
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kỷ, lấy bàn mỏng
Rễ mảnh dẻ. Thân vuông, tụ lại thành bó, tương đối mòng,
ra để khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch nhôm cỉorid
mặt ngoài màu tím sẫm hoặc màu xanh lục hơi nâu. Lả
3 % mong ethanol (77), sấy bản mỏng ởnhiệt độ 120 °c
mọc đoi, có cuống ngắn, phiến lá hầu như nhàu nát. khi
trong 5 min. Quan sát dưới ảnh sáng tử ngoại ở bước sóng
dàn phẳng có hình trứng ba cạnh hoặc hình mác, dài
366 nm. sắc kỷ đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng
1,5 cm đển 3 cm, rộng 0,5 cm den 1 cm, đỉnh lá tù, gốc lá
màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch
hình nêm rộng, mép lá nguyên hoặc hơi khỉa tai bèo; mặt
đối chiếu.
trên lá màu lục sẫm, mặt dưới màu lục xám. Hoa mọc đơn
độc trong kê lá ở phần trên của cành, thủy của đài hoa tù Độ ẩm
hoặc hơi tròn; tràng hoa hai môi. màu vàng nâu hoặc tía Không quá 11,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
xanh nhạt, dài khoảng 1,2 cm, có lông tơ. Quả dẹt, màu
nâu nhạt. Mùi nhẹ, vị hơi đắng.
Tro toàn phần
Không quá 10,5 % (Phụ lục 9.8). Dùng Ị g dược liệu.
Vi phẫu
Thán: Vi phẫu hình gần vuông. Từ ngoài vào trong gồm: Tro không tan trong acid
Lớp tê bào biêu bì hình chữ nhật xêp đêu đặn, thinh thoảng Không quá 3,5 % (Phụ lục 9.7). Dùng 1 g dược liệu.
có lóng tiết, bên ngoài có lóp cutin. Phần mô mềm vò mòng
gồm các tế bào gần tròn, thành mỏng, xếp theo hướng tiểp Tạp chất
tuyên. Mô dày bên ngoài phân mô mêm vò, thường đày Không quá 2 % (Phụ lục 12.11).
lcn ở mép các góc vuông. Nội bì rõ, gồm một lớp tế bào
hình chừ nhật. Bó mạch sát nhau, phát trien hơn ờ 4 góc. Kim loại nặng
Libe hẹp, tâng phát sinh gỗ rò, gỗ tương đối rộng, sắp xếp Không quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8, phương pháp 3).
thảnh một vòng, các bó mạch xếp xuyên tâm. Lõi rộng, các Lấy 1 g dược liệu đề thừ. Dùng 2 ml dung dịch chì mầu
10 phán triệu Pb (TT) để chuẩn bị mẫu đối chiểu.
tê bào mô mêm hình gần tròn, thường rỗng ở phần giữa.
Gân lả: Phía trên lồi ít, phía dưới loi nhiều. Biểu bì trên
bao gôm một lớp tê bào, rải rác có lông che chở, lông tiết. Chất chiết đưực trong đưọc liệu
Dưới biêu bì có một lớp mô đày. Mô mềm gồm nhưng tế Không ít hơn 26,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
bào hình gân tròn thành mòng kích thước không đêu. Bó Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
libe - go ở giữa gân chính, gồm cung libe bao quanh phía dùng ethanol 70 % (TT) làm dung mòi.
dưới của bó gỗ.
Định lượng
Rè: Biêu bì gôm 1 lớp tế bào, các tế bào hình gần vuông
hoặc hình chữ nhật. Phân mô mẻm vỏ rộng, nội bì rõ, bao Tlavon toàn phần
gòm 1 lớp tế bào hỉnh gần tròn, sẳp xếp đều đặn. Libe hẹp, Dung dịch chuẩn: Hòa tan một lượng chính xác scutellarin
tâng phát sinh gô thành vòng liên tục, các mạch gỗ rải rác. chuân trong methanol (77) đê được dung dịch có nông độ
0,2 mg/ml.
Bột
Dâv chuẩn: Lấy chính xác 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 và 2,0 ml dung
Bột dược liệu có màu xanh hơi vàng, Soi kính hiển vi
dịch chuân vào các bình định mức 25 ml, thêm methanol
thầy: Tê bào biêu bì của thân hình trứng hoặc hỉnh chữ
(77) đến vạch, lắc đều.
nhật không đêu, lỗ khí và túi tict rõ, lồ khi kiểu trục bùo
Dung dịch thừ: Hút chính xác 1 ml dung dịch A (thu được
với 4 đẻn 7 tể bào kèm. Thành tế bào biểu bi lá uốn cong.
Túi tiêt gôm 4 đến 8 tế bào, hình gần tròn hoặc hình elip. trong phần dịnh lượng Scutellarin) cho vào bình định mức
Long tiêt gôm vài tế bào ở đầu, cuống ỉ tế bào. Lông che 50 ml, pha loãng bảng methanol (Tỉ) đến vạch.
chơ gôm I đèn 4 tế bào, các tể bào ờ đinh tương đoi dài Cách tiến hành:
VOI các u lôi nhỏ trên bề mặt. Mảnh mạch mạng, mạch Tiến hành phương pháp quang phổ háp thụ từ ngoại và khà
xoan- Sợi tập trung thành bó, thường bị gầy và thành kiến (Phụ lục 4.1), đo độ hấp thụ của dãy dung dịch chuẩn
ờ bước sóng hấp thụ cực đại 335 nm. dùng methanol (77)
tương đôi dàv.

Liều lưọTig, cách dùng
Ngày dùng 9 g đến 15 e, dạng thuốc sắc, hoặc hãm; thường
phối hợp với các vị thuôc khác.
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làm mẫu trắng, vẽ đuờng chuân biêu thị sự liên quan giửa
nồng độ và độ hấp thụ. Đo độ hâp thụ của dung dịch thử.
Tính nồng độ Aavon toàn phần (scutellarin) trong dung
dịch thử dựa vào đường chuẩn.
Dược liệu phải chứa ít nhất 1,50 % Aavon toàn phần, tính
theo scutellarin (C2iHiaOl2), tính trên dược liệu khô kiệt.
Scutellarin
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Methanol - nước - acicỉacetic (35 : 61 : 4).
Dung dịch chuân: Hòa tan một lượng chỉnh xác scutellarin
chuẩn trong pha động để được dung dịch chứa 80 pg/ml.
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1 g bột được liệu
(qua rây sô 355) cho vào bình Soxhlet, thêm ether dầu hòa
(60 ° c đến 90 °C) (77) và đun sôi hồi iưu ưong cách thủy
cho đên khi dịch chiêt không màu. Loại bò dịch chiết ether
dầu, làm bay hơi hết ether dầu trong bã dược liệu, thêm
methanol (TT) và tiếp tục đun sôi hồi lưu trong cách thủy
cho đến khi dịch chiết methanol không màu. Chuyển dịch
chiêt methanol vào bình định mức 100 ml, thêm methanoỉ
(TT) đến vạch, lắc đều (Dung dịch A). Hút chính xdc
25 ml dung dịch thu được, cô trên cách thủy đến cạn. Dùng
methanol 20 % để hòa tan và chuyển toàn bộ cẳn vào bình
định mức 25 ml, pha loãng vói methanoỉ 20 % đển vạch,
lẳc đều, lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Điêu kiện sàc ký:
Cột kích thước (25 cm X4 mm) được nhồi pha tĩnh c (5 pm).
Detector quang phô từ ngoại đặt ờ bước sóng 335 nm.
Tốc độ dòng: 1 mỉ/min.
Thể tích tiêm: 10 p!.
Cách tiên hành:
Tiêm dung dịch chuẩn, tiến hành sắc ký. Tinh sổ đTa lý
thuyết của cột, số đĩa lý thuyết của cột phải không dưới
1500 tính theo pic scutellarin.
Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn và dung dịch thử, tiến hành
sắc ký. Căn cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử,
dunạ dịch chuân và hàm lượng C2|H i80]2 của scutelỉarin
chuân, tính hàm lượng scutellarin trong dược liệu.
Dược liệu phải chửa không dưới 0,2 % scutellarin
(C->|Hl8Op), tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biển
Thu hái vào mùa hè và mùa thu khi cành lả đang xum xuê,
loại bỏ tạp chất, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô.
Bào chế
Khi dùng cắt đoạn 5 cm đến 7 cm, sao qua.
Bảo quản
Đe nơi khô mát.
Tính vị, quy kinh
Tân, khô, hàn. Vào kinh phế, can, thận.

Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, hóa ứ, lợi tiểu. Chù trị: Hỗ trợ điều
trị ung thư phổi, ung thư trực tràng, ung thư dạ dầy, thực
quàn, chửa trứng, gan bị cứng hóa, bụng báng, viêm tuyến
vú, nhọt sưng thũng.
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Dùng ngoải trị rắn độc cắn, té ngâ chấn thương. Lấy cây
tươi giã nát, đấp bó nơi đau.
Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng 15 g đến 30 g, dạng thuốc sắc. Thường phổi
hợp với một sổ vị thuốc khác.

BÁN HẠ (Thân rễ)
Rhizoma Pỉnelỉiae
Bán hạ bắc
Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Bản hạ [Pineỉỉia
ternata (Thunb.) Breit.], họ Ráy (Araceae).
Mô tả
Dược liệu có dạng hình cầu hay hình cầu dẹt, đường kính
ỉ cm đến 1,5 cm. Mặt ngoài trắng hay vàng nhạt. Đỉnh có
chỗ lõm là vết sẹo của thân cây, xung quanh cỏ nhiều vết
sẹo rễ là các chấm nhỏ. Phía đáy tù và tròn, hơi nhẵn. Chất
cứng chắc, mặt cắt trắng và có nhiều bột. Mùi nhẹ, vị hãng,
tê và kích ứng.
Bột
Bột màu trắng ngà. Soi kính hiển vi thấy khả nhiều hạt
tinh bột, hình tròn, hình bán nguyệt, hay hình nhiều cạnh,
đường kính 2 pm đển 20 pm, rốn hình khe, hình chữ V
hoặc hình sao, vân không rõ. Hạt tinh bột đơn hay kép
từ 2 đến 6 hạt. Tinh thể calci oxalat hình kim, dài 20 pm
đến 144 pm, tập trung hoặc rải rác khấp nơi. Mạch xoẳn,
đường kính 10 pm đến 24 pm.
Định tinh
A. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bern mòng: Silica geỉ G.
Dung môi khai triển: n~Butanoỉ - acid acetic - nước
(8:3:1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 mỉ methanol
(77), đun hồi lưu trong 30 min, lọc, bổc hơi dịch lọc đén
khi còn khoảng 0,5 ml được dung dịch thử.
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan arginin, aỉanin, vaỉin
và leucin chuẩn trong methanol 70 % (77) đề được dung
dịch có nồng độ mỗi chất chuẩn là 1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có các chat
chuẩn đối chiểu như trên, dùng 1 g bột Bán hạ (mẫu
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng hiệt lên bản mòng 5 pl dung
dịch thừ, 1 pl dung dịch chất đối chiếu hoặc 5 pl dung
dịch dược liệu đổi chiếu. Sau khi triển khai sắc ký, lấy
bản mỏng ra, để khô ở nhiệt độ phòng, phun thuốc thừ
ninhvdrin (77), sấy ở 105 °c đến khi rồ vết. Quan sát dưới
ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thử phái có
các vết cùng màu, cùng Rf với các vết Ưên sắc ký đồ cùa
dung dịch dược liệu đối chiếu hoặc có các vết cùng màu
sắc và giá trị Rf với các vết của dung dịch chất đổi chiếu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF2Ỉ4.
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Dung mói khai triển: Ether dầu hỏa (30 °c đến 60 °C) ethyl acetat - acetan - acid formic (30 : 6 : 4 : 0,5).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol
96 % (77), đun hồi lưu trên cách thùy 1 h, đè nguội, lọc.
Bốc hơi dịch lọc đến khô. Hòa cắn trong 1 ml ethanol (TT)
được dung dịch chấm sẳc ký.
Dung dịch đôi chiếu: Lấy 2 g bột Bán hạ (mẫu chuẩn), tiến
hành chiết như mô tà ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl môi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng
ra để khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch acid sulfuric
JO % trong ethanol (77), sây ờ 105 °c đến khi các vêt hiện
rò. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của
dung dịch thử phải có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf
với vết thu được trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiểu,
c. Định tính Pháp bán hạ
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF254Dung môi khai trien: Ether dầu hòa (30 ° c den 60 °C) ethyl acetal - acetan - acidformic (30 : 6 : 5 : 0,5).
Dung dịch thừ: Lấy 2 g bột Pháp bán hạ, thêm 2 ml acid
hỵdrocỉoric (Tỉ) và 20 ml cloroform (77), đun hồi lưu trên
cách thủy 1 h, đê nguội, lọc. Bổc hơi dịch lọc đến khô. Hòa
cắn trong 0,5 ml ethanol (77) được dung dịch thừ.
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan acid glycyrrhetinìc
chuẩn trong ethanol (TT) để được dung dịch có nồng độ
1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Lấy 2 g bột Bán hạ (mẫu
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 |iỉ mỗi
dung dịch trên. Sau khi trien khai sắc ký, lấy bản mỏng ra,
đê khô ờ nhiệt độ phòng, quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ở
bước sóng 254 nm. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải
có các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với vểt thu được trên
săc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu và có vết cùng
màu sac và giả trị Rf với vét thu được trên sắc ký đồ của
dung dịch chất đối chiếu .
Độ ầm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105

°c, 4 h).

Tro toàn phần
Không được quá 4,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1.0 % (Phụ lục 12.11).
Chất chiết đưực trong dưực liệu
Không dưới 9,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phương pháp chiết ỉạnh (Phụ lục 12.10).
Dùng nước làm dung môi.
Định lượng
Cân chính xác khoảng 5 g bột dược liệu (qua rây số 250)
vào binh nón nút mài, thêm 50 ml ethanol 96 % (77), đun
hôi lưu trên cách thủy 1 h. Đe nguội, lọc, lấy bà dược liệu
chiêt tương tự như trên thêm 2 lần nữa. Gộp các dịch lọc

và bav hơi đến can khô. Thêm chỉnh xác 10 ml dưng dịch
natri hydroxvd 0,1 M(CĐ), siêu âm trong 30 min, chuyên
toàn bộ dung dịch thu được vào bình định mức 50 ml,
dùng nước đun sôi để nguội tráng rừa bát cô, gộp dịch rừa
vào binh định mức, thêm nước mới đun sôi đê nguội đên
vạch, lắc đều. Lấy 25,0 ml dung dịch thu được, chuẩn độ
bằng dung dịch acid hydrocỉoric 0,1 M (CĐ) với chi thị là
dung dịch phenoỉphtơỉein (77). Song song tiên hành một
mầu trẳng.
1 ml dung dịch natri hvdroxyd 0,1 M (CĐ) tương đương
với 5,904 mg acid butandioìc. Tinh hàm lượng acid toàn
phần có troné dược liệu theo acid butandioic (C4H60 4).
Dược liệu phải chứa không ít hơn 0,25 % acid toàn phàn
tính theo acid butandioic (C4H60 4) tính theo dược liệu
khô kiệt.
Chế biến
Đào lẩy thân rề vào mùa hạ và mùa thu, rửa sạch, gọt bò
lóp bần bén ngoài và rễ con, phơi hay sấy khô. Thái miếng
trước khi sừ dụng (Bán hạ sống).
Bào chế
Bán hạ tầm phèn chua (Thanh bán hạ): Lấy Bán hạ đã
được làm sạch, phân loại to nhỏ, lấy loại có cùng kích
thước, ngâm trong dung dịch phèn chua 8 % cho đến khi
không còn lõi trắng và vị thuốc gây cảm giác tê nhẹ. Lấy
ra, rửa sạch, cat thành lát mòng và làm khô, dùng 20 kg
phèn chua cho 100 kg Bán hạ. Dược liệu sau khi chế là
những miếng nhỏ hình elip, hình thoi hơi tròn hoặc hình
chừ nhật, trên bề mặt cỏ màu nâu hoặc nâu nhạt, có một
số đốm nhỏ màu trang và có những đường vạch ngan, có
nhừng vân đỏ tía dưới lớp bần còn lại. Bẻ mặt nhẵn, chất
cứng, dễ gày. Màu nhạt, vị hơi mặn, se và tê.
Bủn hạ tẩm gìmg (Khương bán hạ): Lấy Bán hạ đã được
làm sạch, phân loại to nhò, lấy loại có cùng kích thước,
ngâm trong nước cho đến khi không còn lõi trắng. Gừng
thải lát, sắc lấy nước đặc, thêm phèn và Bán hạ, đun sôi
kỹ, lấy ra, để ngoài không khí đến khô được một nửa thì
đem cắt thành những lát mỏng và phơi khô. 100 kg Bán
hạ dùng 25 kg Gừng và 12,5 kg phèn. Dược liệu sau khi
che là những miếng nhở hình chữ nhật hoặc hơi tròn. Bên
ngoài màu nâu đến nâu đen. Be mặt cứng, nhẵn và bóng
láng, bên trong màu nâu vàng nhạt. Mùi thơm nhẹ, có vị tê
nhẹ, có chất nhày khi nhai.
Pháp bán hạ:
Lấy Bán hạ đâ được làm sạch, phàn loại to nhỏ, lấy loại
có cùng kích thước, ngâm nước cho đển khi không còn lồi
trắng, bò nước.
Lảy Cam thảo, thêm nước thích họp, sác 2 lần, lấy dịch chiết.
Lây vôi sông, thêm nước thích hợp, khuấy đều, gạn lấy
nước vôi.
Trộn đều dịch chiết Cam thảo và nước vôi.
Thêm Bán hạ đã ngâm ờ trên vào hỗn hợp dịch chiết cam
thảo và nước vôi đã chuẩn bị ở trên, ngâm tẩm, mồi ngày
khuay I - 2 lần/ngày và đuv trì pH cùa dung dịch ngâm ỡ
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pH>12 đến kJhi nếm vị thuốc gây cảm giác hơi tê lưỡi, mặt
cắt có màu vàng đều là được. Lấy ra rữa sạch, phơi âm can
hoặc sao khô. 100 kg Bán hạ dùng 15 kg Cam thào, 10 kg
vôi sóng. Dược liệu sau khi chể gần hình cầu hoặc bị vỡ
thành các khối không đều. Bên ngoài có màu vàng nhạt,
vàng hoặc vàng nâu. Bê mặt nhẵn cứng, bèn trong có màu
vàng đên vàng xám, vị hơi ngọt, hơi se.
Bảo quản
Đe nơi khô ráo, thoáng gió, tránh mọt.
Tính vị, quy kinh
Tân, ôn, có độc. Vào hai kinh tỳ, vị.
Công năng, chủ trị
Giáng nghịch cầm nôn, tiêu đờm hóa thấp, tán kểt tiêu bĩ.
Chủ trị: Ho có đờm, nôn mửa, chóng mặt đau đầu do đờm
thấp, đờm hạch, đờm kết với khí gây mai hạch khí.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g (sau khi chế biển theo yêu cầu
chữa bệnh), dạng thuốc sac hoặc hoàn tán. Dùng ngoài tán
nhỏ, làm bột trộn với rượu đắp nơi đau,
Chế gừng: Dùng trong trường hợp bị nôn, bị ho.
Tẩm phèn chua: Dùng trong trường hợp có đòm.
Pháp bán hạ: Dùng trong trường hợp nhiều đờm.
Bán hạ sống: Dùng ngoài đê đấp mụn nhọt sưng đau.
Kiêng kỵ
Âm huyết hư, tân dịch kém và người có thai không nên
dùng. Không kết hợp với các thuốc loại ỏ đầu.

BÈO TÁM
Herba Spirodeỉae polyrrhizae
Phù bình, Tử bình, Bèo tấm tía
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Dung dịch thử: Lấy 1 g bột thô dược liệu, ngâm 30 min
trong 20 ml methanol (TT) thinh thoảng lắc, lọc, cô dịch
lọc tới khoảng ỉ ml dùng lảm dung dịch thử.
Dung dịch đỏi chiếu: Lấy 1 g bột Bèo tấm (mẫu chuẩn),
tiến hành chiết củng điều kiện như đối với dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên cùng bản mòng 5 pl
đến 10 jul mỗi dung dịch trẽn. Sau khi khai triển, bán mòng
được đe khô ngoài không khí ở nhiệt độ phòng. Quan sát
dưới ánh sảng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Trên sắc ký
đồ cùa dung dịch thử phải có các vểt có cùng giá trị Rf và
màu sẩc với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9,6, 1 g, 85 °c, 4 h).
Tạp chất
Không được quá 1 %. (Phụ lục 12.11).
Chất chiết được trong dưực liệu
Không dưới 8,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng nước làm đung môi.
Chế biến
Thu hoạch vảo mùa hè, rửa sạch, loại bò tạp chất, phơi
sấy khô.
Bảo quản
Để nơi khô ráo, thoáng mát, định kỳ phơi sấy lại.
Tính vị, quy kinh
Vị cay, tính hàn. Vào kinh phế.
Công năng, chủ trị
Giải nhiệt, lợi tiểu. Chừa mẩn ngứa, phù thũng.

Toàn cây phơi sẩy khô của cây Bèo tấm {Spirodela
polyrrhiza (L.) Schield., họ Bèo tấm (Lemmaceae).

Cách dùng, liều lượng
Ngày đùng 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc để uổng hoặc sắc
lấy nước để ngâm rửa.

Mô tả
Dược liệu là những búi nhỏ từ những cây bèo họp lại, mỗi
cầy thường cỏ 2 đến 3 phiến (cánh bèo) hình trứng nhỏ
dính với nhau bằng các rề mành dạng sợi.

BÌM BÌM BIẾC (Hạt)
Semen Pharbitỉdỉs
Khiên ngưu tử, Hắc sửu

Soi bột
Bột màu lục xám, vị nhạt, hơi tẽ lưỡi, mùi hơi tanh. Soi
dưới kính hiển vi thấy: mảnh phiến lá cỏ các tể bào thành
uốn lượn, mang các lồ khí, các đám tinh thể hình kim xêp
thành bó. Nhiều lông che chờ đa bào gồm 5 đến 7 tể bào
xếp thành một dãy, rải rác có sợi thành mỏng kết thành bỏ.
Các tinh thể calci oxalat hình kim riêng lẻ hay xếp thành bó.

Định tính
Phương pháp sẳc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng'. Silica gel 6OF254.
Dung môi khai triển: Ethyl acetaĩ - butanol - acid formic -

nước (6 : 3 : 1 : 1).
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Dược liệu là hạt phơi hay sấy khô cùa cây Bìm bìm biếc
[Pharbitis mỉ (L.) Choisy], họ Bìm bìm (Convolvulaceae).
Mô tả
Hạt gần giống một phần năm khối cẩu. Mặt lưng lôi
hình cung, có một rãnh nông ờ giữa. Mặt bụng hẹp,
gần như một đườne thẳng tạo thành do hai mặt bên.
Rốn nàm ờ cuối mặt bụng và lồm xuống. Hạt dài
4 mm đển 7 mm, rộng 3 mm đến 4,5 mm. Mặt ngoài hơi
lồi lõm, màu nâu đen (hắc sùm), vỏ cứng, mặt cắt ngang
màu lá mạ đến nâu nhạt. Ngâm hạt vào nước vò hạt sẽ nứt
và tách ra.

BÌNH vô i
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Vi phẫu
,
,
Lớp tế bào biểu bì kéo dài theo hướng tĩêp tuyên, rải rác có
long che chờ. Te bào hình giậu gồm 2 đến 3 lớp, kéo dài
theo hướng xuyên tâm, đầu nhọn xen kẽ nhau, móp ngoài
cua lơp tế bào hình giậu cỏ một dải hẹp có độ chiết quang
lớn sáng Lớp tế bào vỏ trong rài rác có đám tê bào mạch.
Nội nhủ mòng, khó nhìn thấy. Lả mầm uốn lượn, tế bào
tưcmơ đối đều đặn chứa nhiều nội chất và có túi tiết hình
tròn hoặc hình bàu dục có tinh bột và dầu. Thân mầm.
Bột
Màu nâu nhạt. Mành vỏ ngoài có 2 đến 3 hàng tể bào biểu
bì tế bào hình giậu màu vàng 2 đên 3 hàng có khi thây cà
dãi phát quang sáng. Te bào hình giậu có khi tách riêng ra.
Mảnh vỏ giữa hình dáng kích thước tê bào không cô định.
Mảnh vò trong tế bào to, thành mỏng. Mành mô mêm lá
mầm cỏ hoặc khỏng có túi tiết. Giọt dầu.
Đỉnh tính
Lấy cắn nhựa thu được ờ mục Định lượng, sấy khô tán nhỏ,
thêm 5 ml dung dịch ơmonỉac loãng (77). Lăc kỹ 15 min,
dịch trên không được có màu vàng nhưng khi soi dưới ánh
sáng tử ngoại thì xuất hiện huỳnh quang màu vàng sáng.
Độ ẩm
Không quả 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105

°c, 5h).

Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Định lượng
Cân chính xác khoảng 10 g bột dược liệu (qua rây số 355),
cho vào bình Soxhlet, chiết bang ethanol 90 % 677) trong
4 h. Chuyển dịch chiết ethanol vào cốc có mỏ, rồi bốc hoi
đên cân khô. Chuyển cắn nhựa này vào chén đà cân bì,
tráng cổc 3 lần mỗi lần khoảng 5 ml ethanol 90 % (77),
tập trung dịch tráng vào chén và bốc hơi ethanol. Rửa cấn
nhựa băng 10 ml nước sôi, khuẩv kỹ 2 min, để lắng rồi gạn
phân nước vào phều lọc, tiếp tục rửa như vậy nhiều lần cho
đên khi nước rữa hẽt màu. Hòa tan cấn nhựa tren phễu với
một ít ethanol 90 % (77) nóng và hứng dịch lọc vào chén
chứa căn nhựa. Bổc hơi ethanol cho đến cắn khô. Sau đó
sấy cấn nhựa ờ 100 cc trong 3 h.
Dược liệu không được chứa ít hơn 1,2 % nhựa tính theo
dược liệu khô kiệt.
C h ê biến

Căt cây vào cuối mùa hạ khi quả đã chín nhumg chưa nứt,
phơi khô, đập tách vỏ, sàng lấy hạt và loại bỏ tạp chất.
Bào chế
Khiên ngưu tử sổng: Loại bò tạp chất, đập vỡ trước khi dùng.
Khiên ngưu từ sao: Sao khiên ngưu tử sạch nhỏ lửa đến khi
hạt hơi phông, đập vờ hạt trước khi dùng.

Bảo quản
Nơi khô ráo, thoáng mát.
Tính vị, quy kinh
Khổ, hàn, tiểu độc. Quy vào các kinh phế, thận, đại tràng.
Công năng, chủ trị
Trục thủy, sát trùng. Chù trị: Phù thũng có bụng trướng
đầy, khó thở, bí đái, giun sán.
Cách dùng, liều lương
Ngày dùng 4 g đến 8 g, dạng thuốc sac hoặc hoàn tán.
Thường phổi hợp với các vị thuốc khác.
Kiêng kỵ
Không dùng cho phụ nữ có thai, người tỳ vị hư nhược. Kỵ
Ba đậu.

BỈNH VÔI
Tuber Stephanỉae
Phàn gốc thân phình ra thành củ đã cạo bõ vỏ nâu đen
ờ ngoài hoặc thái thành miếng phơi hay sấy khô của cây
Bình vôi [Stephania glabra (Roxb.) Miers] hoặc một số
loài Bình vôi khác có chứa L-tetrahydropalmatin, họ Tiết
dê (Menispermaceae).
Mô tả
Phần gốc thân phát triển thành cù to, có cù rat to, hình dáng
thay đổi tuỳ theo nơi cù phát triển, vỏ ngoài màu nâu đen,
khi cạo vò ngoài có màu trắng xám. Hoặc đã thái thành
miếng to, nhỏ không đêu. có màu trang xám, vị đẳng.
Bột
Bột có màu vàng xám, vị đấng. Soi kính hiển vi thấy: Te
bào mô cứng thành dày, khoang rộng, mảnh mạch điểm,
mảnh tế bào mô mềm thành mòng, tinh thể calci oxalat
hình khối chữ nhật dài và nhò, rải rác có những hạt tinh bột
nhỏ hình tròn và hình trứng.
Định tính
A. Lây 5 g bột dược liệu cho vào binh nón có dung tích
200 mi, tham ẩm dược liệu bằng dung dịch amoniac 6 M
(77), để yên 30 min. Cho vào bình nón 50 ml cỉoro/orm
677), lắc 5 min đến 10 min, rồi đổ yên 1 h, lọc. Lấy
30 ml dịch lọc cho vào bình gạn, them 5 ml dung dịch acid
sulfuric Ỉ0% (77), lắc 2 min đến 3 min, gạn lay phần dịch
chiết acid cho vào 4 ống nghiệm:
Ống 1: Thêm 2 giọt thuốc thừ Mayer (77), xuất hiện tủa
vàng nhạt.
Ống 2: Thêm 2 giọt thuốc thừDragendorff (77), xuất hiện
tủa đò cam.
Ồng 3: Thêm 2 giọt thuốc thừ Bouchardaĩ 677), xuất hiện
tủa nâu.
Óng 4: Thêm 2 giọt dung dịch acidpicrìc(TT), xuất hiện
tủa vàng.
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BÒ BỒ

B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bern mỏng'. Silica gel c.
Dung môi khai triẻn: Toỉuen - ơceton - ethanol - amoniac
(45:45:7:3).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột được liệu chiết như phần định
tính ờ trên, lẩy phần dịch chiết cloroform rồi cô trên cách
thủy đến cắn khô, để nguội, hòa tan cắn trong 1 mỉ ethanol
90 % (77).
Dung dịch đôi chiếu: Hòa tan L-tetrahydropalmatin chuẩn
trong ethanol 90 % (77) để được dung dịch có nồng độ
1 mg/mỉ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sẳc ký, lấy bản mỏng
ra đc khô ở nhiệt độ phòng. Phun thuôc thử Dragendorff
(77). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sấc ký đồ cùa
dung dịch thử phải có vết cùng màu sắc và giá trị Rf với
vết của L-tetrahyđropalmatin trên sắc kỷ đồ của dung dịch
đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Tro toàn phần
Không quá 15,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Dung dịch đệm pH 4,5 - acetonitril (70 : 30),
điều chinh tỷ lệ nếu cần, Lọc qua màng lọc có kích thước
lỗ lọc 0,45 pm, lắc siêu âm.
Dung dịch đệm pH 4,5: Hồn hợp gồm dung dịch kali
dihydrophosphat 0,05 M~ trỉethylamin (1000 ; 2), điêu chỉnh
pH băng acid phosphoric (77).
Dung dịch chuản: Hòa tan L-tetrahyđropalmatin chuân
trong pha động để thu được dung dịch có nồng độ chính
xác khoảng 0,05 mg/mỉ.
Dung dịch thử-. Cân chính xác khoảng 0.5 g bột dược liệu
(qua rây số 355) chuyển vào một túi giấy lọc. Thẩm ẩm
bằng 0,5 ml dung dịch amoniac 6 M (77), để yên trong
40 min. Chuyển túi giấy lọc vào bình Soxhlct dung
tích 100 ml, thêm 40 ml cloroform (77), chiêt trong
4 h đến hết alcaloiđ. Lấy dịch chiết cô trên cách thùy tói
cắn, hòa tan cẩn trong dung dịch acid sulfuric Ỉ0 M (77) (5
lần, mồi lần 10 ml). Lọc qua giấy lục vào bỉnh gạn. Kiềm
hỏa dịch lọc bằng amoniac đậm đặc (77) đến pH 10. Chiêt
bằng cloroform (77) 4 lần, mỗi lần 10 ml. Gộp các dịch
chiết cloroform, bốc hơi trên cách thủy đến cắn khô. Dùng
pha động hòa tan cắn và chuyển vào bình định mức 50 ml,
thêm pha động đển vạch, lắc đều. Lọc qua giấy lọc thường,
bỏ 10 mỉ dịch lọc đâu. Phân dịch lọc tiêp tục lọc qua mảng
lọc 0,45 pm được dung dịch thử.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) được nhồi pha tĩnh c
(5 pm) (Liehrosorb RP 18 là thích hợp).
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Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 283 nm.
Tốc độ dòng: 1,5 ml/min.
Thể tích tiêm: 20 Jil.
Cách tiến hành'. Ticm riêng biệt dung dịch chuẩn, dung
dịch thử. Tiến hành săc kỷ theo điêu kiện dã nêu.
Dựa vào diện tích pic thu được trên sắc kỷ đồ của dung
dịch thử, dung dịch chuân và hàm lượng C21H25NO4
trong L-tetrahydropalmatin chuân, tính hàm lượng
L-tetrahydropalmatin (C 2)H 2sN 04) trong dược liệu.
Dược liệu phải chứa ít nhât 0,4 % (kl/ki) L-tctra-hydropalmatin
(C21H25N 04) tính theo dược liệu khô kiệt.
Ché biến
Có thể thu hái quanh năm, đào lấy củ, rửa sạch, cạo bỏ vỏ
đen, thái mòng, phơi hay sẩy khồ.
Bảo quản
Để nơi khô, thoáng mát.
Tính vị, quy kinh
Kho, cam, lương. Vào hai kinh can, tỳ.
Công năng, chủ trị
An thần, tuvên phế. Chù trị: Mất ngủ, sốt nóng, nhức đầu,
đau dạ dày, ho nhiều đờm, hen suyễn khó thờ.
Cách dùng, liều lương
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, thuốc bột hoặc
rượu thuốc.

BỒ BỒ
Herba Adenosmatis indìanỉ
Thân, cành mang lả và hoa đă phoi khô của cây Bồ bồ
[Adenos ma indianum (Lour.) Merr.] họ Hoa mõm chỏ
(Scrophulariaceae).
Mô tả
Thân hình trụ tròn (đôi khi có thiết diện hơi vuông), màu
nâu nhại, có lông (dài và thưa hơn so với nhân trân). Lá
mọc đổi, nhăn nheo, hình trứng thuôn, đầu lá nhọn, gôc lá
tròn. Mặt trên lá màu nâu thẫm, có nhiêu lông, mặt dưới
lá màu lục ít lông hơn. Mép lá khía răng cưa nhọn. Gân lá
hình lông chim. Lá dài khoảng 3,5 cm, rộng 1,5 cm đên
2 cm. Cụm hoa tận cùng dày đặc hỉnh cầu hay hình trụ
tròn. Hoa hình môi, môi trên nguyên, môi dưới chia làm
3 thùy tròn. Cánh hoa thường rụng, chỉ còn lả bắc và đài.
Ọuả mọng, nhiều hạt (ít gặp). Dược liệu mùi thơm hãc, vị
đắng, hơi cay.
Vi phẫu
Là: Biểu bì trên và dưới gồm một hàng tể bào xếp đều đặn,
mang lông che chờ đa bào một dãy và lô khí, riêng biêu bì
dưới mang lông tiết. Mô dàỵ góc năm sát biêu bì trên và
dưới ở phan gân giữa. Mô mèm gồm tế bào gần tròn, thành
mòng. Bó libe-gỗ hình cung nằm giữa gân lá, gôm: Cung
libe ờ phía dưới, cung gỗ ờ phía trên. Đôi khi có tê bào mô
cứng hình thoi. Cầu tạo của phiên lá không đôi xứng.
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Thân: Biểu bì gồm một hàng tế bàọ xếp đều đặn. mang
lông che chở đa bào, lông tiết. Mô mềm vỏ tế bào có thành
mỏng. Nội bì rõ. Libe mỏng, trong đó rải rác có đám sợi
mo cứng. Tầng phát sinh libe-gồ rõ. Mạch gỗ xếp thành
dãy xuyên tâm. Mô mêm ruột gôm té bao to, thanh mong.
Bột
Mảnh biểu bì lá gồm các tế bào thành mòng, ngoãn ngoèo
mang lông che chờ và lỗ khí, riêng biêu bì đưới có mang
lòng tiết. Lông che chờ có 3 đến 8 tê bàọ nguyên vẹn hoặc
bị gãy đầu lông nhọn, gốc phình to, tể bào giữa đôi khi
that lại. Lông tiết hình càu, đâu có 8 tế bào, chân ngăn cỏ
] tế bào. Mảnh biểu bì thân gồm các tế bào hình chữ nhật
thành mỏng, mang lông che chờ, lông tiêt. Mảnh đài hoa,
tế bào thành mòng, mang lông che chở và lông tiết. Bó sợi
dài thành hơi dày. Mành mạch xoắn. Te bào mỏ cứng hình
thoi (ít thẩy).
Định tính
A. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản móng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Ether dầu hỏa (30 ° c đến 60 °C) toỉuen - ethvỉ acetat (100 : 15 : 5).
Dung dịch thử: cất kéo hơi nước 5 g dược liệu đà được cất
nhò với 50 ml nước troné bộ cất tinh dầu khoảng 2 h, rồi
hứng lấy 10 ml dịch chiết. Đe nguội, lấc với 2 ml toluen
(77), gạn lấy phần dịch chiết toluen.
Dung dịch đoi chiếu: Dung dịch cineol 0,2 % (tt/tt) trong
cỉoro/orm (77).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, phun thuốc thử
gôm dung dịch van Hin Ị % trong ethanol (77) và acid
sulfuric (TT) (tỳ lệ 1 ml : 1 giọt, pha trước khi dùng), sấy
bản mòng ờ 105 °c trong 5 min. Quan sát dưới ánh sáng
thường. Trên sàc ký đồ, dung dịch thử phải có 6 vết có màu
xanh tím, xanh, hồng, vàng, tím, hồng nhạt, trong đó phải
có một vêt có cùng màu săc và có giá trị Rr với vết của
cineol trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.
B. Phương pháp sác ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Toluen - ethyl acetat - acid formic
(80 : 20 : 10).
Dung dịch thùr. Đun trong cách thủy 1 g bột dược liệu với
5 nit ethyl acetat (77) trong 2 min, lọc lấy dịch chiết, cô
cách thủy còn 1 ml.
Dung dịch đối chiếu: Lẩy 1 g bột Bồ bồ (mầu chuẩn), chiết
như môt tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 pl
mô í dung dịch trên. Sau khi trien khai sắc ký đến khoảng
10 cm, lây bản mỏng ra đề khô trong không khí, phun hỗn
hợp dung dịch acid boric ỉ o % và dung dịch acid oxalic
10 % (tỷ lệ 2 : 1). Sấy bàn mòng ờ 105 °c, trên sắc ký đồ
cua dung dịch thử phải có các vct cùng màu sắc và giá trị
Rr với các vết của dung dịch đối chiếu, Quan sát dưới ánh
sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm, trên sẩc ký đồ của dung
dịch thử phải có ba vết phát quang màu lục sáng cùng màu

sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch
đối chiếu.
Độ ẩm
Không quả 13,0 % (Phụ lục 12.13).
Tạp chất
Gốc, rễ: Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Tỉ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 min: Không quá 5,0 %
(Phụ lục 12.12).
Định lương tinh dầu
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong
dược liệu (Phụ lục 12.7). Dùng 40 g dược liệu đã cắt nhỏ,
thêm 200 ml nước, cẩt trong 3 h. Hàm lượng tinh dầu
không ít hơn 0,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Chể biến
Thu hái khi cây đang ra hoa, phơi trong râm mát hay sấy
ở 40 °c đến 50 °c đến khô. Tránh sấy nóng quá làm bay
mất tinh dầu.
Bảo quản
Đe nơi khô, mát.
Tính vị
Tân, vi khố, vi ôn.
Công năng, chủ trị
Sơ phong giải biểu, thanh nhiệt lợi thấp. Chủ trị: sốt,
đau đầu, không ra mồ hôi, vàng da, viêm ean virus, ăn
không tiêu.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 20 g, dạng thuổc sắc hoặc hãm.
Kiêng kỵ
Không phải thấp nhiệt không nên dùng.

BỒ CÔNG ANH
Herba Lactucae indỉcae
Thân mang lá đâ phơi hay sấy khô cùa cây Bồ công anh
(Lactuca indica L.), họ Cúc (Asteraceae).
Mô tả
Lá mòng nhăn nheo, nhiều hình dạng, thường có lá hình
mũi mác, gần như không có cuống, mặt trên màu nâu sẫm,
mặt dưới màu nâu nhạt, mép lá klúa răng cưa, to nhỏ không
đều. Có lá chỉ có răng cưa thưa hay gần như nguyên. Gân
giữa to và nôi nhiều. Vị hơi đắng. Đoạn thân dài 3 cm đến
5 cm, tròn, thẳng, lõi xốp, đường kính khoảng 0,2 cm, mặt
ngoài màu nâu nhạt, lốm đốm, có mấu mang lá hoặc vết
tích của cuống lá.
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Vi phẫu
Lá;
Gân giữa của lá: Mặt trên phăng, mặt dưới lồi, hỉnh chữ
V. Biểu bì trên và dưới gồm một lớp tế bào xếp đều đặn.
Lóp mô dày tương đối mỏng xếp sát biểu bi. Mô mềm cấu
tạo bời những tc bào tròn hoặc nhicu cạnh, thành mỏng
xếp sít nhau, ơ giữa gân lả có một khuyết to rồng. Các
bó libe-gỗ kích thước không đều, xếp rời nhau, xen kẽ bó
to và bó nhô theo hình chữ V, bó to nhất ờ dưới. Mỗi bỏ
libe-gồ được bao phủ bởi 2 cung mô dày úp vào nhau. Bó
libe-gô có libe ở phía dưới và phía ngoài, gồ ớ phía trên
và phía trong.
Phiến lá: Biểu bì trên và dưới gồm một lóp tá bào đều đặn
không có lông. Biểu bì dưới mang lỗ khí. Mô giậu gồm
2 hàng tế bào xếp đều đặn. Mô khuyết gồm nliừng tế bào
không đều nhau đê hở những khoảng trống nhỏ. Thịt lá dị
thể không đối xứng.
Thân: Biểu bì gồm một lóp tể bào nhò xếp đều đặn. Mô
dày gôm 2 đến 4 lóp tế bào có kích thước nhỏ thành dày.
Mô mềm vò gồm những tế bào thành mỏng xép lộn xộn.
Các bó libe-gỗ xếp thành vòng tròn trong đó libe tạo thành
từng đám. gỗ tạo thành vòng liên tục. Ờ những phần tương
ứng với libe, các mạch gỗ phát trìên thành hàng tạo thành
các bó libe-gỗ. Các bó libc-gỗ phát triển mạnh ở những
chồ thân lồi ra.
Bột
Lá: Mảnh biểu bì trên của lá gồm những tế bào thành
mỏng, ít ngoàn ngoèo. Mảnh biểu bì dưới gồm những
tế bào thảnh mỏng ngoằn ngoèo, trong có lỗ khí. Lỗ kill
thường có 3 đến 4 tể bào phụ. Mảnh mô mềm gân giữa
gồm những tế bảo hình chữ nhật thành mòng xếp đều đặn.
Mãnh mô mèm phiên lá gôm những tê bào thành mỏng
chứa diệp lục, có mạch xoăn xếp thành từng dãy.

(77) cho đến khi dung dịch xuất hiện màu đỏ nhạt, thêm
2 ml acid acetic loãng (77), lọc nếu cần, rửa phễu và cắn
băng 10 ml nước. Chuyên dịch lọc và dịch rửa vào ống thừ
Nessler, thêm nước vừa đủ 50 ml.
Dung dịch đoi chiểu: Bốc hơi đến khô 1 ml hồn họp (pha
trước khi dùng) gồm ) thể tích acid nitric (77) và 3 thể
tích acid hydrocỉoric (77). Sau đó tiến hành như chi dẫn
với dung dịch thừ, sau đó thêm 3,0 ml dung dịch chì mầu
10 phần triệu Pb (77) và thêm nước vừa đủ 50 ml.
Cách tiến hành: Thêm 1 giọt dung dịch natri sulfid (77))
vào dung dịch thử và đung dịch đối chiếu, lắc mạnh, để
yên 5 min. So sảnh màu của 2 ống nghiệm bàng cách nhìn
dọc ống hoặc quan sát trên nền trắng. Dung dịch thừ không
được đậm màu hơn dung dịch đối chiếu.
Chế biến
Thu hái vào khoảng tháng 5 đến 7, lúc cây chưa ra hoa hoặc
bắt đầu ra hoa, loại bỏ lá già, phơi hoặc sấy nhẹ đến khô.
Bào chế
Rửa sạch lá, cắt đoạn 3 cm đến 5 cm, phơi khô để dùng.
Nau cao: Rửa sạch, phơi khô, nấu thành cao đặc (1 mi cao
tương đương 10 g dược liệu).
Bảo quản
Đe nơi khô. thường xuyên phơi lại, tránh mốc, mục.
Tính vị, quy kinh
Cam, vi khổ, hàn. Vào các kinh can, vị.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm tán kêt. Chủ trị: Mụn nhợt
sang lờ, tắc tia sữa, viêm tuyến vú, nhiễm trùng đường tiêt
niệu.

Định tính
Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ở bước sóng 366 nm, bột
dược liệu phát quang màu xanh.

Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 8 g đến 30 g dược liệu khô, dạng thuốc sẳc,
thường phối hợp với các vị thuốc khác.
Dược liệu tươi: Đăp ngoài trị mụn nhọt, sưng vú, tăc tia sữa.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105

Kiêng kỵ
Các chứng âm hư hoặc tràng nhạc, ung nhọt đã vỡ câm dùng.

°c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Kim loại nặng
Không quá 20 phần triệu. Tiến hành như sau:
Đung dịch (hừ: Lấv 1,5 g bột dược liêu vào 1 chén bằng
sử hoặc thạch anh, có nap đậy, đốt dần dần đề than hỏa
hoàn toàn. Đề nguội, thêm 1 ml hồn hợp (pha trước klu
dùng) gôm 1 thê tích acid nitric (TT) và 3 thê tích acid
hydrocỉoric (77), bôc hơi tới khô trên cách thủy. Làm âm
cắn bàng 3 giọt acid hvdrocloric (77), thêm 10 ml nước
nóng và làm âm trong 2 min. Sau đỏ thêm 1 giọt dung dịch
phenolphtaỉein (77), thêm từng giọt amoniac đậm dặc
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BÒ KÉT (Gaỉ)
Spina Gỉeditsiae australis
Tạo giác thích
Gai ở thân và cành đã phơi hay sẩy khô của cây Bồ kết
(IGỉeditsia australis Hemsl.), họ Đậu (Fabaceae).
Mô tả
Gai phân nhánh, các gai chính to hom và thường m ang
1 đến 2 nhảnh gai nhỏ. Gai chính hình nón thuôn dài, chiều
dài từ 3 cm đến 15 cm, đường kính từ 0,3 cm đên 1 cm;
gai nhảnh dài từ 1 cm đến 6 cm, đinh nhọn. Mặt ngoài màu
nâu đến nâu tía. Chất cứng, khó bẻ gãy. Mùi nhẹ, vị nhạt.
Dược liệu đã thái lát: Các lát thường thon về phía đỉnh

Bở KÊT (Quả)
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(ngọn) bên trong có phần gỗ màu trắng hơi vàng, phần tủy
mau hơi nâu đò; chất giòn, dễ bè gãy.
Vi phẫu
Biểu bi gồm 1 hàng tế bào được phú cutir», đôi khi có lông
che chơ đơn bào. Mô mềm vô gồm 2 đến 3 hàng tế bào, rải
rae co te bao chứa chất màu đỏ nâu. Bó sợi trụ bì xếp thành
vòn® không liên tục, được bao quanh bời các tế bào mô
mềm thành mỏng chửa tinh thê calci oxalat hình lăng trụ,
thường kèm 1 hoặc í - 3 nhóm tế bào đá. Libe hẹp. Tâng
phát sinh libe-gỗ thành vòng không liên tục. Gô thành
vòne tia gồ có 1 - 2 tế bào. Ruột rộng, tế bào mô mềm
ruột có chứa các hạt tinh bột.
Bột
Bọt màu nâu, có nhiều sợi. Soi kính hiển vi thấy: Mảnh
biều bì màu nâu nhạt, gồm các tế bào nhiều cạnh, thành
dày, chứa tinh thể calci oxalat hình lăng trụ và chât màu
đò nâu. Mảnh mô mềm gồm các tể bào nhiều cạnh thành
mòng. Sợi gồm nhiều loại, cỏ loại màu vàng nhạt, dài,
thành dày, khoang không rõ, đôi khi kèm theo các tế bào
thành mòng chứa tinh thể calci oxalat hình lăng trụ và chất
màu đò nâu. Có loại sợi gỗ dài, thành dày, khoang rộng,
đứng riêng lè hay kèm theo mảnh mạch. Đám tế bảo mô
cứng thành dày, khoang rộna, có ông trao đôi rỗ. Mảnh
mạch mạng, mạch chẩm.
Định tỉnh
A. Lấy khoảng 1 g bột dược liệu, ngâm với 5 ml nước
trong l h, lọc. Cho dịch lọc vào ống nghiệm, lắc, có nhiều
bọt bền trong 15 min.
B. Lấy khoảng 1 g bột dựơc liệu, thêm 10 ml ethanoỉ
90 % (TT), đun sôi trên cách thủy 10 min, lắc, lọc. Lấy
1 ml dịch lọc, thêm 0,5 ml anhydrid acetic (77), thêm từ
từ 0,5 ml acid sulfuric (77) xuống đáy ổng nghiệm, tại lớp
phân cách giữa 2 dung dịch có màu nâu đò.
c . Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ ỉục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai triền: Lớp dưới của hỗn hợp dung môi gồm
dicỉoroethan - methanol - amoniac ( 9 : 1 : 0,2).
Dung dịch thử: Lấv khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml
methanol (TT), lắc siêu âm trong 30 min, lọc. Bay hơi dịch
lọc tới cắn khô, hòa cắn trong 10 ml nước, chiết với 10 mỉ
ethyl aceíat (77), tách lớp dịch chiết ethyl acetat và để bay
hơi đên căn khô, hòa cắn trong 1 ml methanol (77) được
dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy khoảng 1 g bột gai Bồ kết (mẫu
chuân), chiêt như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mồi
dụng dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lẩy bản mỏng ra
đê khô trong không khí, quan sát dưới ánh đèn từ ngoại
ở bước sóng 366 nm. Những vết phát huỳnh quang thu
được trên sãc kỷ đô của dung dịch thử phải có cùng màu
và cùng giá trị Rf với các vết phát huỳnh quang thu được
trên săc ký đó của dung dịch đổi chiếu. Tiếp tục phun
dung dịch vanilin - acid sulfuric (77), sấy bản mỏng ờ

100 °c cho đến khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh sáng
thường. Trên sẳc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết
cùng màu sac và giá trị R¡ với các vẻt trên săc kv đô của
dune dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Tạp chất
Không quả 1 % (Phụ lục 12.1 ỉ).
Chế hiến
Gai bồ kểt thu hái quanh năm, phơi khô hoặc thái lát rồi
mới phơi hay sấy khô.
Bào chế
Loại bỏ tạp chất; gai chưa thái lát thì ngâm qua nước cho
mềm, thái lát dày 0,1 cm đến 0,3 cm, phơi khô.
Bảo quản
Đề nơi khô, định kv phơi sẩy, tránh âm, tránh mọt.
Tính vị, quy kinh.
Tân, ôn. Vào cảc kinh can, vị.
Công năng, chủ trị
Tiêu thũng, trừ độc, trừ mủ, sát trùng. Chù trị: Nhọt độc
sơ khởi hoặc làm mủ không vỡ. Dùng ngoài điêu trị ngửa,
lở, hủi.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc. Thường dùng phối
hợp với một số vị thuốc khác. Dùng ngoài lượng thích hợp,
có thể chưng giấm, lấy dịch chiết đê bôi, đẳp nơi đau.
Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai không nên dùng.

BỒ KẾT (Quả)
Fructus Gỉedỉtsỉae australis
Tạo giác, Trư nha tạo
Quả chín phơi hay sấy khô của cây Bồ kết (Gỉeditsia
australis Hemsl.), họ Đậu (Fabaceae).
Mô tả
Quả dẹt và hơi cong, dài 5 cm đển 11 cm, rộng 1,5 cm đến
2 cm. Mặt ngoài nâu tía phủ chất sáp màu trắng tro, lẩm
tấm như bột, lau sạch có màu sáng bống, dề thấy các bướu
và tuyên nhỏ, các vêt nứt dạng vân lưới. Đình quả có gốc
vòi nhụy tồn tại dạng mò chim, gốc quả cố vết sẹo của
cuống quả. Chất cứng, giòn, dễ gẫy. Mặt gẫy màu vàng
nâu đên lục nhạt, giữa xôp hoặc là khoang chứa hạt. Mùi
hăng nhẹ, vị ngọt sau hơi cay.
Bột
Màu vàng nâu, nhiều tế bào thành đày hóa gỗ hình tròn
hay hhih bầu dục hoặc hình không đều, đường kính 15 |im
ỉ 087

BỔ CỐT CHỈ (Ọuà)

đến 53 pm. Nhiều sợi thường xếp thành bó, đường kính sợi
10 pm đến 35 ỊLtm, thành hơi hoá gỗ, được bao quanh bời
các tế bào mô mêm có chứa tinh thể calci oxalat hình lăng
trụ và một vài cụm sợi tinh thê, đi kèm bó sợi thường có
tế bào thành dày hình gân vuông. Các tinh thể calci oxalat
hình lãng trụ dài 6 |im đến 15 pm, những bó tinh thể đường
kính 6 fim đên 14 pm. Nhiêu tê bào mô mềm có thành hoá
gỗ, có nhiều lỗ (hổc) và ổng trao đồi rò. Tổ bào biểu bì vò
quả màu nâu đò, hình đa giác, thảnh tương đối dày, với lớp
cutin cỏ gợn vân dạng hạt.
Định tỉnh
A. Lẩy khoảng 1 g bột dược liệu, thêm 8 ml ethanoỉ 95 %
(TT), đun hồi lưu trên cách thủy khoảng 5 min, để nguội,
lọc. Lây khoảng 0,5 mi dịch lọc cho vào 1 chén sứ nhò, bôc
hơi tới khô trên cách thủy, để nguội. Thêm 3 giọt anhỵdrỉd
acetic (77), khuấy đều rồi thcm 2 giọt acid suì/uric (TT)
dọc theo thành chén, sẽ xuất hiện màu đỏ tía.
B, Đun sôi khoảng 1 g bột được liệu với 10 ml nước trong
10 min, ỉọc. Lấc mạnh dịch lọc, lớp bọt tạo thành bền vững
trên ỉ 5 min.
Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c. 4 h).
Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.7).
Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ lục 12.11).
Chất chiết đưực trong dưực liệu
Không ít hơn 45,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng nước làm dung môi.
Chế biến
Thu hoạch vào thảng 10 - 11, hái lấy quả chỉn (quả cỏ màu
hơi vàng), loại bỏ tạp chất, rửa sạch, phơi khô, khi dùng
giã nát.
Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, tránh mọt.
Tính vị, quy kinh
Tân, hàm, ôn, hơi độc. Vào các kinh phe, đại trường.
Công năng, chủ trị
Khai khiếu, tiêu đờm, tán kết, tiêu thũng. Chù trị: Trúng
phong cấn răng, đàm thịnh, quan khiếu không thông, họng
đau tê đờm trướng ngại, ho suyễn khó khạc đờm, đại tiện
táo kết.
Dùng ngoài trị nhọt độc sưng tấy.
Cách đùng, liều lượng
Ngày dùng 1 g đến 1,5 g, thường dùng loại hoàn, tán.
Dùng ngoài lượng thích họp, tản thành bột mịn, thổi nhẹ
vảo mũi cho hẳt hơi, hoặc đắp nơi đau.
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Kiêng ky
Có thai hoặc thổ huyết, khạc ra huyết cấm đùng.

BÓ CỐT CHỈ (Quả)
Fractus Psoraỉeae coryUfoliae
Phá cố chỉ, Đậu miêu
Quả chín đẵ phơi hay sấy khô của cây Bổ cốt chỉ (Psoraỉea
coryiifoiia L.), họ Đậu (Fabaceae).
Mô tả
Quả hình thận, hơi dẹt, dài 3 mm đến 5 mm, rộng
2 mm đên 4 mm, dày khoảng 1,5 mm. Mặt ngoài màu đen,
nâu đen hoặc nâu xám, có vết nhãn và vân hình mạng lưới
nhỏ. Đinh tròn, tù, có núm nhỏ nhô lên; một bền mặt hơi
lõm vào, có vết cuống quả ờ một đầu. vỏ quả mông, khó
tách rời hạt. Hạt có hai lá mầm, cây mầm trắng hay hơi
vàng, có chất dâu. Quả cứng chăc, mùi thơm nhẹ, vị hơi
đắng.
Vi phẫu
Quả: Vỏ quả có thiêt diện cong tròn đêu ở mặt trong, mặt
ngoài nhấp nhô, lồi lõm. Lớp ngoài cùng là vỏ quả ngoài
mang nhiều lông che chờ có vết lấm tấm trên bề mặt. Bên
dưới biểu bì là nhiều lớp tế bào mô mềm hình chừ nhật
nằm ngang, rải rác có các ống tiết chứa giọt tinh dầu màu
vàng xanh. Trên một vài lát cắt có thể gặp bỏ libe-gỗ năm
trong vỏ quà giữa.
Hạt: Vỏ hạt gồm một lớp tế bào hình giậu xểp hướng tâm
tạo thành vòng liên tục, bên trong là lớp tế bào đặc biệt có
dạng hình trụ đứng và loc rộng ở hai đầu, xếp khít nhau ờ
hai mặt tiếp tuyến, giữa có khoảng gian bào. Ke đến là tế
bào mô mềm hình chữ nhật nẳm ngang, xếp thành nhiều
hoặc ít lớp làm cho vò hạt cỏ chồ dày chỗ mỏng không
đều. Trong vùng mô mềm của vỏ hạt có thể gặp bó libegỗ bị cắt ngang hay cắt dọc. Hai lả mầm xếp khít nhau
tạo thành tông thê hình bâu dục, cỏ thê tách rời ở giừa. ơ
vùng tiếp giáp giữa hai lá mầm, tể bào mô mềm có dạng
hình giậu xếp thành 3 đến 5 lóp, kế đến ỉà tế bào mô mềm
có dạng hình đa giác. Trong vùng giữa của mỗi lả mầm có
thể có bó libe-gồ mới thành lập, phân hóa gỗ và libe chưa
rõ ràng.
Bột
Bột có màu nâu đen, mùi thơm, vị hơi đăng. Nhiêu lông
che chờ bề mặt lấm tấm; mảnh mô mềm; mành vò hạt gồm
các tể bào hình chữ nhật xếp khít nhau như hàng rào; mảnh
mạch vạch, mạch xoắn nhò và hiếm gặp; giọt dầu béo.
Định tính
Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G
Dung mói khai triển: Ether dầu hỏa (60 °c đến 90 °C) ethyỉ acetưt - methanol (20 : 15 : 1).
Dung dịch thử; Ngâm 0,5 g bột dược liệu trong 10 ml
cloroform (TT) khoảng ì h, lọc. Bôc hơi dịch lọc trên cách
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thủy đến cắn khô. Hòa tan cẳn trong 1 ml doroform (Tỉ).
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan hỗn hợp hai chất psoralen
chuan và isopsoralen chuẩn trong cloroform (TT) để được
dung dịch có chứa mồi chất 0,5 mg/ml. Nếu không có hai
chất đổi chiếu trên thì có thề dùng 0,5 g bột Bổ cốt chi
(mẫu chuẩn), chiết như mô tà ờ phân Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lèn bàn mỏne khoảng
10 gl mồi dung dịch trên. Triển khai sắc kỷ đến khi dung
môi đi được 10 cm đến 12 cm, lấy bản mỏng ra, đề khô ở
nhiệt độ phòng. Quan sát các vết dưới ảnh sáng tử ngoại ờ
bước sóng 366 nm. sắc ký đô cùa dung dịch thừ phải có
các vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký
đồ của dung dịch đổi chiếu.
Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 12.13).
Tro toàn phần
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).
Tạp chất
Quả lép không quá 3,0 % (Phụ lục 12.11).
Chế biển
Thu hoạch vào mùa thu, hái lấy cụm quả đã chín, phơi
khô, tách lấy quả, loại bò cuông và tạp chất, phơi hoặc sấy
khô lại.
Bào chế
Bổ cốt chỉ sống: Loại bò tạp chất.
Diêm Bổ cốt chì (chế muối); Lẩy Bổ cốt chì sạch trộn đểu
với nước muối 20 % ù cho thấm đều hết nước muối, cho
vào chảo, sao nhò lửa đến khi khô phồng lên, lấy ra đề
nguội. Dùng 2 kg muối cho 100 kg Bổ cốt chi.
Bảo quản
Đe nơi khó, thoáng mát.
Tính vị, quy kinh
Tân, khổ, ôn. Vào kinh thận, tỳ và tâm bào.
Cọng năng, chủ trị
Bô mệnh môn hỏa, chì tả. Chù trị: Liệt dương, di tinh, đái
đâm, niệu tân, thắt lưng đầu gối đau có cảm giác lạnh, ngũ
canh tà. Dùng ngoài trị bạch biến, hói trán.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 9 g, dạng thuốc sắc.
Dùng ngoài: Dạng cồn thuốc 20% đến 30%, bôi chồ đau.
Kiêng kỵ
Am hư hòa động, tiểu tiện ra máu, đại tiện táo bón, viêm
đường tiết niệu không nên dũng.

BÓI MẨU (Thân hành)
Buỉbus Prừiliariae
Xuyên bối mẫu
Thân hành đã phơi hay sẩy khô của cây Xuyên bối mẫu
(.Fritilìaria cùrhosa D. Don), Ám từ bối mẫu (FrừiHơria
unibracỉeata Hsiao et K.C.Hsia), Cam túc bổi mẫu
(Triĩiỉỉaria przewaỉskii Maxim.) hoặc Thoa sa bôi mẫu
(Fritiỉỉarỉa delavayỉ Franch.), họ Loa kèn (Lilíaceae).
Tùy theo đặc điểm khác nhau cùa các loại Bối mầu người
ta chia ra 3 loại dược liệu: Tùng bối, Thanh bối, Lồ bối
tương ứng với 3 loài dược liệu ờ trên.
Mô tả
Tùng bổi: Thân hành hình nón hoặc hình cầu, cao 0,3 cm
đến 0,8 cm, đường kính 0,3 cm đển 0,9 cm. Mặt ngoài màu
trang ngà, 2 vẩy ngoài có kích thước rất khác nhau, vẩy
ngoài lớn hơn bao lấy vẩy tron2 , phần vẩy không bị bao
bọc có hình trăng lười liềm, phần này có tên là “hoài trung
bảo nguyệt'1(ôm trăng trong tay). Đinh thân hành kín, choi
hình cầu hơi thon, có l đen 2 vẩy nhỏ, đỉnh tù hoặc hơi
nhọn, gốc bàng, hơi lõm, ở giữa cỏ chấm tròn màu nâu
xám, thinh thoảng thấy vết tích rễ. Chât cứng, giòn, vết bè
trắng, có chất bột. VỊ hơi đắng.
Thanh bối: Thân hành hình tròn dẹt, cao 0,4 cm đến l ,4 cm,
đường kính 0,4 cm đến ỉ ,6 cm. Có hai vẩy ngoài đồng dạng
bọc lẩy nhau. Đinh mờ ra có chồi và 2 đến 3 vẩy nhỏ bên
trong, có vết tích của thân hình trụ, mảnh khảnh.
Lo bối: Thân hành hình nón dài, cao 0,7 cm đến 2,5 cm,
đường kính 0,5 cm đẻn 2,5 cm. Mặt ngoài màu trắng ngà,
hoặc vàng nâu, hơi lốm đốm nâu, 2 vẩy ngoài đồng dạng.
Đinh mở ra và hơi thon, gốc hơi nhọn hoặc tương đổi tù.
Bột
Bột màu trắng ngà, mùi đặc trưng, vị hơi đắng. Soi kính
hiên vi thay:
Tùng boi và thanh bối: Nhiều hạt tinh bột hình trứng, hình
câu dài hoặc bât định hình, một 5Ô hạt hơi phân nhánh,
đường kính 5 pm đến 64 Ịim, rốn hạt hình khe ngắn hay
dạng điểm, hình chừ V hay chữ Ư, cỏ vân tăng trường mờ.
Te bào biểu bì hình chừ nhật, thành lượn sóng nhất là ở bề
mặt, đôi khi thấy lổ khí ừòn hay tròn dẹt, tế bào không đều.
Mạch xoăn, đường kính 5 pm đến 26 pm.
Lô bổi: Hạt tinh bột hình trứng lớn, hình vò sò, hình thận
hay hình bầu dục, đường kính tới 60 Ịim, rổn hạt hình chữ
V, hình sao hay dạng điểm, thay rò vân tăng trường. Mạch
xoăn và mạch hình mạng, đường kính tớĩ 64 pm.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, l g, 105

°c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 0,5 % (Phụ lục 12.11),
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Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước măt rây là 3,15 mm: Không quả
5,0 % (Phụ lục 12.12).
Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 9,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 50 % (Tỉ) làm dung môi.
Chế biến
Thu hoạch vào mùa hè, thu, đào lấy thân hành, loại bò rề
con, vỏ thô, rừa sạch, phơi hoặc sấy khô ờ nhiệt độ thấp.
Bảo quản
Để nơi khô, đựng trong thùng hoặc lọ kín, tránh mốc mụt.
Tính vị, quy kinh
Kho, cam, vi hàn. Vào các kinh phế, tâm.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, nhuận phế, hóa đờm, tán két. Chủ trị: Ho rảo
do phế nhiệt, ho khan, ho đờm có máu, ho lao (không có vi
khuẩn); loa lịch (tràng nhạc), áp xe vú, bướu cổ.
Cách đùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4 g đến 9 g, dạng thuốc sắc hoặc dùng bột,
để hòa với nước thuốc thang đà sắc, uổng mỗi lần từ 1 g
đến 2 g.
Kiêng ky
Không dùng phối hợp với Phụ tử, 0 đầu.

bào hơi sân sùi, Lông che chở ở gốc chi nhị dày, có 1 đến 5
tế bào, đường kính chân lông đạt tới 128 pm, đinh tròn tù.
Trong các tế bào tràng và đài hoa có tinh thể calci oxalat
dạng cát, lăng trụ và cụm calci oxalat.
Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mòng: Silica geỉ G.
Hệ dung môi khai triân: Ethyl acetat - methanol - amoniac
đậm đặc ( 17: 2: 1) .
Dung dịch thử : Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 1 ml amoniac
đậm đặc (TT), trộn kỹ, thêm 25 ml cloroform (TT) khuấy
kỹ, để lắng qua đêm, lọc, bốc hơi dịch lọc đến khô. Hòa tan
cặn trong 1 ml cloroform /77), được đung dịch thử.
Dung dịch chất đối chiếu: Hòa tan atropin sulfat chuẩn và
scopolamin hydrobromid chuẩn trong methanol để được
dung dịch có chửa mồi chất 4 mg/ml.
Duns, dịch dược liệu đoi chiểu: Neu không có 2 chất chuân
trên, dùng ỉ g bột hoa Cà độc dược (mẫu chuẩn), tiến hành
chiết như mô tà ờ phẩn Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 ịil mồi
dung dịch trên. Triển kJnai sắc ký xong, lấy bân mỏng ra,
phơi khô ngoài không khí, phun thuốc thử Dragendorff
(TT). Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vêt có
cùng màu sắc và giá trị với các vết atropin và scopolamin
cùa dung dịch chất đối chiếu. Hoặc trên sắc ký đồ của
dung dịch thừ phải có các vết cùng màu và giá trị Rf với
các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.
R ị

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85

°c, 4 h).

CÀ ĐỘC DƯỢC (Hoa)
Flos Daturae meteỉỉs

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

Hoa phơi hay sấy khô của cây Cà độc dược {Datura meteỉ
L.), họ Cà (Solanaceae).

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

Mô tả
Hoa khô thường nhàu nát, hình dải. Hoa chưa nờ dài
3 cm đến 5 cm, hoa đă nờ dài 7 cm đến 12 cm. Đài hình
ống, dài bang 2/5 tràng hoa; màu lục xám hoặc màu vàng
xám, đỉnh có 5 thủy với 5 gân ở đáy; bề mặt hơi có lông
mịn; tràng hình loa kèn, màu vàng nhạt hoặc màu vàng
nâu, đỉnh có 5 thùy, nhọn, ngắn, có 3 gân dọc rõ ở dưới
đỉnh; giữa hai thùy có chỗ hơi lõm; nhị 5, chi nhị dinh liền
vào ống tràng, dài bằng 3/4 tràng; vòi nhuỵ hình gậy. Mầu
hoa sấy khô, chât mềm dẻo; mẫu hoa phơi khô, giòn, mùi
nhẹ; vị hơi đẳng.

Định luọmg
Cân chính xác khoảng 10 g bột mịn dược liệu, đã được sấy
khô 4 h ở 60 °C; làm am bang hon hợp ethanol - amoniac
đậm đặc - ether ( 5 : 4 : 1 0 ) , để yên 12 h, cho vào bình
Soxhlet chiết bằng ether (TT), trên cách thủy đến khi chiết
hết alcaloid (Phụ lục 12.3, dùng thuốc thử Dragendorff).
Bốc hơi dịch chiết trên cách thủy cho bay gần hết ether,
thêm 25 ml dung dịch acid sulfuric 0,5 N /77), tiếp tục bốc
hơi cho đến hết ether. Đổ yên dung dịch đến khi còn hơi
ấm, lọc qua bông, chuyển dịch lọc vào bình gạn. Mặt khác,
rùa bà cặn dược liệu bằng 5 ml dung dịch acid sulfuric
0,5 N (TT) và 2 lần với nước, mồi lần 5 ml. Gộp các nước
rừa với dung dịch acid trong bình gạn, chiết với 10 ml, 5 ml,
5 ml cloroform /77), đến kill cloroform không còn có màu.
Gộp các dung dịch clorofonn và chiết bằng 10 ml dung
dịch acid sulfuric 0,1 N /77), gạn bò lớp cloroform, gộp
các dịch chiết acid sulfuric lại, trung hòa bằng ơmoniac
đậm dặc /77) và thêm 2 ml amoniơc đậm đặc /77). Chiêt
ngay với 20 mi, 15 ml, 15 mh 10 ml, 5 mỉ cloroform

Bột
Bột màu vàng nhạt, vị hơi đắng. Hạt phấn gần hình
câu hoặc hình bâu dục dài, đường kính 39 pm đẽn
42 fim, có cấu tạo 3 lồ rãnh, bể mặt có đường gân nhò phân
nhánh, tạo thành hình mạng lưới ở hai cực. Lông che chờ
của đài có 1 đên 3 tê bào, thành tế bào sần sùi. Mỗi lông
tiết có } đến 5 tế bào ở dầu và 1 đến 5 tế bào ờ chân. Các
lông che chở ờ mép cánh hoa có 1 đến 10 tế bào, thành tể
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(TT) đến khi chiết được hết alcaloid. Lọc các dung dịch
cioroform trên cùng một phễu lọc có natrì suỉphat khan
(JT) Rửa tiếp phễu lọc hai làn, mỗi lần với 4 ml cỉorọ/orm
(TT) Gộp các dịch chiết cloroform và dịch rữa, bôc hơi
dung môi trên cách thủy. Thêm 3 ml ethanol trung tính
(TT) để hòa tan cặn, bốc hơi đến khô và tiếp tục đun nóng
trong 15 min. Đun nhẹ để hòa tan cặn trong 2 ml cloroform
(TT) cho thêm chính xác 20 ml dung dịch chuẩn độ dung
dich acid sulfuric 0,02 N (CĐ), đun cách thủy cho bôc hơi
hềt cloroform; để nguội ờ nhiệt độ phòng, thêm 2 giọt đến
3 giọt dung dịch đỏ methyl (77). Chuân độ băng dung dịch
natri hydroxyd 0,02 N (CĐ) đến khi xuât hiện màu vàng.
1 ml dung dịch acid sulfuric 0,02 N (CĐ) tương đương với
6,068 mg C17H2iN 0 4.
Hàm lượng aicaloiđ trong được liệu không được dưới
0,30 %, tính theo scopolamin (Cí7H2iN04), tính trẽn dược
liệu khô kiệt.
Chế biến
Từ thảng 4 đến tháng 11, thu hái hoa lúc bát đầu nở, phơi
hoặc sẩy khô ờ nhiệt độ thấp.
Bảo quản
Để nơi khô, tránh mốc, mọt.
Tính VỊ, quy kinh
Tân, ôn, có độc. Vào các kinh phế, can.
Công năng, chủ trị
Bình suyễn, chỉ khái, giải co cứng, chỉ thống. Chủ trị: Ho
suỵễn khò khè, thượng vị đau có cảm giác lạnh, phong
thấp tê đau, trè em co giật mạn tính.
Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 0,3 g đển 0,6 g, dạng thuốc hoàn. Có thể
dùng dưới dạng thuốc hút (dược liệu thái nhò cuộn thành
điêu thuốc hút, chia liều đe dùng, mỗi ngày không được
dùng quá 1,5 g dược liệu).

CÀ ĐỘC DƯỢC (Lả)
Folium Daturae meteỉis
Lả phơi hay sấy khô của cây Cà độc dược (Datura meteỉ
L.), họ Cà (Solanaceae).
Mô tả
Lá khô nhăn nheo, màu nâu, mùi hãng đặc biệt, dài
9 cm đên 16 cm, rộng 4 cm đến 9 em. Cuống lá dài
4 cm đên 6 cm. Đâu lá nhọn, gổc lá lệch (hai bên gốc phiến
lả không đêu nhau). Mép lá thường lượn sóng, có khía
răng cưa nông. Mặt trcn phiến lả màu lục xám, mặt dưới
màu lục nhạt. Gân chính màu xám nhạt.
Vỉ phẫu
Gán lá: Bicu bì trên và biểu bỉ dưới gồm một lớp tố bào
mang nhiêu lông che chờ có bề mặt lấm tấm, lông tiết có
đâu đa bào và chân đon bào. Mô dày nàm sát biểu bì trên

và biều bì dưới. Mô mềm cẩu tạo bời những tể bào có thành
mònc, hình tròn hay đa giác không đều, rải rác cổ những
té bào chứa tinh thê calci oxalat dạng cát. Bó ỉibe-gỗ hình
cung ờ giữa gân lá, libe tạo thành vòng bao quanh gỗ.
Phiên lá: Biêu bì trên và biêu bì dưới gôm một lớp tê bào
mang lông che chở và lông tiết. Mô giậu gồm các tế bào
hình chữ nhật, xếp vuông góc với bicu bì trên, phía dưới lả
mô khuyết, rải rác có các tinh thể calci oxalat hình cầu gai
nằm giữa mô giậu và mô khuyết.
Bột
Bột màu lục xám, mùi hăng đặc biệt, vị đẳng. Mảnh biểu
bì mang lồ khí, mang lông tiết hoặc lông che chờ. Lông
che chở đa bào cấu tạo bởi 3 đến 4 tể bảo thành mỏng, bề
mặt lấm tấm. Thinh thoảng có một sổ lông che chờ đa bào
có eo thắt. Lông tiết đầu đa bào, chân đơn bào. Mảnh mạch
xoắn. Mảnh mô mềm hình giậu. Tinh thể calci oxalat hình
cẩu gai.
Định tính
Lấy khoảng 3 g bột dược liệu cho vào một bình nón khô có
nút mài dung tích 100 ml. Thẩm ẩm bằng vừa đủ amonìac
đậm đặc (77). Thêm 15 ml hỗn hợp ether - cloroform
(3 : 1). Để yên từ 45 min đến 1 h, thinh thoảng lắc đều.
Lọc dịch chiết ether - cloroform vào một bát sứ nhỏ, lẩy
bã dược liệu chiết như trên 2 lần nữa, gộp các dịch chiết
ether - cloroform vào một bát sứ nhỏ, bốc hơi trên nồi cách
thủy tới khô. Hòa tan cắn với 3 giọt đến 5 giọt acid nitric
(77) rồi bốc hơi trên nồi cách thủy đến khô, cắn có màu
vàng. Để nguội, nhỏ vào cắn 5 giọt aceĩon (77) và 1 đến
2 giọt dung dịch kali hydroxyd ỉ ồ % trong ethanol 90 %
(77) vừa mới pha sẽ xuẩt hiện màu tím không bền.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85

°c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Định IưọTig
Cần chính xác khoảng 25 g bột mịn dược liệu, đâ được
sấy khô 4 h ờ 60 °C; cho vào bình Soxhlet, làm ẩm bằng
hỗn hợp ethanol - amoniac. đậm đặc - ether ( 5 : 4 : 10),
để yen 12 h, thêm 500 ml ether (77), đun hồi lưu trên
cách thủy đến khi chiết hểt alcaloid (Phụ lục 12.3, dùng
thuốc thừ Dragendorff). Bốc hơi dịch chiết trên cách
thủy cho bay gần hết ether, thêm 25 ml dung dịch acid
sulfuric 0,5 N (77), tiếp tục bốc hơi cho đến hết ether. Để
yên dung dịch đến khi còn hơi ấm, lọc qua bông, chuvển
dịch lọc vào bình gạn. Mặt khác, rừa cắn bang 5 ml dung
dịch acid sulfuric 0,5 N (77) và 2 lần với nước, mồi lần
5 ml. Gộp các nước rữa với dung dịch acid sulfuric trong
bĩnh gạn, chiết với 10 mi, 5 ml, 5 ml cloroform (77) đến
khi cloroform không còn có màu. Trộn đều các dung dịch
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cloroform và chiết bằng 1 0 ml dung dịch acid sulfuric
0,1 N (TT). gạn bò lớp cloroform, gộp các dung dịch acid
sulfuric lại, trung hòa băne amonìcic đậm đặc (TT) và them
2 ml amoniac đậm đặc (TT) nữa. Chi et ngay với 2 0 ml,
15 ml, 15 ml, 10, 5 ml clorofonn (IT), đến khi chiết được
hết alcaloid. Lọc các dung dịch cloroform trên cùng một
phễu lọc có natrì suỉphat khan (TT). Rừa tiếp phều lọc hai
lần, mỗi lần với 4 ml cloroform (7T), Gộp các dịch chiết
cloroform và dịch rửa, bốc hơi dung môi trên cách thủy
đến can. Thêm 3 ml ethanol trung lính (TT) để hòa tan can,
bốc hoi đến khô vả tiếp tục đun nóng trong ] 5 min. Đun
nhẹ để hòa tan cận trong 2 ml cloroform (TT), cho thêm
chính xác 20 ml dung dịch acid sulfuric 0.02 N (CĐ), đun
cách thủy cho bốc hơi hết cloroform; để nguội ờ nhiệt độ
phòng, thêm 2 giọt đến 3 giọt dung dịch đò methyl (77).
Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,02 N (CĐ)
đến khi xuất hiện màu vàng. 1 ml dung dịch acid sulfuric
0,02 N (CĐ) tương đưưng vợi 6,068 rng Q 7 H21NO4 .
Dược liệu phải chứa không được dưới 0,12 % alcaloid tính
theo scopolamin (Ci7H2 !N04) tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Vào tháng 4 đến tháng 10, khí trời khô ráo, hái lá bánh tẻ,
loại bò các lá bị sâu bệnh và héo vàng, đem phơi nắng hoặc
sấy nhẹ đến khô.
Bảo quản
Để nơi khô rảo tránh mốc, mọt.
Tính vị, quy kinh
Tân, ôn, có độc. Vào kinh tâm, phế.
Công năng, chủ trị
Bình xuyễn, chi khái, chỉ thống. Chủ trị: Hen suyễn, dau
loét dạ dày ruột, nôn say tàu xe, đau răng, phong thấp,
động kinh ở trẻ em, gây tê mê cho phầu thuật, cai nghiện
ma tuý.
Cách dùng, liều lượng
Liều tối đa cho người lớn dạng bột 0,2 g/lần, 0,6 g trong
24 h. Có the dùng lá cuốn để hút không được vượt quá
1 g/ngày.
Kiêng ky
Không dùng cho người hen suyễn do nhiễm trùng hô hấp,
cao huyết áp, thiên đầu thống.

CÀ GAI LEO
Herba Sola ni procumbensỉs
Phần trên mặt đất được phơi hoặc sẩy khô ờ 50 °c đến
60 °c của cây Cà gai leo {Solanum procumbens Lour.), họ
Cà (Solanaceae).
Mô tả
Dược liệu là những đoạn thân lá dài từ 2 cm đến 5 cm,
màu xanh nhạt hoặc nâu xám hoặc vàng nâu. Lá nguyên
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có hình trứng hoặc thuôn. Gổc lá hình rìu hoặc hơi tròn,
mép nguyên hoặc hơi lượn và có khía thùy. Phiến lá dài
từ 2 cm đến 4 cm, rộne 1,2 crn đến 2,0 cm, cuống dài
0,3 cm đến 0,8 cm, mặt trên sẫm, mặt dưới nhạt phủ đầy
lông tơ màu trắng; hai mặt đều có gai ờ gân chính, nhất là
mặt trên; cuống ỉá cũng có gai.

Bột
Bột cỏ màu xám, mùi thơm đặc trưng, vị hơi đắng. Quan
sát dưới kinh hiển vi thấy: Mảnh biểu bì phiển lá mang
lông che chờ và lỗ khí, có nhiều mảnh mạch xoắn, nhiều
lông che chờ hình sao, lông che chờ đa bào một dãy, nhiều
lông đơn bào và lông tiết; sợi thành dày đứng riêng lẻ,
mảnh biểu bì thân, mành mô mềm có tinh thể calci oxalat
hình cầu gai nằm ngoài hoặc trong tể bào.
Định tính
A. Lấy khoảng 3 g bột dược liệu, thêm 2 ml amoniac (TT),
trộn cho thấm đều, đê yên 30 min. Them 20 ml cloroform
(TT), đun hồi lưu trên cách thủy 30 min, đổ nguội, lọc. Cô
dịch lọc trên cách thủy đến cấn. Hòa căn trong 5 ml dung
dịch acid sulfuric Ị % (TT) bẳng cách lắc siêu âm trong
5 min, để nguội, lọc, chia dịch lọc vào 3 ống nghiệm để
làm các phản úng sau;
Ống 1: Nhỏ một giọt thuốc thử Mayer (TT), xuất hiện tủa
trăng.
Óng 2: Nhò một giọt thuốc thử Dragendorff (TT), xuất
hiện tủa vàng cam.
Ống 3: Nhỏ một giọt thuốc thừBouchardat (TT), xuất hiện
tủa nâu.
B. Phươnu pháp sấc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF2i4Dung môi triển khai: Cloroform - methanol - amoniac
(50:9:1).
Dung dịch thìc. Lấy khoảng 2,0 g bột dược liệu cho vào
bình cầu dung tích 100 ml. Thêm 30 ml dung dịch acid
acetic 5 % trong methanol (TT), đun hồi lưu trong cách
thủy trong 1 h. Lọc, chuyển dịch lọc vào bình gạn 50 ml,
thêm 15 ml n-hexan (77), lẳc kỹ và để phân lớp, lấy phần
dịch chict methanol, cô trên cách thủy đển cấn. Dùng
khoảng 5 ml dung dịch amoniac 5 % (TT) để hòa cắn và
chuyển sang bình gạn. Them 10 ml cloroform (TT), lắc kỳ,
gạn lẩv lóp cloroform và làm khan bằng natri Sulfat khan
(77), cô trên cách thùy đến cắn. Hòa tan cắn bằng 1 ml
methanol (TT) được dung dịch thử.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy khoảng 2,0 g bột Cà gai leo (mẫu
chuẩn), chiết như mô tà ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt trên bản mỏng 10 pl mõi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lay bản mòng ra,
để khô trong không khí ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch
ceric Sulfat ỉ % trong acid sulfuric 10 % (TT). sấy bản
mỏng ờ nhiệt độ 120 °c trong 15 min, Quan sát dưới ánh
sáng từ ngoại bước sóng 366 nm. Trên sấc ký đồ của dung
dịch thừ phài có các vết cùng màu sẳc và cùng giá trị Rf với
các vết trcn sắc ký đồ của dung dịch đổi chiếu.

CẢ NGỤA

DƯỢC ĐIỀN VIỆT NAM V
Độ ẩm
Không quả 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105

Tính hàm lượng glycoaỉcaloiđ trong mẫu thử theo sotasodin
dựa vào độ hẩp thụ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và
hàm lượng của solasodin chuẩn.
Hàm lượng glycoalcaỉoid toàn phẩn trong dược liệu không
được thâp hơn 0,1 % tính theo solasodin (C27H43NCL), tính
trên dược ỉiộu khô kiệt.

°c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ lục 12.11).
Định lưọng
Phương pháp quang phồ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1).
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác khoáng 0,05 g solasodin
chuẩn, chọ vào bình định mức 100 ml, thêm một ít meíhanoỉ
(77), lắc cho tan hết solasodin, thêm tiếp methanoỉ (TT)
đến vạch và lắc đều.
Dung dịch thứ: Cân chính xác khoáng 3,0 g bột dược liệu
(qua rây cổ cỡ mắt rây 1,25 mm), đun hồi lưu trong cách
thùy trong 3 h với 50 ml dung dịch acid acetic 5 % trong
methanoỉ (TT). Đe nguội, lọc qua phễu thủy tinh xốp số 4,
rửa bình và phều lọc bằng 30 ml dung dịch acid acetic 5 %
trong methanoỉ (77), gộp dịch lọc và dịch rửa, cô trên cách
thùy đến cạn. Hòa tan cắn bằng lắc siêu âm với methanoỉ
(77), chuyển vào bình định mức 10 ml, thêm methanoỉ
(77) đến vạch. Đậy nút và lấc đều.
Cách tiến hành'.
Lần lượt cho vào 3 bình gạn dung tích 50 mỉ các dung dịch sau:
Bình ỉ
Dung dịch sử dụng

; Bình

2

Bình 3

Dung
dịch
chuẩn
(ml)

Dung
dịch thừ
(ml)

Mầu
trăng
(ml)

5

5

5

Dung dịch
đệm phosphat 0, ỉ M
pH 8,0 /77)
Dung dịch xanh
bromothymo! 0,2 %
(Hoà tan 0,2 g xanh
bromthymoỉ (TT) trong
ethanoỉ 20 % (77),
thêm ethanoỉ 20 %
(TT) vừa đủ 100 ml).
Dung dịch solasodin
chuân (0,5 mg/ml)
Dung dịch thử

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0

Methanoỉ (77)
Cloro/orm (77)

0
10

0
10

0,5

Chế biến
Thu hái quanh năm bộ phận trên mặt đất, tốt nhất vào lúc
cây bẳt đâu ra hoa. Toàn cây được chặt thành từng đoạn
dài từ 2 cm đên 5 cm, sau đó phơi hoặc sây khô ử nhiệt ctộ
50 °c đến 60 °c.
Bào chế
Trước khi dùng, lẩy dược liệu vi sao hoặc sao vàng.
Bảo quăn
Bảo quàn trong bao bì kín, đổ nơi khô ráo, thoảng mát.
Tỉnh vị, quy kinh
Khổ, ôn, hơi có độc.
Công năng, chủ trị
Phát tán phong thấp, tiêu độc, trừ ho, giảm đau, cầm máu.
Chủ trị: Phong thâp, đau nhức các đâu gân xương, ho khan,
ho gà, dị ứng, xơ gan, vicm nhiễm quanh răng.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 16 g đến 20 g, dưới dạng thuốc sẳc. Thường
dùng phối hợp với một số vị thuốc khác.

CẢ NGỰA
Hippocampus
Hải mã
Cả con cá đâ phơi hay sấy khô của một sổ loài Cá ngựa
{Hippocampus spp.), họ Cá chìa vôi (Syngnathidae).
Mô tả
Cá ngựa có thân hình hơi dẹt, dài và cong. Toàn thân dài
khoảng 15 cm đến 20 cm, có khi hơn; phần phình to ờ giữa
thân rộng từ 2 cm đên 4 cm; màu vàng nhạt hoặc nâu đen.
Thân và đuôi chia thành các ô hình chữ nhật, các ô này
đựợc tạo bởi các đôt xương vòng song song; ở đính các
đôt thân cổ các gai nhọn, thân có 7 gờ dọc, đuôi cuộn lại ở
cuối và chi có 4 gừ. Đầu hơi giong hình đầu ngựa, giữa đầu
có các gai to nhô lên. Miệng dài như một cái vòi, không có
răng, hai mắt lôm sâu. Thể nhẹ, chat xươn^, cứng rắn, hơĩ
có mùi tanh, vị hơi mặn. Cả ngựa loại to, đâu đuôi đây đủ,
không có sâu mọt là loại tôt.

10

Lắc kỹ 3 bình trên trona 15 min, sau đó để yên khoảng
30 min cho phân lớp. Gạn lấy lớp cloroform vào 3 bình
gạn khác. Lăc lớp cỉoroíorm với 10 ml dung dịch natri
hỵdroxyd 0,05 N /77). Để yên 30 min cho phân lớp. Gạn
lấy dung dịch kiềm màu xanh.
Đo độ hấp thụ ở bước sóng 616 nm (Phụ lục 4.1) của các
dung dịch kiềm thu được.

Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g dược liệu đã nghiền
nhỏ, 105 cc, 4 h).
Chế bỉến
Hai mùa hạ, thu, bắt cá ngựa về rừa sạch, loại bò màng da,
bỏ ruột, uôn cong đuôi rôi phơi khô, thường buộc lại từng
đôi một (1 con đực, 1 con cái).
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CẢI c ù (Hạt)

Bào chế
Loại bỏ tạp chất, vụn nhỏ, khi dùng giã nát, tản bột. Thường
vặt bỏ gai trên đầu, tẩm rượu, hơ hoặc sao kỳ với cám, tán
nhõ để dùng hoặc ngâm rượu với thuổc khác để uổng.
Bảo quản
Đe nơi khô, mát, trong lọ, hộp kín có chứa một ít long não
hay hồ tiêu đổ phòng sâu mọt.
Tính vị, quy kinh
Cam, hàm, ôn. Vào các kinh can, thận.
Công năng, chủ trị
Ôn thận tráng dương, tán kết tiêu thũng. Chù trị: Liệt
dương, di niệu, thận hư, tái xuyền, trưng hà, u cục ở trong
bụng, ngã tồn thương.
Dùng ngoài trị mụn nhọt sưng đau.

Dang dịch đối chiếu: Lấy 1 g Hạt cải củ (mẫu chuẩn), tiến
hành chiết như mô tà ờ phẩn Dung dịch thử.
Càch tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mông 5 Ịil mỗi
dung địch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra,
để khô trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại
ở bước sóng 254 nm. Các vết trên sẳc ký đồ của dung dịch
thử phải có cùng giá trị
và màu sắc với cảc vết trên sắc
kv đô của dung dịch đôi chiêu.
Phun hồn hợp gom dung dịch vanilin ỉ % trong acid
sulphuric (77) - ethanol 96 % (77) (10 ; 90), sấy bản mỏng
đên khỉ các vêt hiện rồ. Trên săc ký đô của dung dịch thử
phài có các vết cùng giá trị Rf và màu sắc với các vết trên
sắc ký đo của dung dịch đối chiếu.
R f

Độ ẩm
Kliông quá 8,0 % (Phụ lục 12.13).

Cách dùng, liều Iưựng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc uống.
Dùng ngoài: Tán thành bột mịn bôi vào cho đau. Lượng
thích hợp.

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

Kiêng kỵ
Phụ nữ mang thai kiêng dùng.

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

CẢI CỦ (Hạt)
Semen Raphani saiivi
Lai phục tử, La bặc tử

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

Hạt lấy từ quả chín, phơi hay sẩv khô cùa cây Cải củ
{Raphanus sativas L.), họ Cài (Brassicaceae).
Mô tả
Hạt nhỏ hình trứng tròn hoặc hình bầu dục hơi dẹt, dài
2,5 mm đến 4 mm, rộng 2 mm đến 3 mm. Mặt ngoài màu
nâu vàng, nâu đỏ hoặc nâu xám, ở một đầu có rốn hạt hình
tròn, màu nâu sẫm; đầu kia có mấy rãnh dọc. Vồ hạt mỏng
và giòn, bên trong có hai lá mầm màu trắng vàng, có dầu.
Không mùi, vị nhạt hơi đắng, cay.
Đỉnh tính
A. Lấy một lượng nhỏ bột dược liệu (khoảng 20 mg) cho
vào ổng nghiệm, thêm một hạt nhỏ natri hydroxyd (77),
đun ống nghiệm trên đèn cồn, để nguội. Hòa hồn hợp trên
trong 2 ml nước, lọc. Lây 1 ml dịch lọc, acid hóa bằng
dụng dịch acid hydrocỉọrỉc 5 % 7 7 ), khí hydrosulfur sẽ
bốc lên làm cho giấy tẩm chì acetat (77) biển thành màu
đen nâu, sảng bóng.
B. Phương pháp săc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica geỉ GF2i 4.
Dung môi khai trien: Lớp trên của hồn hợp dung môi gồm
ethyl acetat - acid formic - nước ( 1 0 :2 :3 ).
Dung dịch thử: Lây 1 g bột dược liệu, thêm 30 ml ether
(77), đun hổi lưu 1 h và loại bỏ dịch ether, bay hơi bã tới
khô. Thêm 20 ml methanol (77) vào bâ, đun hồi lưu l h,
lọc và bổc hơi dịch lọc tới cắn, hòa tan cán trong 2 ml
methanol (77) dùng làm dung dịch thử.
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Tro không tan trong add
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, khi quả chín, cất lấy cây, phơi khô,
đập lấy hạt, loại bỏ tạp chat, phơi khô.
Bào chế
Hạt cùi củ: Lấy hạt cải củ, loại sạch tạp chất, rừa sạch phơi
khô, khi dùng giã nát.
Hạt cải cù sơo: Lấy hạt cài củ sạch, sao nhỏ lừa đến khi hơi
phong và có mùi thơm, lẩy ra để nguội, khí dùng giã nát.
Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng, tránh sâu, mọt.
Tính vị, quy kinh
Tân, cam, bình. Vào kinh phế, tỳ, vị.
Công năng, chủ trị
Tiêu thực trừ trướng, giáng khí hóa đờm. Chủ trị: Ản uống
đình trệ, thượng vị đau trướng, đại tiện bí kểt, tiêu chảy,
kiết lỵ, đờm nghẽn, ho suyễn.
Cách dùng, liều lương
Ngày dùng từ 5 g đến 10 g, dạng thuốc sắc.
Kiêng kv
Cơ thể hư nhược, thuộc chân khí hư thì không được dùng.
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CAM THẢO (Rễ và Thân rễ)
Radix et Rhizoma Gỉycyrrhỉiae
Rễ và thân rề CÒ11 vò hoặc đâ cạo lóp bần, được phơi hay
sấy khô của ba loài Cam thảo Gỉycyrrhừa uraỉensis Fisch.,
Glycvrrhiza inflate! Bat. hoặc Giycyrrhiza glabra L., họ
Đẩu (Fabaceae).

Mô tả
Glycyrrhiza uralensis: Đoạn rễ hình trụ, thẳng hay hơi
cong queo, thường dài 20 cm đến ỉ 00 cm, đường kính
0,6 cm đến 3,5 cm. Lóp bân ngoài cùng bị cạo bỏ hoặc
dính chặt. Rễ chưa cạo lóp bần bên ngoài cỏ màu nâu đỏ
hoặc nâu xám cỏ các vết sẹo cùa rễ con, những vết nhăn
dọc và các lỗ vỏ nhô lên. Rễ đã cạo lớp bần có màu vàng
nhạt. Chất cứng chắc, khó bẻ gãy, vết bẻ màu vàng nhạt có
nhiều xơ dọc, có tinh bột. Mặt cắt ngane có nhiều tia ruột
từ trung tâm tòa ra, trông giong như nan hoa bánh xe, đôi
khi có khe nứt, tầng phát sinh libe-gỗ thành vòng rõ. Đoạn
thân rễ hình trụ, bên ngoài có các núm sẹo, tùy ở trung tâm
mặt cắt ngang. Mùi đặc biệt, vị ngọt hoi khé cổ.
Glycyrrhiza inflata: Đoạn rề và thân rễ hóa gồ, chất cứng
chắc, đôi khi phân nhánh, mặt ngoài thô ráp và có màu nâu
xám. Mặt bẻ có nhiều sợi hóa gồ thành đám, ít tinh bột.
Thân rễ mang nhiều chồi bất định lớn.
Glycyrrhiza glabra: Re và thân rễ chất tương đoi chẳe, đôi
khi phân nhánh, mặt ngoài không thô ráp, hầu hết có màu
nâu xám, lỗ vỏ nhỏ, không rõ.
Vi phẫu
Lớp bần dày gồm các tế bào hình chữ nhật. Mô mềm vỏ
có chứa nhiều hạt tinh bột, Tia ruột có 3 đến 5 hàng tế bào
loe rộng thành hình phễu trong vùng libe. Libe hình nón
chứa các đám sợi thành dàv và tinh thể calci oxalat. Gỗ
gôm mạch gỗ to, sợi gồ và mô mềm gỗ ít hóa gỗ. Trong
có tủy nhỏ.

Bột
Màu vảng nhạt đến màu vàng nâu. Soi kính hiền vi thấy
các mảnh mô mềm với tế bào có thành mòng chứa nhiều
hạt tinh bột. Hạt tinh bột đứng riêng rê, hình trứng hav
hình cầu cỏ đường kính 2 |im đến 20 ịim. Sợi gỗ màu vàng,
có thành dày, thường kèm theo tế bào có tinh the calci
oxaỉat hình lăng trụ. Mảnh mạch điểm màu vàng, mảnh
bân màu nâu đỏ.
Định tính
A. Nhò dung dịch amoniac (77) lên bột dược liệu sẽ có
màu vàng tươi, thêm dung dịch acid sulfuric 80 % (TT) sè
mât màu vàng tươi.
B. Lấy 0,5 g bột Cam tháo, thêm 50 mỉ ethanol 70 % (77),
dun nóng trên cách thủy trong 15 min. Lọc nóng qua bông,
lâỵ dịch lọc để làm các phán ứng sau:
Lây 10 mỉ dịch lọc vảo một chén sứ, cô trên cách thủy
dèn khô. Thêm vào cắn 1 ml anhydrid acetic (77) và l ml
dorofonn (TT), khuáy kỹ, lọc lấy phần dung dịch trong,
cho vào một ong nghiệm khỏ. Thêm từ từ theo thành ống
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nghiệm khoảng 1 ml acid sulfuric (TT). Giữa 2 lớp chất
lòng có vòng ngăn cách màu nâu đò, lóp dung dich phía
trên có màu vàng nâu sẫm.
Lấy 2 ml đến 3 ml dịch lọc cho vào một ống nghiệm, thêm
một ít bột magnesi (77) vả 0,5 ml acid hydroclorìc (77),
sỗ xuất hiện màu đỏ sẫm.
c . Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trỉẻn: Ethyl acetal - acid formic - acid
acetic, băng - nước (15 : 1 : ỉ : 2).
Dung dịch thừ: Lây khoảng 0,5 g bột dược liệu, thèm
20 ml ether ethylic (77), đun hồi lưu trên cách thủy 1 h,
gạn bỏ dịch ether. Thêm vào bã 15 ml methanol (TT), đun
hồi lưu trên cách thủy 1 h, để nguội, lọc lấy dịch chiết. Bốc
hơi dịch chiết đen cắn, hòa tan cấn trong 20 ml nước. Lắc
dung dịch thu được với n-bưỉanol 3 lẩn, mỗi lần 20 ml.
Gộp địch chiết butanol, rửa 3 lân với nước, bõ nước rửa.
Bay hơi dịch chiêt butanol trên cách thủy tới căn, hòa tan
căn trong 5 ml methanol (TT) được đung dịch thừ.
Dung dịch dược liệu đổi chiểu: Lấy 0,5 g bột Cam thảo
(mẫu chuẩn) chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Dung dịch chất đối chiếu: Hòa tan amoni glycyrrhizinat
chuân trong methanol (77) đê được dung dịch có nông độ
khoảng 2 mg/ml.
Cách tien hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 5 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khí khai triển xong, lấy bản mòng
ra đê khô ngoài không khí, phun dung dịch acid sulfuric
10 % trong ethanol (TT), sấy bàn mòng ở 105 °c trong
5 min. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước són£
366 nm, trên sẳc kỷ đồ cùa dung dịch thử phải có các vết
phát quang cùng màu và cùng giá trị Rf với các vết trên
sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đôi chiếu và có một vết
phát quang cùng màu và cùng giá trị Rf với vet cùa amoni
glycyrrhizinat trên sắc ký đồ của dung dịch chất đổi chiểu.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 6,0 % đổi với rề đâ cạo lớp bần; không quá
10,0 % đối với rễ không cạo lớp bần (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid
Không quả 2,5 % (Phụ lục 9.7).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Định lưựng
Phương pháp săc ký lòng (Phụ lục 5.3).
Phơ động: AcetonitrịỊ - dung dịch acid phosphoric 0,05 %
(38 : 62)
Dung dịch thử: Cân chính xác khoáng 0,2 g bột dược liệu
(qua rây số 355) vào bình nón có nút mài, thêm chính xác
100 ml e t h a n o l 7 0 % ( T T ) , đậy nút, cân, sau đó siêu âm
30 min, đế neuội, cân lại và bố sung ethanol 70 % (TT) đê
được khối lượng ban đầu. Trộn đêu và lọc qua màng lục
0,45 pm.
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Dung dịch chuẩn: Hòa tan amoni glycyrrhizinat chuẩn
trong ethanol 70 % (TT) để được dung dịch có nồng độ
chính xác khoảng 0,2 mg/ml.
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) nhồi pha tĩnh c (5 ịim).
Detector quang pho từ ngoại đặt tại bước sóng 254 nm.
Thể tích tiêm: 10 ụì.
Tổc độ dòng: 1,5 ml/min,
Cách tiến hành:
Kiểm tra tính phù hợp của hệ thống: Tiến hành sắc ký với
dung dịch chuẩn, tính số đĩa lý thuyết cùa cột. sổ đĩa lý
thuyết của cột không được nhò hơn 5000 tính theo pic của
amoni glycyrrhizinat. Độ lệch chuẩn tương đối của diện
tích pic amoni glycyrrhizinat trong 6 lần tiêm lập lại không
được lớn hơn 2,0 %.
Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn, dung dịch thừ.
Tính hàm lượng acid glycyrrhizic trong dược liệu dựa vào
diện tích pic amoni glycyrrhizinat trên sắc ký đồ của duna
dịch chuẩn, dung dịch thử và nồng độ dung dịch chuẩn
(khối lượng của acid glycyrrhizic = khôi lượng amoni
glvcyrrhizinat/1,0207).
Dược liệu phải chứa không ít hơn 2,0 % acid glycyrrhizic
(C42H620 [6) tính theo dược liệu khô kiệt.

Chế biến
Sau khi đào lấy rề, xếp thành đống để cho hơi lên men làm
cho rễ có màu vàng sẫm hơn, phơi hoặc sấy khô.
Bào chế
Lấy rễ Cam thảo, phun nước cho mềm. thái phiến, phơi
hoặc sấy khô.
Chích Cam thảo: Lấy Cam thảo đã thái phiến, đem tẩm
mật (cử 1 kg Cam thảo, dùng 200 g mật, thêm 200 g nước
đun sôi), rồi sao vàng thơm.
Bảo quản
Đe nơi khô, mát, tránh sâu mọt.
Tính vị, quy kinh
Cam, bình. Vào các kinh tâm, phế, tỳ, vị và thông 12 kinh.
Công năng, chủ trị
Kiện tỳ ích khí, nhuận phể chỉ ho, giải độc, chi thống, điều
hòa tác dụng các thuốc.
Chích Cam thảo: Bồ tỳ, ích khí, phục mạch. Chủ trị: Tỳ vị
hu nhược, mệt mỏi yếu sức, hóa đởm chì ho, đánh trống
ngực, mạch kèt đại (mạch dừng), loạn nhịp tim.
Sinh Cam thảo: Giải độc lả hòa. Chủ trị: Đau họng, mụn
nhọt, thai độc.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 4 g đển 12 g, dạng thuốc sắc hoặc bột.

Kicng kỵ
Không dùng chung với cảc vị Đại kích, Nguyên hoa, Hải
tảo, Cam toại.
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Herba eí Radix Scoparỉae
Cam thảo đất, Dã cam thảo, Thổ cam thảo
Toàn cây kế cà rễ dạng tươi hay đã phơi hoặc sấy khô của
cây Cam thảo nam (Scoparia dulcís L.) họ Hoa mõm chó
(Scrophulariaceae).

Mô tả
Phần trên mặt đất cao khoảng 0,4 m đến 0,7 m, mọc
thẳng đứng, thân già hóa gỗ ở gốc, phần thân non có
nhiều khía đọc. Lá mọc đối hoặc mọc vòng ba, dài
3 cm đến 5 cm, rộng 1,5 cm đến 3,0 cm, phiến nguyên,
hẹp dần ở gốc, mép có răng cưa thưa ở nừa cuối, gân lá
hình lông chim. Hoa nhỏ, cánh hoa màu trắng, mọc riêng
rẽ hay thành từng đòi ở kẽ lá. Cuống quà dài 0,8 cm đến
1,5 cm. Quả nang nhò đựng trong đài tồn tại, màu nâu đen.
Đài đồng trường và quả bên trong có dạng gàn như tròn
với núm nhụy thò ra ở đinh quả, dải 1 mm đến 2 mm. Quả
luôn tồn tại ở kẽ lá làm thành điểm đặc sắc của cây. Re
chính nhò, màu nâu đò nhạt, với nhiều rễ phụ. Toàn cây có
mùi thơm nhẹ, vị đắng sau hơi ngọt.
Vỉ phẫu
Vì phau lá:
Phần gân giữa: Ngoài cùng là biểu bi có cutin răng cưa, ke
đến là lớp mô dày, mô mềm gồm các tế bào thành mỏng.
Bó libe-gỗ chính có hình cung với libe ở dưới và gỗ gồm
một số mạch xếp thành chuỗi ở phía trên.
Phần phiến lá: Phía dưới biểu bì trên là mô mềm giậu; kế
đến là mô mềm khuyết và biểu bì dưới. Lông tiết gồm hai
loại: Chân đơn bào, đàu 4 đến 8 có khi 10 đến 16 tế bào
thường nam trong phần lõm của phiến lá; loại chân đa bào
gồm 2 đến 5 tế bào, đầu đơn bào thường có ở gân lá.
Thản: Thiết diện đa giác hoặc hơi tròn có 4 đến 6 u lồi.
Biểu bi có cutin ràng cưa và mang nhiều lông tiết hai loại
như ờ lá. Dưới biểu bì là mô dày tròn; ờ chỗ ứng với u
loi, dưới biểu bì còn có thể có đám mô cứng rồi mới đến
mô dày. Ke đến là mô mềm vỏ có những khuyết rải rác.
Libe cấp 2 gồm các tế bào hình chữ nhật nam theo hướng
tiếp tuyến, thành khá dày, phía ngoài libe có nhiều đám
sợi ờ vùng trụ bì. Gỗ cấp 2 thành vòng liên tục, bên trong
là mô mềm tủy có tế bào chưa hóa gỗ (thành té bào còn
cellulose) hay hóa thành mô cứng riêng lẻ từng tế bảo hay
tụ thành tìmg đám tế bào thành khá dày, có nhiều tế bào
thấy rõ vách ngân ngang có lồ rây lẩm tấm.
Re: Ngoài cùng là lóp bần khá dày. Kc đến là mô mềm vỏ
với những lồ khuyết khá to xếp đều đặn. Libe cấp 2 xếp
thành vòng liên tục với các tế bào nhỏ hơn tế bào mô mềm.
Gỗ cấp 2 chiếm tâm với nhiều mạch to hơn tế bào mô mềm
gồ gấp 3 đen 4 lẩn, mô mềm gồ với các tia gỗ khá rõ.
Bột
Bột có màu vảng lục, ít xơ, mùi thơm nhẹ, vị hơi ngọt.
Soi kính hiển vi thấy: Mảnh biểu bì gồm các tế bào thành
ngoằn ngoèo, mang lồ khí kiểu hỗn bào. Lông tiết chân
đơn bào, đầu 4, 6 hoặc 8, 10 (có khi đến 16 đến 20) tể bào
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có dạng giống hoa mai, chứa chất tiết màu vàng nâu. Lông
tiết chân dài gồm 4 đến 5 té bào, đầu đom bào chửa chất tiết
màu hơi xanh. Mảnh mạch vạch, mạch xoắn, mạch điểm,
mạch mạng. Mảnh tế bào mô cứng hoặc tế bào mô cứng
riêng lè thảnh dày có ống trao đổi; sợi; mảnh mô mềm; hạt
tinh bột; mảnh bần; hạt phấn hoa hình cầu, không có gai,
màu vàng nhạt (nếu mẫu dược liệu có hoa).
Định tính
A. Lấy 20 ml dịch lọc còn lại trong mục “Chất chiết được
trong dươc liêu” đem bốc hơi trên cách thủy đến cắn. Hòa
cắn trong 10 ml nước nóng, lọc. Dịch lọc đem tiến hành
các phản ứng sau:
Nhỏ vài giọt dịch lọc lên giấy lọc, để khô, nhỏ tĩểp vài
giọt dịch lọc trùng với vết cũ, đê khô. Quan sát dưới ảnh
sáng từ ngoại ở bước sóng 366 nm, có phát quang màu
xanh dương. Nhỏ thêm 1 giọt đên 2 giọt dung dịch natri
hvdroxyd 10% (77) lên vết dịch lọc cũ, quan sát dưới ánh
sáng tử ngoại ờ bước sóng 366 nm, có phát huỳnh quang
màu vàng tươi.
Lấy 2 ml dịch lọc cho vào ông nghiệm, thêm vài giọt
dung dịch natri hydroxvd 10 % (77): Dung dịch có màu
vàng tăng lên so với ống chứng không nhỏ dung dịch natri
hydroxyd.
Lấy 3 ml dịch lọc, thêm một ít bột magnesi (77) và
ỉ ml acid hydrocỉorỉc (TT). Nhúng ống nghiệm vào nước
sôi khoảng 10 s, xuất hiện màu đò nâu.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bản móng: Silica gel G 6()F254.
Dung môi khcũ triển: Benzen.
Dung dịch thừ: Lấy 5 g bột dược liệu khô cho vào bình nón
dung tích 250 ml, thêm 80 ml nước. Đun sôi trong 10 min.
Gạn qua bông lấy dịch lọc. Lấc dịch lọc với 10 ml ethyl
acetat (TT). Cô trên cách thủy dịch ethyl acetat đến cắn,
hòa cắn trong 2 ml ethyl acetat (77).
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 2 g Cam thào nam (mẫu chuẩn)
cho vào bình nón dung tích 250 ml, thêm 30 ml nước. Tiến
hành chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 10 Ịil môi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được
khoảng 10 cm đến 12 cm, lấy bàn mỏng ra, để khô trong
không khi. Phun lên bản mỏng dung dịch vaniỉỉn - sulfuric
(77), lắc đểu, lọc. Sấy bản mỏng ở 100 °C đến 105 °c
trong khoảng 5 min. Quan sát dưới ánh sáng thường.
Trên săc ký đô của dung dịch thử phải có các vết màu tỉm
hay xanh tím, có cùng màu sắc và giá tri Rf với các vết trên
sãc ký đô của dung dịch đổi chiếu.

Chất chiết được trong dược liệu
Cần chính xác khoảng 5 g bột duợc liệu thô cho vào bình
nón dung tích 250 ml có nút mải. Thêm chính xác 75 ml
ethanol 96 % (TT). Đậy nút, lắc đều, cân chính xác đến
0,1 g khối lượng bình vả nắf>. Đẻ yên khoảng 30 min, thình
thoảng ỉắc. Lăp sinh hàn hôi lưu. Đun cách thủy khoảng
1 h. Đe nguội và cân. Điều chỉnh khối lượng bình bàng
với khối lượng trước khi đun bang cách thêm ethanoỉ
96 % (77), lắc đều, lọc. Lẩỵ chính xác 25 ml dịch lọc cho
vào chén sử đã sấy đến khối lượng không đổi ở ỉ 00 °c,
phần dịch lọc còn lại được dùng để làm phản ứng định
tính. Bốc hơi địch lọc trên bếp cách thủy cho đến cắn. sấy
ờ 100 °c trong 1 h. Cân và tính kết quả.
Kết quả được tính theo công thức:
( a - b ) x 3 0 000
X % = ------ c ( i oo- h)
Trong đó:
a là khối lượng chén có cắn (g);
b là khôi lượng chén không có cắn (g);
c là khôi lượng dược liệu đem thử (g);
h là phần trăm độ ẩm.
Dược liệu phải chứa từ 8,0 % đến 20,0 % hàm lượng chất
chiết được tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hái vào mùa xuân và mùa hạ, đào cả rễ, rửa sạch, phơi
hay sấy khô.
Bào chế
Loại bò tạp chất, cắt đoạn, vi sao.
Bảo quản
Nơi khô ráo, thoáng mát.
Tính vị, quy kinh
Cam,vi khổ, hàn. Vào kinh tỳ, vị, phế, can.
Công năng, chủ trị
Bổ tỳ, sinh tân, nhuận phế, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu.
Chủ trị: Rong kinh, ban chẩn, phế nhiệt gây ho, viêm họng,
tiêu chày.
Cách dùng, liều lưọmg
Dùng tươi: Ngày dùng từ 20 g đen 40 g, dạng dịch ẻp.
Dùng khô: Tư 8 g đến 12 g.
Dạng thuốc hãm hoặc thuốc sắc.

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

CAU (Hạt)
Semen Arecae catechỉ
Binh lang

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

Hạt đã phơi hay sấy khô lẩy từ quà chín cùa cây Cau (Areca
catechu L.), họ Cau (Arecaceae).

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

Mô tả
Khối cứng, hình trúng hoặc hình cầu dẹt, cao khoảne 1,5 cm đến
3,5 cm; đường kính khoảng 1,5 cm đến 3,5 cm. Đáy phang, ở
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giữa ỉõm, đôi khi cỏ một cụm xơ (cuống noãn). Mặt ngoài
màu nâu vàng nhạt hoặc màu nâu đỏ nhạt với những nếp
nhàn hình mạng lưới, cắt ngang thấy vỏ hạt ăn sâu vào nội
nhũ tạo thành những nếp màu nâu xen kẽ với màu trắng
nhạt. Phôi nhỏ nằm ở đảy hạt. Vị chát và hơi đắng.
Vi phẫu
Lớp ngoài của vò hạt gồm nhiều hàng tế bào đá dẹt, hình
thon dài, xếp tiếp tuyến, chứa chất màu nâu đỏ; tể bào đá
có hình dạng và kích thước khác nhau, thường có những
khoảng gian bào. Lớp trong gồm nhiều lớp tế bào mô
mểm, chứa chất màu nâu đỏ, rải rác có ít bó libe-gỗ. Nsoại
nhũ hẹp và thường ãn sâu vào nội nhữ tạo thành mô xâm
nhập. Té bào nội nhũ, hình nhiêu cạnh, lô to đặc biệt trên
thành tế bào.
Bột
Bột màu nâu đỏ, vị chát, soi kính hiển vi thấy: Tế bào đá
cùa vò hạt hình bẩu dục, dài, thành hơi dày. Mành nội nhũ
với những tể bào thành dày, có lồ đặc sắc. Hạt alơĩon 5 |im
đến 40 pm. Mảnh mạch.
Định tỉnh
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triên: Cloroform - methanol - amoniac
( 9 : 1 : 0 ,2 )
Dung địch thử: Lấy 8 g bột thô dược liệu, thêm 50 ml
cloroform (TT), lăc đều, thêm tiếp 4 mi amoniac (77), lấc
siêu âm 10 min. Lọc lẩy dịch chiết cloroform. Rửa cắn
với 10 ml cìoro/orm (77). Gộp dịch rửa với dịch chiết
cloroform, chuyển vào bình gạn, thêm 5 ml dung dịch acid
hydrocỉoric ỉ 0 % (TT) và 20 ml nước, lắc kỹ. Gạn bỏ lcrp
cloroform. Rừa lóp nước băng 10 mỉ cỉorỡ/orm (77), gạn
bỏ ỉớp cloroform. Kiềm hóa lớp nước bằng amoniac (77)
đến pH 9 đến 11 (thử bang giấy quỳ) rồi lẳc với doroform
(77) hai lần, mỗi lân 10 ml. Gộp các dịch chiêt cloroform,
bổc hơi trên cách thủy đến khô. Hòa tan cấn trong 1 ml
ethanol 96 % (77) làm dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 8 g bột thô hạt Cau (mẫu chuẩn),
tiên hành ehiêt như mô tả ở phân Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 15 |il mỗi
dung dịch trên, triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được
khoảng 12 cm đến 13 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ờ nhiệt
độ phòng, phun dung dịch thuốc thử Dragendorff (77).
Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung
dịch thử phải cỏ các vết cùng màu và giả trị Rf với các vết
cùa dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c đến 105 °c,
5 h).
Tro toàn phần
Không quá 2,5 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).
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Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Mảnh vò quả: Không quá 2,0 %.
Tạp chẩt khác: Không quá 1,0 %.
Định lượng
Cân chính xác khoảng 8 g bột thô dược liệu vào bình nón
nút mài 250 ml, thêm 80 ml ether ethvỉic (77) và 4 ml
amonỉac dậm đặc (77), lăc trong 10 min. Thêm 10 g naỉrì
suỉ/at khan (77) lac trong 5 min, để yên. Gạn lấy lóp ether,
rửa cắn bằnệ ether ethvlic (77) 3 íần, mỗi lần 10 ml. Gộp
các dịch chiết ether vào bình gạn, lắc với 0,5 g bột talc (77)
trong 3 min, them 2,5 ml nước, lắc trong 3 min. Để lắng,
gạn lẩy íóp ether trong ờ phía trên, rửa lóp nước bằng 5 ml
ether ethyỉic (77). Gộp các dịch chiết ether vào một cốc có
mỏ, để bay hơi tự nhiên đến khi còn khoảng 15 ml, chuyển
vào bình gạn. Tráng cốc bằng ether ethyỉic (77) 2 lần, mỗi
lẩn 5 mi. Gộp dịch rừa ether vào bình gạn trên. Thêm chính
xác 20 mỉ dung dịch acid sulfuric 0,02 N (CĐ) vào bình
gạn, lắc kỹ. Để lẳng, gạn lấy lớp acid. Rửa lóp ether 3 lần
bãng nước, môi lân 5 mỉ. Gộp nước rửa với lóp acid, lọc.
Rửa giấy lọc và phều lọc bằng nước 4 ỉần, mỗi lần 10 ml, tập
trung nước rửa vào dịch lọc. Thêm 3 đến 4 giọt dung dịch
đò methvỉ (77), định lượng bằng dung dịch natri hydroxyd
0,02 N (CD) đến khi chuyển sang màu vảng.
1 ml dung dịch acid sulfuric 0,02 N (CĐ) tương ứng với
0,003104 garecolin(C8H !3N 0 2).
Hàm lượng phần trăm alcaỉoid toàn phần (X) của dược liệu
được tính theo công thức sau:
(20-»>31,04
m (100-ứ)
Trong đỏ:
n là thề tích dung dịch natri hydroxyd 0,02 N (CD) đã dùng
để chuẩn độ (ml);
m là khối lượng mẫu thử (g);
a là độ ẩm của dược liệu (%).
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,3 % aỉcaloid tan trong ether
tính theo arecoỉin, tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hái quả chín, bổ lấy hạt. Hạt được cắt lát (binh lang
phiến) hay bổ đôi, phơi hoặc sấy khô.
Binh lang sao đen (Tiêu binh lang): Lây binh lang phiên,
sao nhỏ lừa đến kill có màu vàng đen,
Bảo quản
Đề nơi khô mát, tránh mổc mọt.
Tính vị, quy kinh
Tân, khô, ôn. Vào kinh vị, đại tràng.
Công năng, chủ trị
Binh lang: Sát trùng, tiêu tích, hành khí, thông tiện, lợi
thủv. Chù trị: Trừ sán dây, giun đũa, sán xơ mít, trùng tích,
phúc thong, tích trộ, tả ỉỵ, thủy thũng, cước khí, sot rét.
Binh lang sao đen: Tiêu thực, đạo trệ. Chủ tri: Ản vào
không tiêu sau tả lỵ nặng.
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Cách dùng, liều lượng
Binh lang: Ngày dùng từ 8 g đến 24 g, dạng thuôc săc.
Dung 3 g đen 10 g trừ sán dây; 30 g đến 60 g trừ sán sơ mít.
Binh lang sao đen: Ngày dùng 3 g đến ỉ 0 g.

Bâo quản
Đc nơi khô.

Kiêng kỵ
Cơ the hư nhược không nên dùng.

Công năng, chù trị
Hành khí, khoan trung, hành thủy tiêu thũng. Chù trị: Thâp
trờ, khí trộ, thượng vị trướng tức, dại tiện không thông,
thủy thùng, cước khí phù thũng, tiểu tiện bất lợi.

CAƯ (Vỏ quả)
Pericarpium Arecae catechi
Đại phúc bì, đại phúc mao
Vỏ quà đã bỏ vỏ ngoài (lớp vỏ màu xanh) phơi hay sấy
khô cùa cây Cau (Areca catechu L.), họ Cau (Arecaceae).
Mô tả
Đại phúc bì: Là vỏ quà cau chưa chín, bỏ vò ngoài, vỏ quả
cứng, lõm cong, dài 4 cm đến 7 cm, rộng 2 cm đến 3,5 cm,
vỏ dày 0,2 cm đến 0,5 cm. Phần ngoài màu xám, cỏ vân
nhăn dọc và vân ngang nhô lên. Đinh có vêt sẹo của vòi
nhụy, gốc có vết cuống quả và đài hoa. Vò quả trong hình
vỏ sò, màu nâu tới nâu sâm, bóng mịn và cúng, chăc. Thê
nhẹ, chất rắn, có thể xé theo chiều dọc. Khi xé dọc có thể
thấy sợi vỏ quả giữa, Mùi nhẹ, vị hơi se.
Đại phúc mao: Là vò quả cau chín, bóc vỏ quả ngoài rôi
làm cho tơi ra. Đôi khi có hình bâu dục hoặc hình lõm
cong. Vổ quả ngoài có thể mất hoặc còn sót iại. Khổi sợi
vò quả giữa, dài 4 cm đến 7 cm, màu trắng ngà hay màu
nâu nhạt. Thể nhẹ và xốp, chất mềm dai. v ỏ quả trong hình
vỏ sò, màu nâu vàng hoặc màu nâu, mặt trong nhẵn mịn,
đôi khí bị gây dọc. Hơi có mùi, vị nhạt.
Bột
Màu trắng ngà, Sợi vò quả giữa tụ thành bó, nhỏ, dài,
đường kính 8 pm đen 15 Ịim, hơi hóa gỗ, các lỗ trao
đôi rỗ; các tế bào bao quanh bỏ sợi này chửa bó tinh thể
silic, đường kính khoảng 8 pm. Tể bào vô trong không
đêu, hỉnh đa giác, hơi tròn hoặc bầu dục, đường kính
48 pm đến 88 Ịim, các lồ trao đổi rõ.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Chế biến
Vào mùa đông đển mùa xuân năm sau, hái quả chưa chín,
phơi khô sau khi luộc, bổ đôi, tước bỏ vỏ xanh, lấy cùi,
thường gọi là đại phúc bì.
Vào cụôi mùa xuân đến đầu mùa thu, hái quả chín, phơi
hoặc sây khô sau khi luộc, bóc lẩy cùi, đập cho xơ, phơi
khô, thường gọi là đại phúc mao.
Bào chế
Đại phúc bì loại bỏ tạp chất, rửa sạch, cắt đoạn, làm khô.
Đại phúc mao loại bỏ tạp chất, rừa sạch, làm khô.

Tính vị, quy kinh
Tân, vi ôn. Vào các kinh tỳ vị, đại trường, tiêu trường.

Cách dùng, liều lưọtig
Ngày dùng từ 5 g đến 10 g, dạng thuổc sắc.
Kiêng kỵ
Bệnh hư không cỏ thấp nhiệt không nên dùng.

CẢNH KIẾN TRẮNG
Bemoỉnum
An tức hương
Nhựa thơm để khô, lấy ờ thân cây Bồ đề [57>rax ỉonkinensis
(Pierre) Craib. ex Harđw.], họ Bồ đề (Styracaceae).
Mô tả
Từng cục nhựa nhỏ rời nhau, to nhỏ không đều, hơi dẹt,
một sổ dính lại với nhau thành từng khổi. Bên ngoài màu
vàng cam, láng bóng như sáp (nhựa do tổn thương tự
nhiên); hoặc cỏ hình trụ không đều, mảnh dẹt, bên ngoài
có màu tráng xám, hơi vàng (nhựa do vết rạch). Chất giòn,
dỗ vỡ; mặt vở phẳng, màu trắng, để lâu dần dần chuyển
thành nâu vàng hoặc nâu đỏ. Đun nóng thì mềm và chảy
ra. Mùi thơm vani đặc biệt. Vị hơi cay, khi nhai cỏ cảm
giác sạn.
Định tính
A. Đun nóng từ từ 0,25 g dược liệu trong một ống nghiệm
khô, có mùi thơm kích ứng bốc ra và nhiều tinh thể hỉnh
lăng trụ thăng hoa bám ở thành ống nghiệm.
B. Lấy 0,1 g dược liệu vào ống nghiệm, thêm 5 ml ethanoỉ
96 % (TT), nghiền, lọc. Thêm 0,5 ml dung dịch sắt (Hỉ)
clorid trong ethanoỉ (TT) vào dịch lọc, màu ỉục sáng được
tạo thành sau đó chuyền sane màu lục vàng.
Mất khối lượng do làm khô
Không quá 2,0 %. Cân chính xác khoảng 2 g bột thô, để
trong bình hút ẩm chứa acid suựurìc (77), làm khô đến
khối lượng không đồi (Phụ lục 9.6).
Chất không tan trong ethanol
Không quá 2,0 %.
Cân chính xác khoảng 2,5 g bột mịn dược liệu, cho vào
bình Soxhlet, thêm ethanoỉ 96 % (77), chiết đến kiệt các
chất tan trong ethanol. Bò dịch ethanoỉ, làm khô bã đến
khối lượng không đổi ờ 100 °c, cân xác định khối lượng
của bã.
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Tro toàn phần
Không quá 0,50 % (Phụ lục 9.8).
Tro Sulfat
Không quá 2,0 %, dùng 1,0 g (Phụ lục 9.9).
Định lượng
Cân chính xác khoảng 1,5 g bột dược liệu (qua rây số 355),
cho vào 1 bình nón nút mài, thêm 25 ml dung dịch kali
hydroxyd 0,5 M trong eíhanoỉ (TT), đun hồi lưu trên cách
thủy 1,5 h. Bốc hơi dịch chiết trên cách thủy đến cắn, hòa
cắn trong 50 ml nước nóng. Đe nguội, thêm 150 ml nước
và 50 ml dung dịch magnesi Sulfat 5 % (77), khuấy đều,
để yên 10 min. Lọc, rừa cắn bang 20 ml nước. Gộp dịch
lọc và nước rửa, acid hóa băng acid hydrocỉoric (77), sau
đó chuyển vào một bình gạn, chiết lần lượt bằng 50, 40,
30 và 30 ml ether (77). Gộp các dịch chiết ether rồi lại
chiết lần lượt bàng 20, 20, 10, 10 và 10 ml dung dịch natri
Carbonat 5 % (77), rửa mồi dịch chiết nước bằng 20 ml
ether (TT). Gộp các dịch chiết nước và acid hóa bằng acid
hỵdrocỉoric (77) rồi chiết lại lần lượt với 30 mỉ, 20 ml,
10 ml, 10 ml ether (TT). Gộp các dịch chiết ether và chuyển
vào 1 bình nón đã cản bì, bốc hơi hết ether bàng một luồng
không khí và quay bình để cấn lắng đều trên thành bình.
Làm khô bình trong bình hút ẩm cỏ acid sulfuric (TT) đến
khối lượng không đổi, cân chính xác. Khối lượng của cấn
là acid balsamic toàn phần trong mẫu thử. Tính hàm lượng
phần trâm acid balsamic toàn phần (đã trừ lượng chất
không tan trong ethanol) tính theo dược liệu khô kiệt.
Hàm lượng acid balsamic toàn phẩn không được ít hom
30,0 % tinh theo các chất chiết được trong ethanol.
Chế biến
Lấy nhựa từ thân cây bị tổn thương hoặc vào mùa hạ và
mùa thu, rạch thân cây, thu lấy nhựa chày ra, phơi âm can
đến khô.
Bảo quản
Để nơi khô, mát, trong bao bì kín.
Tính vị, quy kinh
Tân, khổ, bình. Vào các kinh tâm, tỳ.
Công năng, chủ trị
Khai khiếu tinh than, hành khí hoạt huyết, chỉ thốnc. Chủ
trị: Trúng phong đàm quyết, khí uất bạo quyết, trúng ác hôn
mê, tâm phúc thống, trẻ em kinh phong, sân hậu huyết vậng.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 0,6 g đến 1,5 g, thường dùng dạng hoàn tán.
CÁT CÁNH (Rể)
Radix Platycodi grandiflori
Re đê nguyên hoặc đã cạo vò ngoài, phơi hoặc sấy khô cùa
cây Cát cánh [Pỉatycodon grandißorum (Jacq.) A. DC.],
họ Hoa chuông (Campanulaceae).
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Mô tả
Rc hình trụ thuôn dần về phía dưới hoặc có dạng hình
trụ nhỏ và dài, hơi vặn xoăn lại, đôi khi phân nhánh, dài
7 cm đến 20 cm, đưcme kính 0,7 cm đến 2 cm. Phần đỉnh
rề còn sót lại một đoạn ngắn cùa thân rễ mang nhiều sẹo
nhỏ ỉà vểt tích của gốc thân. Mật ngoài màu vàng nhạt hay
vànII nâu nhạt, có nhiêu rãnh nhăn nheo theo chiêu dọc
và những nếp nhăn ngang. Thể chất giòn, mặt bẽ không
phăng. Mặt căt ngang cỏ phần vỏ màu trắng hoặc hơi vàng,
phần gỗ màu trắng ngà hoặc nâu nhạt; tầng phát sinh libegồ thành vòng rõ, màu nâu, nâu nhạt. Không mùi hoặc có
mùi đường cháy nhẹ, vị ngọt sau hơi đắng.
Dược liệu thái lát: Các phiến mỏng, hỉnh tròn hoặc không
đều, thường có vỏ còn sót lại. Mặt cắt có phần ngoài màu
trắng nhạt, tương đối hẹp, hình thành tầng vân vòng màu
nâu nhạt. Phần gỗ rộng có nhiều khe nứt. Chất giòn, dễ bẻ
gãy, mùi thơm nhẹ, vị ngọt, sau đấng. Khi dùng chích gừng.
Vi phẫu
Ỏ rề không cạo vỏ, lớp bần gồm nhiều hàng tế bào. Mô
mềm vỏ hẹp gồm những tế bào to nhỏ không đều, xếp lộn
xộn, có những khuyết (khe) nằm rải rác. Các ống nhựa tụ
thành đám rải rác trong libe, chứa các hạt màu nâu vàng.
Libe xếp thành tia, thinh thoảng có những vùng đậm lên
đều đặn giong như libe kểt tầng. Tầng phát sinh libe-gỗ
tạo thành vòng liên tục. Mạch gỗ nằm rải rác hay tụ thành
đảm, xép thành những dải xuyên tâm nằm trong mô mềm
gỗ không hóa gỗ. Trong cùng là mô mềm ruột gồm những
tế bào gần tròn.
Bột
Màu vàng xám tới màu nâu xám. Soi kính hiển vi thấy:
Các tể bào bần hình đa giác, thành dày, màu nâu nhạt.
Mảnh của đảm ổng nhựa chứa các hạt màu vàng hoặc nâu
vàng. Tinh thể inulin hình gần tròn hoặc hình quạt rải rác
trong mô mềm hoặc tụ thành đám. Mảnh mạch vạch, mạch
mạng.
Định tính
A. Soi lát cắt dược liệu dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng
366 nm, phần vò phát quang sáng trẳng hơi vàng, phần lõi
không phát quang.
B. Lẩy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanoỉ 70 % (77),
đun cách thủy trong 5 min, lọc, cô dịch lọc còn khoảng
5 ml (dung dịch A).
Nhò vài giọt dung dịch A lên giẩy lọc, nhò tiếp một giọt
dung dịch natri hydroxyd 5 % (77), sẩy nhẹ cho khô, che
nửa vết dung dịch A bằng miếng kim loại mỏng và soi dưới
ánh sảng tử ngoại có bước sóng 366 nm trong vài phút, lẩy
miếng kim loại ra, phần không bị che có phát quang sảng
hơn. Tiếp tục chiểu tia tử ngoại, phần bị che sẽ sáng dần
lên như phần kia.
Lẩy 2 ml dung dịch A pha loãng thành 10 ml bàng nước,
lắc mạnh trong 15 s, có bọt bền trong 30 min.
c . Lẩy ỉ g bột dược liệu, thêm 10 ml nước, đun cách
thùy trong 15 min, lọc. Lấy 5 ml dịch lọc, thêm 2 ml acìd
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hycirocỉoric (77) và vài tinh thể resorcin (TT), đun cách
thủy vài min, xuất hiện tùa màu đỏ sâm.
D. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5,4).
Bản mỏng: Silica gel G,
Dung môi khai triển: Cloroform - ether (1 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 20 mỉ hỗn hợp
dung dịch acid sulfuric 7 % trong ethanol - nước (1 : 3),
đun hồi lưu trong cách thủy 3 h, để nguội. Lọc, lắc dịch
lọc với cloroform (TT) 2 lần, mồi lần 20 mỉ. Gộp các dịch
chiết cloroform và rửa 2 lần bằng nước, mỗi lân 30 ml, bò
dịch rửa. Thêm natri suựưt khan (TT) vào dịch cloroform
đc loại nước còn sót lại, lọc. Bay hơi dịch lọc đến khô, hòa
tan cẩn trong 1 ml methanol (TT) được dung dịch chẩm
sắc kỷ.
Dun %dịch đối chiếu: Lấy ỉ g bột Cát cánh (mẫu chuẩn),
tiển hành chiết như mô tà ờ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm ricng biệt lên bản mòng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sấc ký, lấy bản mỏng
ra để khô trong không khí, phun dung dịch acid sulfuric
w % trong ethanol (TT), sấy ờ 105 °c đến khi các vết
hiện rõ. Quan sát bản mỏng dưới ảnh sáng thường hoặc
dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng 366 nm. Trên sẳc ký
đồ của dung dịch thừ phái có các vết cùng giá trị Rf và
màu sắc với các vết thu được trên sắc ký đồ của dung dịch
đối chiếu.

cân bì. Bốc hơi dịch này trên cách tlìùy tới cán, sấy khô ờ
105 cc tới khổi lượng không đồi, cân. Tính hàm lượng
phần trăm của saponin trong dược liệu.
Hàm lượng saponin toàn phần không được ít hơn 5,0 %
tính theo dược liệu khô kiệt.
B. Phương pháp sắc ký lông (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitriỉ - nước (25 : 75 ).
Dung dịch chuồn: Hòa tan platycodin D ehuân trong
methanol (77) đề được dung dịch có nồng độ chính xác
khoảng 0,5 mg/ml.
Dung dịch thừ: Cân chính xác khoảng 2 g bột dược liệu
(qua rây số 180) vào một bình nón nút mài, thêm chính
xác 50 ml methanol 50 % (77) và cân. Lấc siêu âm trong
30 min, để nguội và cân lại. Bo suns methanol 50 % (77)
để được khối lượng ban đầu, lấc đều, lọc. Hút chính xác
25 ml dịch lọc, cô trên cách thủy đẽn căn, hòa tan cắn trong
20 ml nước bằng cách lảm ấm, lắc dung dịch thu được với
n-butanoỉ bão hòa nước (Tỉ) 3 lần, mỗi lần 20 ml, gộp
các dịch chiết n-butanol, rửa bằng 50 mí amoniơc (77). bỏ
dịch amoniac, rửa lại bằng 50 ml nước bão hòa n-butanoỉ
(77), loại bỏ nước rửa và bay hơi dịch chiét n-butanol đên
cắn khô. Hòa tan cắn thu được trong 3 ml methanol (77),
trộn dung dịch thu được với 0,5 g silica gel (77) và bốc
hơi hỗn hợp trên cách thủy đến khỏ, chuyển hỗn hợp vào
cột (đường kính trong 2 cm, đâ nhồi sẵn 10 g silica gel
(77) cờ hạt từ 100 mesh đến 120 mesh) bằng hồn hợp
dung môi gồm cỉoro/orm - methanol (9 : 1). Rửa giải bằng
50 ml hỗn hợp dung môi gồm cloroform “ methanol (9 : 1),
bô dịch rửa giải, rửa giải tiếp bằng hỗn hợp dung môi gồm
cloroform - methanol - nước (60 : 20 : 1) hai lần, mỗi lần
100 ml. Gộp dịch rửa giải, cô trên cách thủy đến cắn. Dùng
methanol (77) để hòa tan và chuyển toàn bộ cắn vào bình
định mức 5 mí, thêm methanol (Tỉ) vừa đủ đến vạch, lắc
đểu, lọc qua màng lọc 0,45 pm.
Điều kiện sắc ký’:
Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c
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Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6, i g, 105 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).
Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ ỉục 12.11).
Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hon ì 7,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiên hành theo phưcmg pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10).
Dùng ethanol 96 % (TT) ỉàm dung môi.
Định lượng
Ap dụng một trong hai phương pháp sau đây:
A. Cản chính xác khoảng 4 g bột dược liệu (qua rây số 355),
cho vào dụng cụ Soxhlct, thêm 25 ml methanol (77), ngâm
qua đêm. Thêm 2 5 ml ethanol (Tỉ) nữa rồi chiết trong 6 h. Để
yên trong 1h. Lọc, bốc hơi dịch lọc trêncách thủy còn khoảng
15 ml đên 20 ml. Đê nguội, rói cho dịch chiêt methanol vào
50 ml ether (77), khuấy đều và đề láng. Loại bỏ dung dịch
phía trên và hòa tan cắn bang cách đun nóng trên cách
thủy với 20 ml, 10 mỉ và 5 ml methanol (77), để nguội
và lọc, gộp các dịch lọc methanol, cô trôn cách thủy còn
15 ml đên 20 mỉ, để nguội. Thêm 50 ml ether (77), xử lý và
hòa tan căn với methanol (77) tương tư như trên, ỉọc. Gộp
tât cả các dung dịch methanol đằ thu được vào một cổc đã

(5 pm).

Detector tản xạ ánh sáng bay hơi.
Tổc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn với và tính sổ đĩa
lý thuyết của cột. sổ đĩa lý thuyết của cột tính theo pic
platycodin D phải không dưới 5000.
Tiến hành sấc ký' lần lượt với dung dịch chuẩn và dung
dịch thử. Tính hàm lượng platycodin D trong dược liệu
dựa vào diện tích pic thu được trôn sắc ký đồ cùa dung
dịch thử, dung dịch chuẩn, hàm lượng C 57H9,0 ->S của
platycođin D chuẩn.

Dược liệu phải chứa không dưới 0,10 % platycođin D
(C57H92O28), tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu đông hoặc mùa xuân. Đào lấy
rễ, cắt bỏ đẩu rễ và rễ con, rửa sạch, để ráo nước hoặc ù
khoảng 12 h, thái lát mòng phơi hay sấy khô.
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Bâo quản
Để nơi khô, thoáng, tránh mốc mọt.
Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, hơi ôn. Vào kinh phổ.
Công năng, chủ trị
òn hóa hàn đàm, trừ mủ, lợi hàu họng. Chủ trị: Ho đờm
nhiều, ngực tức, họng đau, tiếng khàn, áp xe phổi, tiêu mủ,
mụn nhọt.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g. Dạng thuốc sác.

CÁT SÂM (Rễ)
Radix Millettiae specìosae
Sâm nam, Sâm gỗ, Son liên ngầu
Rễ cù đã phơi hay sấy khô cùa cây Cát sâm (MiUettia
speciosa Champ.), họ Đậu (Fabaceae).
Mô tả
Rễ củ hình trụ đều hay hai đầu thuôn nhò, được cắt
thành đoạn dài 5 cm đến 15 cm, đường kính 1 cm đển
4 cm, có khi bổ dọc thành từng miểng. Mặt ngoài màu
vàng nhạt đến vàng nâu, có nhiều vết nhăn dọc và rãnh
ngang. Mặt cắt ngang màu trắng ngà, nhiều bột, có những
tia ruột như hình nan hoa bánh xe.
Vi phẫu
Lớp bần gom 4 đến 8 hàng tế bào hình chừ nhật nằm ngang
đều đặn. Tầne phát sinh ngoài có một hàng tế bào. Mô
cứng gồm 3 đến 4 hàng tế bào thành dày, có chửa linh
thể calci oxalat hình thoi. Mô mềm vò gồm những tế bào
thành mỏng hình đa giác. Trong mô mềm vò có sợi hợp
thành từng bó. Libe gồm những tế bào nbỏ đều đặn. Trong
libe cũng có bó sợi rải rác. Tầng phát sinh libc-gõ có một
hàng tế bào. Mạch gỗ to, tròn. Xung quanh mạch gồ có
những hàng tế bào mô mềm gồ vuông văn xếp đêu đặn. Tia
ruột có 3 đến 4 hàng tể bào hình chữ nhật xếp theo hướng
xuyên tâm. Mô mềm ruột gồm nhừng té bào hình đa giác.
Bột
Bột màu vàng nhạt. Soi kỉnh hiến vi thấy: Nhiều sợi dài có
thành dày. Tinh thể calci oxalat hình thoi, mành mô mềm
chứa tinh bột, mành mạch điềm. Đám tế bào mô cứng màu
vàng. Hạt tinh bột hình tròn, hình chuông, hình trứng, có
hạt kép đôi, kép ba, rốn hình điểm hay hình chữ V.
Định tính
A. Dưới ánh súng từ ngoại, bột dược liệu có màu tráng sáng.

B. Lấy 5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 90 % (TT),
đun cách thủy trong 15 min. Lọc lay dịch lọc để làm các
phản ứng sau:
Cho 5 ml dịch chiết vào ống nghiệm, bịt miệng ổng, lắc
trong 15 s. Cột bọt bền ít nhất trong vòng 10 min.
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Lấy 1 ml dịch chiết vảo ổng nghiệm sạch, cô cạn, hòa tan
cắn băng 1 ml anhyảridacetic (TT), thêm từ từ theo thành
ông ỉ ml acid sulfuric (TT). Xuât hiện vòng đỏ đậm giữa
2 lóp dune dịch thừ.
Độ ầm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lộ xơ, gỗ không quá 1,0 %.
Tạp chất khác không quá 0,5 %.
Chế biến
Đào lấy rễ cù ở cây trồng được một năm, rửa sạch. Loại nhỏ
đê nguycn, loại to bô dọc, phơi hay sấy khô, rễ củ bên ngoài
vò màu vàng, bên trong trắng có ít xơ, nhiều bột là tốt.
Bạo chế
Lấy Cát sâm sạch, khi dùng thái mỏng, để sống hoặc tẩm
nước gừng hay mật sao vàng.
Bảo quản
Đẻ nơi khô, tránh ẩm, mốc, mọt, dùng đến đâu bào chể
đến đó.
Tính vị, quv kinh
Cam, bình. Vào các kinh phe, tỳ.
Công năng, chủ trị
Sinh tân dịch, chì khát, nhuận phế, lợi tiểu. Chủ trị: Tân
dịch hao tổn, háo khát, ho do phế nhiệt, đái buốt rắt.
Sao vàng: Bổ tỷ, ích khí, tiêu đờm. Tẩm gừng ích tỳ, tâm
mật bồi dưỡng cơ thế. Chù trị: Cơ thể suy yếu, nhức đầu,
khát nước, sốt về chiều, bí tiêu tiện.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 16 g đến 20 g, dạng thuốc sắc.
Kiêng kỵ
Không dùr.g chung với Lê lô; đang nôn mửa, ìa chảy do
lạnh, không phải âm hư, phổi rảo, không nên dùng.

CÀN TÂY (Quả)
Fructiis Apii graveo lens
Quả chín đã phơi hay sẩy khô của cây cần tây {Apium
graveơỉens I,.), họ Hoa tán (Apiaceae).
Mô tả
Quả nhỏ, màu nâu, hình cầu, dài khoảng 1 mm đến
1,5 mm, rộng khoảng 0,5 mm đên ỉ min, có 6 cánh, mép
ngoài mỗi cánh màu vàng nhạt. Thường bị tách làm 2 nửa,
hình bàu dục hoặc hình thận. Mùi thơm đặc trưng, vị đắng,
hơi cay.
Bột
Bột màu nâu, mùi thơm, vị đắng, hơi cay. Soi dưới kính
hiển vi thấv: Mảnh biểu bì gồm những tế bào ngoan ngoèo
thành mòng. Mành mô mềm gồm những tế bảo tròn, thành
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mỏng Mành nội nhũ gồm các tế bào hình chữ nhật, thành
day bên trong chứa nội nhũ. Mảnh vò quả gồm các tể bào
dài thành mỏng. Sợi dài đímg riêng lẻ. Các mành mạch
thương là mạch điểm. Ilạt tính bột tròn, rốn hạt hình sao
ro co'đường kính 12 pm đến 15 um, năm rải rác.
Định tính
A* Cằn khoảng 10 g bột dược liệu cho vào bình nón, thêm
30 mỉ ethanol 90 % (77), đun sõi trong cách thủy 10 min,
lọc nóng. Dùng dịch lọc làm các phản ứng sau:
Lẩy 1 ml dịch lọc, thêm một ít bột magnesi (77). Nhò từ
từ 3 - 5 giọt acid hydrocỉoric (77). Dê yên vài phút, dung
dịch phải chuyên từ màu vàng sang màu đỏ.
Nhỏ 2 - 3 giọt dịch lọc lên một tờ giây lọc. Hơ khô rồi đê
lền miệng lọ amoniac (TT) vira mở năp đậy, màu vàng của
vết địch chiết phải đậm lên.
Cho vào hai ổng nghiệm, mồi ông 1 ml dịch lọc. Ong 1:
Thêm 0,5 ml dung dịch natri hydroxyd Ỉ0 % (77), ông 2
giữ nguyên. Đun cà hai ống đến sôi, để nguội, thấy ống 1
xuất hiện tủa vàng, ông 2 trong. Thêm vào môi ông 2 ml
nước cất. Lắc đều, ổng 1 phải trong suốt, ống 2 phải có tủa
đục. Aciđ hóa ống 1 bằng vài giọt acid hydrocỉoric (77),
ống 1 trở lại tùa đục như ống 2.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel F254Dung mỏi khơi trién: Toluen - ethyl aceỉat - acid fomic methanol (4 : 4 : 0,5 : 1).
Dung dịch thử-. Lay 5 g bột thô được liệu cho vào bình
Soxhlet, thêm 100 ml ether dầu hòa (40 °c đến 60 °c.)
(77), chiết trong 2 h, lẩy bã dược liệu đề bay hết hơi ether,
chiết tiểp như trên bằng 100 mỉ methanol (77) trong 6 h.
Lây 20 mỉ dịch chiết methanol, cất thu hồi dung môi đến
còn khoảng 2 ml, dùng làm dung dịch chẩm sắc ký.
Dung dịch chất đoi chiếu: Hòa tan apigenin chuẩn trong
methanol (77) đê thu được dung dịch có nồng độ 0,1 mg/ml.
Dung dịch dược liệu đoi chiếu: Neu không có apigenin
chuân thì dùng 5 g bột quả cần tây (mẫu chuân), tiển hành
chiêt như mô tả ở phân Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Triên khai sắc ký đến khí dung môi đi được
12 cm đên 15 cm, lấy bản mỏng ra để khô ờ nhiệt độ phòníỉ.
Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm sau
đó phun dung dịch 2-aminoeỉhyỉđiphenyỉborinat Ị % trong
methanol. Sây bản mòng ở 105 °c khoảng 2 min, phun
tiẻp dung dịch poỉyethylen glycol 400 (dung dịch PEG
400) 5 % trong methanol, sấy bản mỏng ở 105 °c trong
5 min. Quan sát bàn mòng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước
sóng 366 nm. Trên sẳc ký đồ của dung dịch thử phải có vết
có cùng giá trị
(khoảng 0,53) và màu sắc tương đương
VƠI vêt cùa apigenin chuân trên săc kỷ đồ của dung dịch
chát đôi chiểu hoặc trên sắc kỷ đồ của đung dịch thừ phải
co cạc vêt cùng màu sãc và giá trị
với các vết trên sắc
kỷ đô cùa dung dịch dược liệu đối chiếu.
R f

R f

Độ ẩm
Không được quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).
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_ CẰN TẢY (Toàn cây)

Tro toàn phần
Không được quá 15,0 % (Phụ lục 9.8),
Tạp chất
Không được quá 5 % (Phụ lục 12.11).
Tỷ lệ vụn nát
Không được quá 6 % (Phụ lục 12.12, dùng rây sô 500).
Chất chiết được trong được liệu
Không được nhỏ hơn 7,0 % tính theo dược liệu khò kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10)
dùng ethanol (TT) làm dung môi.
Chế biển
Quà cần tây thu hái vào tháng 11 hàng năm, đem phơi hoặc
sấy khô.
Bảo quản
Đe nơi khô rảo, thoáng mát.
Công năng, chủ tri
Trị hen suyễn, khó thờ, viêm phế quản, viêm màng phổi,
trướng bụng, đầy hơi, tiêu hóa kém.
Cách dùng, liều lượng
Ngày đùng 5 g đến 9 g. dạng thuốc hâm, sấc.

CẦN TÂY (Toàn cây)
Herba Apiỉ graveoỉens
Toàn cây đã phơi hay sấy khô hoặc cây tươi cùa cây cần
tây (Apìum graveo lens L.), họ Hoa tán (Apiaceae).
Mô tả
Dược liệu đă phơi hay sấy khô là những đoạn thân màu
xanh nhạt, khô, dai, có nhiều rãnh dọc, đài 4 cm đến 6 em.
Đoạn thân ờ ngọn mang lá hay cuống lá, đoạn ở sát gốc có
bẹ. Lá màu xanh lục, mòng, khô quăn, chia 3 thuỳ, mcp có
răng cưa không đều, dài ỉ ,5 cm đén 3,0 cm. Rễ chùm màu
nâu nhạt, có nhiều re con, một số rễ con phát triển to hơn.
Dược liệu không vị, có mùi thơm đặc trưng.
Vi phẫu
Thân: Biểu bì gồm một hàng tế bào hình chữ nhật xếp đều
đặn. Mô đày gồm những tế bào có thành dày, xếp sít nhau
tạo thành từng đám sát dưới biều bỉ. Mô mềm vỏ gồm
những tế bào hình trứng cỏ thành mòng, không đều, xếp
lộn xộn. Trong mô mềm có ổng tiết tinh dầu là những tế
bào có thành, tròn đều. Có 7 - 9 bó libe-gỗ. Libe-gồ hình
cung quay mặt lõm vào trong, libe ờ ngoài, gỗ ở trong tạo
thành những bỏ to nhô khác nhau xếp đều đặn. Tùy vảo
giai đoạn phát triển mà có thể có hoặc không có mô mềm
ruột gồm các tế bào hình trứng to nhỏ không đều.
Gân giữa lá: Biểu bì trên và biểu bì dưới gồm một hàng
tế bào hình chữ nhật xếp đều dặn. Mô dày gồm những tế
bào có thành dày, xếp sít nhau thành đám ờ chồ lồi của gân
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chính. Mô mềm gồm những tế bào hình trứng, có thành
mỏng, không đều, xểp lộn xộn. Một bó libe-gồ hình gần
vòng cung, quay mặt lồm lên trên. Lớp libe ở dưới đày hơn
lóp libe ở trên.
Phiến lá: Biêu bì trên và biêu bì dưới gồm một hàng tế bào
hình chừ nhật xêp đêu đặn. Mô mềm gồm nhũng tế bào
hình trứng, có thành mòng, không đều. Bó libe-gỗ của gân
phụ cổ hình gần vòng cung, quay mặt lõm lên trên.
Rê: Mặt căt rê hình gân tròn. Lóp bân gôm haỉ hàng tế bào
hình chữ nhật xêp sát nhau tạo thành vòng đồng tâm, dãy
xuyên tâm. Mô mếm vò Ẹồm vài lớp tê bào hình trứng
thành mỏng năm sau lóp bân. Libe phát triên mạnh, chiêm
phần lớn rễ. Các mạch gỗ lớn nằm sát nhau. Libe ở ngoài,
gô ở trong tạo thành đám xcp sít nhau. Tia ruột là những
tế bào xếp hàng đọc nẳm ngăn cách giữa các bỏ libe-gỗ.

sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch
dược diệu đỏi chiếu, hoặc cỏ vết cùng màu sắc và giá trị
Rf vứi các vết apigenin trên sắc kỷ đồ của dung dịch chất
đổi chiếu.

Bột
Bột màu xanh xám, mùi đặc trưng. Soi kính hiển vi thay:
Mảnh bần gồm nhìrng tế bào hỉnh chừ nhật, có thành dày.
Mảnh mô mềm gồm các tế bào hình trứng, thành mòng,
Sợi dài, thường kết thành từng bó. Các mảnh mạch vạch,
mạch xoắn. Lồ khí hình hạt đậu nằm rải rác. Tinh thể calci
oxaỉat hình khối, hình hộp chữ nhật. Hạt tinh bột hình tròn,
rốn hạt hình sao rd, đường kính 8,0 pm đến 12,5 pm, nam
riêng lẻ hay tập trung thành đám trong tể bào mô mềm.
Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethanol 90 % (77),
đun sôi trong cách thủy 10 min, lọc nóng, được dịch ỉợc
(dung dịch A). Lấy ỉ ml dung dịch A, đun sôi, đè nguội,
được dung địch trong. Thêm 2 ml nước cât, lãc đèu, xuảt
hiện tủa đục.
B. Lẩy phần dung dịch A còn lại đem cô tới cẳn, thêm
khoảng 10 ml nước nóng, khuây đêu, [ọc nóng, cô cỉịch lọc
trong cách thủy tới cãn, hoà tan căn trong 10 ml ethanol
90 % (77). Cho 1 ml dung dịch thu được vào ông nghiệm,
thêm một ít bột maẹnesỉ (77), nhò 3 giọt đến 5 giọt acid
hydrocỉorìc (77), đê yên vài phút, dung dịch sẽ chuyên từ
màu vàng sang màu đỏ cam.
c . Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel 60F2Ị4.
Dung môi khai triền: Toluen - ethvỉ acelat - acid formic
(4 :4 :0 ,5 ).
Dung dịch thừ. Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 15 ml ethanol
96 % (77), đun sôi trên cách thủy 10 min, lọc nóng, Bôc
hơi dịch lọc còn khoảng 2 ml, được dung dịch chấm sac ký.
Dung dịch chất đoi chiếu : Hoà tan api geni n chuẩn nong
methanol (77) để thu được dung dịch có nồng độ 0,1 mg/mỉ.
Dung dịch dược liệu đối chiểu: Ncu không có apigenin
chuẩn, ỉấy 3 g bột cần tây (mẫu chuẩn), chiêt như 1Ĩ1Ò tả ờ
phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 Ịil mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra
đề khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại
ở bước sóng 254 nm vả 366 nm. Tiếp tục. phun hon hợp
dung dịch acid boric 10 % - acid oxalic 10% {2: 1). Trên
sắc ký đồ của dung dịch thừ phái có các vết cùng màu
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Độ ẳm
Không quá 11,0 % đối với dược liệu khô (Phụ lục 9.6,
1 g, !0 5 °c ,4 h ).
Tro toàn phẩn
Không quả 24,0 % (Phụ lục 9.8).
Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 17,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.
Chế biến
Thu hoạch vào vụ đông xuân, khi cây sắp ra hoa. Nhổ cả
cây, rita sạch, cắt thành những đoạn dài 4 cm đến 6 cm,
phơi hay sấy khô.
Bảo quản
Đe nơi khô, thoáng mát, tránh nấm mốc.
Tính vị, quỵ kinh
Vị ngọt, cay, mùi thơm.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, chi ho, kích thích tiêu hóa, lợi tiêu. Chủ trị:
Cao huyết áp, bệnh tiểu đường, tiểu tiện bí, rắt.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 16 g đến 25 g dược liệu khô dưới dạng hãm
hoặc sắc; uống 2 đến 3 lân trong ngày.
Dùng tươi: Ngày đùng 500 g. Sau khi nhổ cây, rừa sạch,
cắt đoạn dài tử 2 cm đến 3 cm, giã nát, thêm nước đun sôi
để nguội, vất lấy nước đê uống.
Kiêng ky
Khi dùng trị cao huyết áp, nếu huyểt áp đã hạ thì phải dừng
thuốc.

CÂU ĐẢNG
Ramuỉus cum Unco Uncariae
Đoạn thân hoặc cành có gai hình móc câu đã phơi hay sấy
khô của cây Câu đẳng (Uncarìa sp.), họ Cà phê (Rubiaceae).
MÔ tả
Thân vuông, màu nâu thẫm, được cắt đoạn 2 -3 cm, đường
kính 2 - 5 mm; một đầu thường cắt sát gần móc câu (ờ
phía trên). Phần lớn mẩu thân có hai móc câu cong xuống
hướng vào trong, đôi diện nhau; một sô mâu chỉ có một
móc ờ một bên và phía đối diện là một sẹo ở cao hơn. Các
móc câu thường tròn hoặc hơi dẹt, đẩu móc nhọn, để tương
đối rộng. Chất cứng, dai, ruột màu trẳng vàng hoặc có lồ.
Không mùi, vị nhạt.
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Vi phẫu
Than • Biểu bì gồm một hàng tế bào hình chữ nhật thành
dày. Mô mềm vỏ có những khuyết gian bào. Libe câp 2
trông có những tế bào chứa chất nhựa màu xanh sẫm. Tang
sinh libe-gỗ. Gỗ cấp 2 xcn lẫn những sợi gồ, trong mô
mềm gỗ co tinh thể calci oxalat hình cầu gai. Mô mểin ruột
là nhung tế bào hỉnh đa giác kéo dài.
Bột
Bot màu nâu. Soi kính hiển vi thấy: Lông che chờ đa bào
có 5 - 2 tế bào, đầu tế bào thuôn nhọn, thành dày, trên bề
măt chứa chất màu nâu. Sợi tụ lại từng đám, thành dày.
Nhiều đám mô cứng có khoang rộng, ổng trao đổi rõ. Tinh
thể calci oxalat hình cầu gai, mảnh mạch vạch, mạch xoắn.
Định tính
Lấy khoảng 5 g bột dược liệu, thấm ẩm bằng amoniac
(TT), để yên 30 min, cho thêm 30 ml ethyl acetaĩ (77}, lắc
5 - 10 mìn, để yên 1 h. Gạn, lọc dịch chiết vào binh gạn có
chứa sẵn 5 ml dung dịch acid sulfuric 5% (TT). Lắc đều
và tách lấy lớp acid, chiết tiếp phẩn dung môi một lẩn nữa.
Gộp các dịch acid cho vào các ông nghiệm đê làm các
phản ứng sau:
Ống 1: Thêm 2 giọt thuốc thử Mayer (TT), xuất hiện tủa
vàng nhạt.
Ống 2: Thêm 2 giọt thuốc thử Dragendorff (77), xuất hiện
tủa đò cam.
Ống 3: Thêm 2 giọt thuốc thử Bouchardơt (TT), xuất hiện
tủa nâu.
Ông 4: Thêm 2 giọt dung dịch acidpicricÇTT), xuất hiện
tùa vàng.
Độ ẩm
Không quá 12 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
Tạp chất
Đoạn thân có gai dài quá 3 cm: Không quá ỉ 0 % (Phụ lục 12.11).
Chế biến
Lây các dây Câu đằng bánh tẻ, chặt lẩy các đoạn có móc
câu theo kích thước quy định, đem phơi nắng hoặc sẩy ở
50 °c đến 60 °c đến khô.
Bảo quản
Để nơi khô, mát.
Tính vi, quv kinh
Cam, lương. Vào hai kinh can, tâm bào.
Công năng, chủ trị
Bình can, tức phong, trấn kính. Chủ trị: Đau đầu, chóng
mặt, hoa măt, ù tai, sốt cao kinh giật.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 12 g đến 16 g, dạng thuốc sắc. Thời gian sắc
thuôc không quả 10 min.
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CÂU KỶ TỬ
Fructus Lycỉỉ
Quả chín phơi hay sấy khô của cây Câu kỳ (Lycium
barhưnm L.), họ Cà (Solanaceae).
Mô tả
Quà hình trứng dài hay trái xoan, hai đầu hơi lõm, dài
6 miĩi đến 20 mm, đường kính 3 mm đến 10 mm. Mặt
ngoài màu đỏ cam, mềm, bỏng, thường nhăn nheo. Gổc
quả có vết cuống quả màu trắng còn sót lại, đỉnh quả có
diêm nhỏ hơi nhô lên. Quà có nhiêu hạt nhỏ hình thận dẹt,
hai mặt hơi cong phồng hoặc có một mặt lõm. Hạt màu
vàng nâu có nội nhũ, rốn hạt là một điểm lốm nhò ờ mép
hạt. Chất mềm, vị ngọt hơi chua.
Bột
Màu vàng cam. Tế bào biểu bì cùa vò quả n^oài hình đa
giác hoặc hình đa giác kéo dài khi nhìn trên bề mặt, thành
tế bào mặt ngoài có các vạch cut in xếp song song, thành tế
bào trong thẳng hoặc lượn sóng. Te bào mô mềm của vỏ
quả trong gần hình đa giác, thành mòng, khoang chứa các
hạt màu nâu đỏ hoặc đò cam. Tế bào đá cùa vỏ hạt hình đa
giác không đều khi nhìn trên bề mặt, thành dày, nhấp nhô,
cỏ vạch rõ.
Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 10 ml nước, đun trong cách
thủy trong 15 min, lọc lấy dịch lọc. Nhò 1 giọt dịch lọc lên
giấy lọc, sấy nhẹ cho khô. Soi vết dịch chiết dưới ánh sáng
tử ngoại ở bước sóng 366 nm. vết dịch chiêt phát quang
ỉơ sáng. Nhỏ thêm lên vết dịch chiết 1 giọt dung dịch natri
hydroxyd 2 % (77). Huỳnh quang của vết ngả sang màu
lả mạ.
B. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản móng: Silica gel G.
Dung mói khai triẻn: Cloroform - ethyl acetal - acid formic
( 2 :3 :1 ) .
Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu cho vào bỉnh nón
50 m Ị thêm 20 ml nước, đun trong cách thủy trong 20 min,
đê nguội, lọc lây dịch ỉọc. Lăc dịch lọc với ethyl acetat
(77) 3 lân, mỗi lân 5 ml. Gộp chung dịch chiểt ethyl acetat,
bay hơi đến cắn trên cách thùy. Hòa tan cắn với 1 ml ethyl
acetat (Tỉ), được đung dịch thử.
Dung dịch đối chiểu: Lẩy khoảng 0,5 g bột Câu kỷ tử (mẫu
chuân), chiêt như mô tả ở phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 Ịil mồi
dung dịch trên. Sau khi triên khai xong, lầy bản mỏna ra
đê khô ờ nhiệt độ phòng, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở
bước sóng 366 nm. Trcn săc ký đồ cùa dung dịch thử phải
có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc
ký đồ của dung dịch đổi chiếu.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ ỉục 9.6, 2 g, HO °c, 5 h).

Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
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Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).

lại; bên trong biểu bl có trên 10 hàng tế bào mô cứng màu
vàng náu, lồ rõ. Gồ xếp thành vòng, gồm các quàn bào,
cả ngoài và trong đêu có libe và tế bào hạ bì. v ỏ và ruột
gồm các tẻ bào mô mềm chứa các hạt tinh bột (đã bị hồ
hoá đối với dược liệu đã chế biổn), đôi khi có chứa chất
màu nâu vàng.

Chất chiết được trong dược liệu
Không dưới 55,0 %, tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phưomg pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10).
Dùng nước làm dung môi.
Chế biến
Thu hoạch vào mùa hè và mùa thu khi quả đà chuyên màu
đỏ vàng. Sau khi phơi âm can để vò ngoài nhăn lại, lây ra
phơi nắng hoặc, sẩy nhẹ đến khi vỏ ngoài quả khô và cứng,
thịt quả mềm. Loại bò cuống.
Bào chế
Quả thường dùng sống, hoặc tẩm rượu sao, đcm sắc ngay
hoặc sấy nhẹ (dưới 50 °C) đến khô giòn, tán bột hoặc phun
rượu cho quả trở nên đò tươi, khi dùng giã nát.
Bảo quản
Nơi khô, mảt, tránh mốc mọt.
Tính vị, quy kinh
Cam, bình. Quy vào các kinh phé, can, thận.
Công năng, chủ trị
Tư bồ can, thận, ích tinh, sáng mat. Chủ trị: Hư lao tinh
suy biểu hiện đau thát lưng, đầu gối, chóng mặt, ù tai, nội
nhiệt gây tiểu đường, huyết hư, mờ mắt.
Cách dùng, liều lưong
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc, ngâm rượu,
hoàn tán.
Kiêng kỵ
Tỳ vị hư yếu, đại tiện sống phân hoặc phân lỏng không
ncn dùng.

CẤU TÍCH (Thân rễ)
Rhizoma Cỉbotỉỉ
Cull
Thân rễ đã loại bò lòng và phơi hay sấy khô cùa cây
Cẩu tích [Cibotium barometz (L.) J. Sm.], họ cẩu tích
(Dicksoniaceae).
Mô tả
Đoạn thân rễ đã loại bò lóp lông màu vàng nâu bên ngoài,
mặt ngoài rất gồ ghề, khúc khuỷu, có những chồ lồi lên
thành mấu, màu nâu hoặc nâu hơi đò, đường kính 2 cm đến
5 cm, dài 4 cm đến 10 cm, rất cứng, khó cắt, khỏ bè gãy;
đôi khi còn sót lại ít lông màu vàng nâu. Dược liệu khi
dùng thường đã thái thành phiến mỏng hình dạng thay đổi,
mặt căt ngang nhẵn, màu nâu hồng hay nâu nhạt, có vân.
Vi phẫu
Biêu bỉ gôm một đến ba hàng tế bào, bên ngoài phù lớp
cutin màu vàng, đôi khi cỏ lông che chờ màu vàng còn sót
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Bột
Mảnh biểu bì màu vàng, đôi khi có ít sợi lông màu nâu
hoặc vàng còn sót lại. Mảnh mò mềm gồm các tế bào hình
nhiều cạnh hơi dài, ràì rác có chửa các hạt tinh bột đơn
lẻ hay tụ lại thành đám 2 đến 3 hạt (ờ dược liệu chưa chế
biển) hoặc các khoi tĩnh bột đã bị hồ hoá (ở dược liệu đã
qua chế biến). Các hạt tinh bột hình đĩa, hình trứng, đường
kinh 5 - 4 9 pm, đôi khi thấy rốn hạt hình vạch. Mạch gồ
hình thang. Các quàn bào có mạng hình thang, đường kính
22 - 73 |im. Tể bào đá màu nâu vàng đến nâu đỏ, hình gần
chừ nhật, thành dày lỗ trao đổi rò. Te bào nội bì màu nâu
vàng hình gần vuông, hỉnh chữ nhật hoặc hình đa giác,
thành hơi dày và hơi nhăn,
Định tính
A. Lấv 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 90 % (Tỉ),
đun trcn cách thủy 15 min, lọc. Lấy dich lọc lảm các phản
ứng sau:
Nhô một giọt dịch lọc lên giấy lọc, đề khô dung môi và
quan sát dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 366 nm. Phần
bên trong của vet có huỳnh quang màu vàng nhạt, ria ngoài
của vết có huỳnh quang mảu lơ sáng.
Lấy 2 ml dịch lọc, thêm 3 giọt đến 4 giọt dung dịch natri
hydroxvd 10% (77), xuất hiện tủa đục màu đỏ gạch. Thêm
tiếp 3 giọt đến 4 giọt dung dịch natri hydrox\’d 10 % (77),
dung dịch chuyẻn sang màu nâu đò, trong suôt.
Lấy 2 ml dịch lọc, thêm 2 giọt dung dịch săt (Hỉ) clorid
5 % (77), dung dịch có màu xanh rêu.
Lấy 2 ml dịch lọc, cô trên cách thùy tới cắn sền sệt. Thêm
vào cẳn 20 ml nước nóng, khuẩy kỹ, để nguội, lọc vào ống
nghiệm. Lac mạiứi sẽ cỏ bọt bền.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4)
Bern mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Toluen - cloroform - ethvỉ acetat acid formic ( 3 : 5 : 6 : 1).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 50 ml methanol
(77), siêu âm trong 30 min, lọc. Bay hơi dịch lọc đến khô,
hòa tan cắn trong 1 ml methanol (77).
Dung dịch đối chiếu: Lấy 2 g bột cẩu tích (mẫu chuan),
chiểt như mô tả ờ phàn dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bản mòng ra để khô
trong không khí. Phun hỗn hợp dung môi gôm dung dịch
Sắt (Hỉ) cỉorid 2 % (TT) và dung dịch kali fericyanid ỉ %
(77) tỷ lệ 1 : 1 (được chuẩn bị trước khi dùng) đến khí các
vết hiện rõ. Quan sát dưới ảnh sáng thường. Trên sắc ký
đồ cùa dung dịch thử phải có các vết cùng màu sẳc và giá
trị Rf với các vết trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.
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Độ ẩm

Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c đến 105 °c,

5 h).
Tro toàn phân
Khong qua 3,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất (Phụ lục 12.11).
Ty lệ lông còn sót lại: Không quá 0,5 %. Lây chính xác
khoảng 50 g dược liệu, dùng kéo và dao sắc loại hểt phần
lông còn sót lại. Cân vả tính kết quả.
Các tạp chất khác: Không quá 1,0 %.
Kim loại nặng
Không quá 20 phân triệu (Phụ lục 9.4.8, phưorng pháp 3).
Dùng 1 g dược liệu. Sừ dụng 2 ml dung dịch chì mâu
Jồ phần triệu Pb (TT) để chuẩn bị dung dịch đối chiếu.
Chất chiết đưực trong dược liệu
Không được ít hơn 20,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.
Chế biến
Thu hái vào mùa thu hoặc mùa đông. Thân rễ tươi được
làm sạch lông bên ngoài, cắt thành đoạn dài 4 cm đến
10 cm hay thái phiến, phơi hoặc sấy đến khô.
Bào chế
Rang cát nóng, cho dược liệu đã thái phiến vào, tiếp tục
rang cho cháy hết lông còn sót lại. Lay ra để nguội, rửa
sạch, ngâm nước 12 h, đồ kỳ cho mềm, tẩm rượu 12 h roi
sao vàng, cỏ thể tâm muối ăn.
Bảo quản
Đe nơi khô, mát.
Tính vị, quy kinh
Khô, cam, ôn. Vào hai kinh can, thận.
Công năng, chủ trị
Bô can thận, mạnh gân xương, trừ phong thấp. Chủ trị:
Phong hàn thấp, tay chân nhức mỏi, đau lưng, đau dây
thần kinh tọa, đi tiểu nhiều.
Cách dùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 10 g đến 20 g, dạng thuốc sắc. Thường phối
hợp với một sổ vị thuốc khác.
Kiêng ky;
Thận hư nhiệt, nước tiểu vàng không nên dùng.
CHÈ DÂY (Lá)
Foỉỉum Ampeỉopsis
La đà phơi sây khô cùa cây Chè dây [Ampeỉopsis canỉoniensis
(Hook. et Am.) Planch.], họ Nho (Vitaceae).

__________________________________CHẺ DÂY (Lả)
Mô tả
Lá khô thưtmg nhàu nát, khi dàn phăng có hình trái xoan hoặc
hình mũi mác, dài 2,5 cm đến 7,5 cm, phía cuống tù hay hoi
tròn, đầu lá nhọn, mép cỏ ít răng cưa. Mặt trên màu lục xám,
cỏ những vết trắng loang lồ trông như mốc, mặt dưới màu
nhạt hom. Cuống lá nhằn, dài 3 mm đến 12 mm. Thê nhẹ, chất
giòn, dề gãy nát, mùi thơm, vị đấng sau hơi ngụt nhẹ.
Vi phẫu
Phần gân ìủ: Gân giữa cùa lá có mặt trên lồi nhiều (chiều
cao phàn lồi có thể bàng độ dày của phiên lá), mặt dưới
lồi ít. Biểu bi trên và dưới của phần gân lá là một lớp tế
bào nhỏ, đều, xếp liên tục đều đặn, mang lông che chờ đơn
bào, ngấn. Mô dày gồm các tế bào thành dày, to nhò khác
nhau, xểp thảnh vài lóp nằm sát lớp biểu bi. Các bó libe-gồ
gân chính gồm những bó nhỏ xếp rời nhau, có một bỏ ờ
chính giữa phía trên quay phần gỗ về tám, các bó khác tạo
thành vòng cung ở phía dưới, có phần gồ hướng về tâm.
Giữa các bỏ libe-gỗ có một vùng mô mềm ruột gồm những
tế bào thành mỏng.
Phần phiến lớ: Biểu bì trên và dưới cùa phiến lá gồm các
tế bào nhỏ, xếp liên tục đều đặn thành 1 lớp. Mô giậu gồm
1 lớp tế bào, xếp đứng đều đặn ờ sát dtrới lớp bicu bì trên.
Rải rác trong phiến lá có mạch xoắn, tinh thể calci oxalat
hình càu gai, bó tinh thể calci oxalat hình kim nam trong
khoang màng mòng.
Bột
Bột màu lục xám, soi kính hiển vi thẩy: Mảnh phiến lá, có
thể mang các mảnh mạch, mảnh biêu bì chứa lỗ khỉ, lòng
che chờ đcm bào. Nhiều tinh thể calci oxalat hình kim, rải
rác hoặc tập trung thành bó. Các mảnh mạch điểm, mảnh
mạch xoắn, tinh thể calci oxalat hình cầu gai, đường kỉnh
30 |¿m đến 35 pm.
Định tính
A. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol 90 % (77).
Đun trong cách thủy 3 min, lọc, lẩy dịch lọc (dung dịch A)
cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 1 mi đe làm các phản ứng
sau đây:
Óng 1: Thêm 5 giọt acid hydro clone (TT) và một ít bột
magnesi (ĨT), để vài phút, dung dịch dần chuyển từ màu
vàng nhạt sang màu đò.
Ỏng 2: Thêm 2 giọt dung dịch sắt (IIỈ) cỉorìd 5 % (77),
dung dịch có màu xanh.
Nhỏ 2 đển 3 giọt dung dịch A lên tờ giấy lọc, để khô, đặt
lên miệng lọ amoniac (TT) đã mở nút, thấy màu vàng tâng
lên rò rệt.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Toluen - ethyl acetat - acid formic
( 5 :6 : 1,5).
Dưng dịch thừ: Dung dịch A.
Dung dịch đoi chiếu: Hòa tan mvricetin chuân và
đihydromyricetữi chuan riêng biệt trong methanol (TT) đê
được dung dịch có chứa 2 mg/ml. Hoặc lấv 0.5 g bột Chè
1107

CHÈ ĐẰNG (Lá)

__ ___ ___________DƯỢC ĐĨÉN VIỆT NAM V

dây (mẫu chuấn) chiểt như mô tả ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiến hành'. Chấm riêng biệt lên bản mỏng 8 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng ra,
để khô trong không khí ờ nhiệt độ phòng, phun hỗn hợp
thuốc thử gồm dung dịch acid boric 10 % (77) và acid
oxalic 10% (77) (2 : 1) và sấy bản mòng ờ 100°c đến khi
các vet hiện rổ. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc
ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng giá trị
và
màu sắc với vết trên sắc ký đồ của dung địch đối chiếu.
R f

dihydromyncetin (C15H12G8) của đung dịch chuẩn, tính
hàm lượng đihydromyricetin jC^H^O Q trong dược liệu.
Dược liệu phải chúa ít nhât 18,0 % di hydro myrìce tin
(C|5H i2OQ tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biển
Thu hái lá, loại bỏ lá sâu, già úa, phơi khô.
Bảo quản
Đe nơi khô ráo, thoáng mát.

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

Tính vị, quy kinh
Cam, khổ, lương. Vào kinh tỷ, v ị .

Tro toàn phần
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.8, dùng 1 g dược liệu, phưomg
pháp 2).

Công năng, chủ trị
Tiêu viêm chỉ thống, giải độc sinh cơ. Chủ trị: Đau dạ dày,
tá tràng; viêm đại tràng; chậm liền sẹo.

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

Cách dùng, liều lượng
Ngàv đùng từ 10 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hoặc hãm.

Kim loại nặng
Không quá 3 phần triệu Pb, 1,0 phần triệu Cđ, 0,5 phần
triệu Hg, 2,0 phần triệu As (Phụ lục 9.4.11).
Định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Acetonitriỉ - dung dịch acid phosphoric 0,01 M
(25:75)
Dung dịch chuẩn: Hòa tan dihydromyricetin chuẩn trong
methanol (TT) để thu được dung dịch có nồng độ chính
xác khoảne 2 mg/ml.
Dung dịch thứ: Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu
(qua rây số 355) vào túi giấy lọc, thêm 50 ml cloro/orm
(77), ngâm trong 12 h, bỏ dịch chiết cloroform. Làm
bay hơi hết cloroíbrm trong bã dược liệu bang cách đặt
trên cách thủy. Chuyển túi giấy lọc vào bình Soxhlet,
thêm 120 ml methanol (77) vào bình chiết, đun sôi trong
cách thủy đến khi 1 ml dịch chiết không có màu khi thêm
1 giọt dung dịch natri hydroxyd 10 % (77). Cô dịch chiết
methanol đến gần cạn, đẽ nguội, chuyển vào bình định
mức 50 ml, thêm methanol (TT) đến vạch, lắc đều. Lấỵ
chính xác 2 ml dịch chiết cho chảy qua cột chiết xuất
pha rắn được nhồi pha tĩnh c đã hoạt hóa với tốc độ
15 giọt/min. Hứng dịch chiết vào binh định mức 20 ml,
rửa giải bàng methanol 50 % (77) với tổc độ 15 giọt/phút,
hửng lấy khoảng 17 ml dịch chiết, thêm methanol
50 % (77) vừa đủ 20 ml, lắc đều, lọc qua màng lọc cờ lỗ
lọc 0,45 fim.
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (25 cm X 4 mm) được nhồi pha tĩnh c
(5 pm) (Lichrosorb Rp 18).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 260 nm.
Tốc độ dòng: 1 ml/min.
Thể tích tiêm: 20 pl.
Cách tiến hành: Tiến hành sẳc ký với dung dịch chuẩn,
dung dịch thử. Dựa vào diện tích (hay chiều cao) pic thu
được của dung dịch thừ, dung dịch chuẩn và nông độ
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CHÈ ĐẢNG (Lá)
Folium ìlexỉ kaitshỉi
Lá đã phơi hay sấy khô của cây Chè đấng ựlex kaushue
S.Y.Hu; Syn. Ilex kudingcha C.J. Tseng), họ Trâm bùi
(Aquiíbliaceae).
Mô tá
Lá hình bầu dục thuôn dài hay hình mác ngược, dài 10 cm đến
22 cm, rộng 4 cm đen 7 cm, cuống ngàn 1 cm đến 1,5 cm. Gân
hình lông chim, mỗi bôn có khoảng 10 gân đến 14 gân tạo với
gân giừa một góc lớn hơn 45°. Mặt trên lá màu xanh thẫm,
bóng, mặt dưới lá màu xanh nhạt, đầu lá nhọn, ngắn. Mép lá
xè răng cưa nhò, đâu rănc cưa màu đen, cứng như sừng. VỊ
rất đắng.
Vi phẫu
Gân giữa của lá có mặt trên hơi lõm, mặt dưới lồi. Lớp
cutin dày phù toàn bộ biểu bì trên, biểu bì dưới cả phần
gân lá vả phần phiến lả. Mô dày gồm 1 đến 2 hàng tế bào
nằm sát biểu bì trên và 3 đến 4 hảng tể bào nằm sát biểu bì
dưới của gân lá. Cung libe-gỗ lớn nằm ờ giữa gân lá, cung
libe ở phía dưới cung gỗ, bao trùm hai đầu cung gỗ. Bó
sợi tập trung nhiều ờ hai đầu cung ỉibe-gỗ, sát với phiến
lá, một sổ bó khác năm rải rác quanh cung libe (thường có
nhiều ờ những lá già, ờ lá non ít có). Mô mềm gồm các tế
bào hình tròn, thành mòng, kích thước lớn. Mô giậu gom
2 hàng tế bào hình chừ nhật, xếp thẳng góc và sát với biểu
bì trên cùa phiến lá. Mô khuyết rộng, chiếm 1/2 bề dày
của phiên lá. Có rất nhiều tinh thể calci oxalat hình cầu gai
nẳm rải rác ưong mô dày, mô giậu và mô mềm.
Bột
Bột màu xanh lục, vị rất đẳng. Soi bột dưới kính hiển vi
thấy: Mảnh biểu bi mang tế bào lỗ khí. Mảnh mò mềm. Sợi
xếp thành bó hoặc ricng lè, thành rất dày, khoang rất hẹp,

_

CHẺ VẰNG (Lá)

phía ngoài gồ ghề. Rất nhiều tinh thể caỉci oxalat hình cầu
gai Mảnh mạch mạng, mạch xoăn, mạch thang.

tan hết. Để nguội, lọc, tráng giấy lọc bàng 10 ml methanol
(77), Gộp dịch lọc và dịch rửa, bốc hơi trên cách thủy còn
khoảng 10 mỉ. Để nguội, rót từ từ vào một cốc đã cân bi
chứa sẵn 50 mỉ ether (77), để lạnh qua đêm. Gạn lấy tùa.
Sấy cổc cùng tủa thu được (saponin toàn phần) ở 60 °c
đển khổi lượng không đồi, cân. Tính hàm lượng phần trăm
của saponin trong dược liệu.
Hàm lượng saponin toàn phàn không được ít hơn 5,0 %
tính theo dược liệu khô kiệt.
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Định tính
A Lẩv 3,0 g bột dược liệu (qua rây số 250), thêm 50 ml
ethanoĩ 80 % (77), đun trên cách thủy trong 30 min. Lọc,
cô dịch lọc trên cách thủy còn khoảng 6 ml (dịch A), cho
vào 3 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 1 ml để làm các phản
ứng sau:
Ống 1: Thêm một ít bột magnesi (77) và 3 giọt đên 4 giọt
acid hydrocìoric (TT), đun nóng trên cách thủy, dung dịch
xuất hiện màu hông.
ỏng 2: Thêm 2 giọt dung dịch natri hydroxyd 10% (77),
xuất hiện tủa màu đò nâu.
Óng 3: Thêm 2 giọt dung dịch sẳt (Hỉ) cỉorid 5 % (77),
dung dịch chuyển màu xanh đcn.
B. Cho vào one nghiệm 5 ml dung dịch acid hydrocỉoric
0,1 N (77), thêm 5 giọt dịch A. Lắc mạnh trong 15 s, xuất
hiện nhiều bọt bền vững,
c. Phưorng pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung mỗi khai trièn: Ìĩ-Butanoỉ ~ethanol ~amoniac (7:2:5).
Dung dịch thử: Lấy 2 ml dịch A, bốc hơi dung môi trên
cách thủy. Hòa can trong 0,5 ml methanol (77).
Dung dịch đoi chiêu: Lây 3,0 g bột lá Chè đắng (mẫu
chuẩn) và tiến hành chiết như mô tà ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 ụ.1 mỗi
dung dịch trên. Triển khai sấc ký đến khi đung môi đi được
10 cm đến 12 cm, lẩy bàn mỏng ra để khô ngoài không khí.
Phun lén bản mòng dung dịch acid sulfuric 10 % trong
ethanol (77). sẩy bản mỏng ờ 100 °c cho đến khi hiện rõ
vết. Quan sát dưới ánh sáng thường.
Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải có 6 vết màu đò nâu,
cùng màu và cùng giá trị Rf với các vát trên sẳc ký đồ của
dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 4 h).
Tạp chất
Không quá Ị % (Phụ lục 12.1 ỉ).
Định lượng
Cân chinh xác khoảng 5 g bột dược liệu (qua rây số 250),
cho vào bình Soxhlet, thêm 100 ml ether dầu hòa (40 °c
dền 60 °C) (77), đun hồi lưu trên cách thủy đển khi dịch
chiêt không màu và loại bỏ dịch chiêt ether dầu hỏa. Tiếp
tục chiết với 100 ml methanol (77) đến khi dịch chiết
khóng màu. c ấ t thu hôi dung môi methanol cỏn khoảng

20 ml. Để nguội, lọc, tráng giấy lọc bàng 10 ml methanol
(77). Gộp dịch lọc và dịch rửa, bốc hơi trên cách thủy còn
khoáng 10 ml. Để nguội, rót từ từ dịch chiết methanol vào
côc đà có sẵn 50 ml ether (77) có náp, lấc đều, đậy nắp
và đẻ côc vào tù lạnh qua đèm. Gạn lẩy tủa, tùa được để
ngoài không khí cho bay hết hơi ether. Hòa tan tủa trong
10 ml methanol (77), đun nóng trên cách thủy nếu không

Chế biến
Hảng năm, có thể thu hái lá từ 2 đến 3 lần. Hái những lá
giả và lá trường thảnh, phơi trong bóng râm, chồ thoáng
gió hoặc sẩy ờ 50 °c đến 60 °c đên khô.
Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi khô mát, tránh nấm mốc.
Tính vị, quy kinh
Vị đẳng, ngọt. Tính mát. Vào kinh tâm, tỳ, thận.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt tư hỏa (giải thử, giải nhiệt, tiêu viêm) bình can
hạ áp. Chù trị: Cảm nang sốt cao, các chứng do thử nhiệt
như: viêm họng, lỵ, viêm dạ dày cấp tính; đau đầu hoa mat.
Còn dùng trị bệnh tăng huyết áp, cholesterol máu cao; trừ
lỵ do thấp nhiệt.
Cách dùng, liều lương
Dùng dưới dạng hãm, hoặc sắc. Ngày dùng 8 g đến 10 g.
Kiêng kỵ
Vì vị thuốc rất đắng nên không nên dùng liều quá cao và
thời gian dài sẽ ảnh hường đến tiêu hóa.

CHÈ VẦNG (Lá)
Folium Jasmini subtrỉpỉinervis
Dây vằng
Lá đã phơi hay sẩy khô cùa cây vàn g ựasminum
subtripỉinerve Blume), họ Nhài (Oleaceae).
Mô tả
Lá hình bầu dục - mùi mác, đâu nhọn, phía cuống tù hay
hơi tròn, dài 4 cm đến 7,5 cm, rộng 2 cm đến 4,5 cm, mép
nguyên, trên có 3 gân rõ rệt. Cuông lá nhãn, dài 0,3 cm
đển 1,2 cm.
VI phẫu
Phần gân lá: Mặt trên tương đổi phẳng, mặt dưới lồi
nhiều. Biêu bì là một hàng tế bào nhỏ xếp tương đối đều
đặn, thành ngoài hóa cutin. Mô dày gồm vài ỉớp tế bào
thành dày nằm sát lớp biểu bì trên và dưới. Libe-gỗ gân
chính gôm cung libe ờ ngoài bao lấy cung gỗ ờ trong.
Phơnphicn lả: Biểu bi trên và dưới giống như phần gân lá.
Dưới biếu bì trên là mô giậu gồm 2 đến 3 lớp tế bào xếp
dọc. Phía dưới mô giậu là mô mềm khuyết.
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Bột
Màu lục, vị đắng hơi chát. Soi kính hiển vi thấy: Những
mảnh phiến lá có thể thấy các lóp tế bào mô giậu. Mảnh
biổu bì tế bào đa giác tương đối đều, có thê mang lồ khí.

dày 0,3 cm đến 1,2 cm, có 1 đến 2 hàng túi tinh đầu ở phần
neoài. v ỏ quả trong và múi quả màu nâu. Chất cứng. Mùi
thơm mát, vị đắng, hơi chua.

Định tính
A. Lấy 5 g bột thô dược liệu, thêm 50 ml ethanol
90 % (77). Lắc đều rồi để yên qua đêm. Lọc rồi cô cách
thủy còn khoảng 20 ml, lấy 3 ml dịch lọc đâ cô, them 3 giọt
acidhvdrocỉoric (77), thêm một ít bột kẽm (77), dung dịch
sùi bỹt và có màu đỏ.
B. Lấy 2 g đến 3 g bột thô dược liệu, thêm 20 ml nước,
đun sôi, lọc. Lấy 1 ml đến 2 ml dịch lọc đã để nguội, thêm
1 đến 2 giọt gelatin 2 % (77), xuất hiện vẩn trắng đục. Tiếp
tục lấy 1 ml đến 2 ml dịch lọc trên, thêm 2 giọt dung dịch
sắt (ỉỉỉ) cỉorid ĩ 0,5 % (77), xuất hiện màu xanh tím.
Độ ẩm
Không quá 11,0 % (Phụ lục 9.6, l g, 100 °c, 3 h).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Chất chiết đưực trong dược liệu
Không ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 96 % (77) làm dung môi.
Chế bỉến
Thu hái quanh năm, hái lá tươi về rừa sạch, phơĩ hay sấy khô.
Bảỡ quản
Đe nơi khô, mát, trong bao bì kín.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, lợi thâp, hoạt huyết điêu kinh, tiêu viêm. Chù
trị: Kinh nguyệt không đều, kinh bế, phụ nữ sau sinh sốt
cao, viêm hạch bạch huyết, viêm từ cung, viêm tuyến sữa,
nhũ ung, phong thấp gây đau nhức xương, ghè lờ, choc
đầu, hoàng đản.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 20 g đến 30 g dược liệu khô, dùng tươi giã nát
đẳp tại chỗ hoặc sắc làm nước tắm với lượng thích hợp.

CHỈ THỤC
Fructus Atiranta ỉmmaturus
Quà non được bo đôi hay để nguyên đã phơi hay sấy khô
của cây Cam chua (Citrus aurantium L.) hoặc cây Cam
ngọt [Citrus sinensis (L.) Osbeck], họ Cam (Rutaceae).
Mô tả
Dược liệu hình bán cầu, một sổ có hình cầu, đường kính
0,5 cm đcn 2,5 cm. Vò ngoài màu lục đen hoặc màu lục
nâu thẫm với những nếp nhăn và những điểm lỗ hình hạt,
có vêt cuông quả hoặc vết sẹo cùa vòi nhụy. Trên mặt cắt,
vỏ quả giữa hơi phồng lên, màu trắng vàng hoặc nâu vàng,
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Bột
Bột màu vàng nhạt hoặc vảng nâu, tế bào vò quả giữa hơi
tròn hoặc không đêu, phân lớn thành dày lên không đêu,
có dạng chuồi ngục. Nhìn trên bề mặt, tế bào biểu bỉ của
vỏ quả ngoài hình đa giác, gần vuông hoặc chữ nhật, lỗ khí
hơi tròn, đường kính 18 pm đến 26 pm, có 5 đến 9 tế bào
kèm. Tinh thể calci oxalat có trong tế bào vỏ quả và tế bào
múi, có nhiều trong tế bào sảt với biểu bì, hình thoi, hình
đa eiác hoặc hình hai nón, đường kính 2 |im đến 24 Ịim.
Te bào mô mềm chứa tinh thê hesperiđin màu vàng hoặc
không màu, cỏ dạng hình cầu hoặc hình khối vô định hình,
một số có gợn vân xuyên tâm. Nhiều mảnh vụn túi dầu, tế
bào tiết mảnh và cong. Mạch lưới, mạch xoắn, quản bào.
Định tính
A. Lẩv 1 g bột dược liệu, thềm 25 ml methanol (77), đun
hồi lưu cách thủy trong 30 min, lọc lấy dịch lọc (dung dịch
A) đề làm các phản ứng sau:
Lấy 5 ml đung dịch A, thêm một ít bột magnesi (77) và
0,5 ml acid hydrocỉoric (77), xuất hiện màu đỏ cam đến
đỏ tía.
Lẩy 3 ml dung dịch A, thêm vài giọt dung dịch sat (Hỉ)
cỉorỉd 5 % (77), xuât hiộn màu nâu.
Lấy 3 ml dung dịch A, thêm vài giọt dung dịch natri
hydroxyd 1 % (77), màu vàng tăng lên, đôi khi kèm theo
một ít tủa.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mòng (định tính synephrinc)
(Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai triên: Ethyl acetat - methanol - amoniac
(9 :

1 : 0, 1).

Dung dịch thừ: Lấy 5 g bột dược liệu, làm ẩm vừa
đủ bang amoniac (77), thêm 30 ml ethvỉ acetat (77),
đun hồi lưu cách thủy trong 15 min. Lọc, lăc địch ĩọc
ethyl acetat với dung dịch acid hydroclorỉc I % (77)
2 lân, mồi lân 10 ml. Gộp các dịch acid, kiêm hóa băng
amoniac (77) đến pỉĩ 10, lắc với ethyl acetat (77)
2 lân, môi lân 20 mỉ. Gộp các dịch chiêt ethyl acetat, cô
đến cấn và hòa cắn trong 1 mỉ methanol (77) được dung
dịch thử.
Dung dịch đối chiếu: Hòa tan synephrine chuẩn trong
methanol (77) để được dung dịch có nồng độ 0,3 %.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 Ịil mỗi
đung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra,
để khô trong không khí, phun thuốc thử ninhvdrỉn 0,5 %
trong ethanol, sấy ờ 105 °c trong 10 min đển 15 min. Quan
sát dưới ảnh sáng thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch
thừ phải có vết cỏ cùng màu sắc (đỏ tía) vả cùng giá trị Rf
với vết svnephrine của dung dịch đổi chiểu,
c. Phương pháp sắc ký lóp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica geỉ GF}5 4 .
Dung môi khai tríên:
Hệ 1: Ethyl acetat - methanol - nước (100 : 17: 13).
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Hệ °: Tollten - ethyl acetai - acidformic - nước (20:10:1:1).
Dung dịch thừ: Dung dịch A lấy ở phần định tinh bãng
phản ứng hóa học.
Dung dich đối chiếu: Dung dịch hesperiđin chuân trong
methanol (TỆ (1 mg/ml), hòa tan bang phương pháp đun
hồi lưu.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên ban mỏng 20 jil môi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký với hệ dung môi
1 , lay bản mòng ra, đề khô trong không khí. Tiếp tục triển
khai sắc ký với hệ dung môi 2. Sau khi triển khai xong, lấy
bàn mòng ra để khô ngoài không khí, phun lên bán mòng
dung dịch nhôm clorid ỉ % (77). Quan sát dưới ánh sáng
tử ngoại tại bước sóng 366 nm. Trcn sắc ký đồ của dung
dich thừ phải có vết có cùng màu săc và cùng giá trị Rf với
vết hcsperidin trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 15,0 % (Phụ lục 12.13).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Tro toàn phần
Không quá 7,0 % (Phụ lục 9.8).
Định lưọmg
Cán chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu (qua rây có
kích thước 1,25 mm), cho vảo bình Soxhlet, thêm 100 ml
ether dầu hỏa (30 °c đến 60 °C) (77), đun hồi lưu cách
thủy trong ì h và loại bò dịch ether. Chuyển bã dược liệu
đã được làm bay hơi hết ether dầu hòa sane 1 bình nón
250 ml và chiết tiếp bãng cách đun hồi lưu trên cách thủy
với methanol (77) trong 30 min 3 lần, mỗi lần 50 ml. Gộp
và bôc hơi dịch chiét trẽn cách thủy cho đến cắn. Thêm
vào căn 5 ml nước, khuấy và để yên 10 min, lọc qua phễu
lọc xôp, tiêp tục rừa cắn bằng nước 4 lần, mồi lần 5 ml
vả loại bò nước rừa. Hòa tan cắn trên phễu bằng nhữne
lượng nhỏ dung dịch natri hydroxyd 0,2 % trong ethanol
70 % (77) cho đến khi dịch lọc không còn màu vàng.
Gộp các dịch lọc và chình đến thể tích vừa đủ 100 ml bằng
dung dịch natri hydroxyd 0,2 % trong ethanol 70 % (77)
(dung dịch A). Lẳc kỳ, lấy chính xác 2 ml dung dịch A,
pha loăng thành 25,0 ml bằng dung dịch natri hvdroxyd
0,2 % trong ethanol 70 % (77). Lắc đều. Sau 1 h kể
từ khi băt đầu hòa tan cắn. đo độ hấp thụ ờ bước sóng
(361 ± 1 ) nm. Tính hàm lượng hesperidin (C28H34O 15) theo
A (1 %, 1 cm), lấy 160 là giá trị A (I %, 1cm) cùa hesperidin ờ
361 nm.
Hàm lượng hesperidin không dược thấp hơn 5,0 % tính
theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hoạch vào tháng 5 đến tháng 6 . Nhặt những quả tự
rụng, loại bõ tạp chất, bo đôi theo chiều ngang nhũng quả

CÓđường kính trên 1 cm, quả nhỏ để nguyên phơi hoặc sấy
khô ờ nhiệt độ thấp.

Bào chế
Chì thực: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, thái lát dày
và phơi khô. Lát thái không đều hay tròn dài 2,5 cm, rộng
1.2 cm, đường kính 0,3 cm den 1.5 cm. Vò ngoài lát thái
có màu lục đen hay nâu thầm, vỏ giữa có màu trắng hơi
vàng hay nâu hơi vàng, cỏ 1 đến 2 hàng túi tinh dầu ở phần
ngoài, vỏ trong và tcp màu nâu.
Chì thực sao cám: Cho cảm vào chảo, đun đến khi bốc
khói, cho chi thực đă thái lát vào, sao đến khi bề mặt thuốc
chuyển sang màu vàng hay thẫm đêu lảy ra loại bo cám và
để nguội. Dùng 1 kg cám cho 10 kg dược liệu.
Tính vị, quy kinh
Khổ, tân, toan, hàn. Quy vào các kinh tỳ, vị.
Công năng, chu trị
Phá khí tiêu tích, hóa đờm tiêu bĩ. Chù trị: Thực tích, thực
nhiệt tích ờ đại tràng gảy táo bón, đàm trọc ứ trệ ở ngực
gây đau trong ngực, ăn không tiêu, bụng đầy trướng.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 3 g đến 9 g, phổi hợp trong các bài thuốc.
Kiêng kỵ
Phụ nừ có thai, tỳ vị hư hàn mà khône đầy tích thì không
nên dùng.

CHỈ XÁC
Fructus A urantii
Quà chưa chín đã bổ đôi, phơi hay sấy khô cùa cây Cam
chua (Citrus aurantium L.), họ Cam (Rutaceae) hoặc
cây Cam ngọt [Citrus sinensis (L.) Osbeck], họ Cam
(Rutaceae).
Mô tả
Chi xác có hình bán cầu, đường kính 3 cm đến 5 cm, vò
quả ngoài màu nâu hoặc nâu thầm, ờ đinh có nhũng điểm
tủi tinh dầu dạng hạt trũng xuống, thấy rõ có vết vòi nhụy
còn lại hoặc vết sẹo cùa cuống quả. Mặt cất lớp vò quả
giữa màu trẳng vàng, nhẵn, hơi nhô lên, dày 0,4 cm đến
1.3 cm, có 1 đến 2 hàng túi tinh dầu ở phần ngoài vỏ quả
ngoài. Chất cứng, rắn, khó bẻ gẫv. Ruột quà có từ 7 đến
12 múi, một số ít quả có tới 15 đến 16 múi. Múi khô, nhăn
nheo, có màu từ nâu đen nâu thẫm, trong có hạt. Mùi thơm,
vị đang, hơi chua.
Bột
Bột màu trăng hoặc vàng nâu, tế bào vò quả giữa hơi tròn
hoặc không đều, đa số thành tế bào dày không đều và có
dạng chuồi hạt. Nhìn trên bề mặt tế bào biểu bì vò quả
ngoài hình đa giác, hình hơi vuông hoặc hình chừ nhật. Lồ
khí hơi tròn, đường kính 16 |im đến 34 pm, có 5 đến 9 tổ
bào kèm. Mô múi cam màu vàng nhạt hoặc không màu,
dạng màng, tế bào biểu bì hẹp và dài, bị co lại, tế bào vò
quà và túi dịch sắp xếp lộn xộn. Tinh thể calci oxalat cỏ
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trong tế bào vò quả và tế bào múi, có nhiều trong tế bào
sát với biểu bì, hình thoi, hình đa giác hoặc hình hai nón,
đường kính 3 Jim đến 30 |itn. Mạch mạng, mạch xoắn và
các quản bào nhỏ.

Hàm lượng hesperidin trong vỏ quả không được thấp hơn
4,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.

Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 25 ml methanol (IT), đun
hồi lưu cách thủy trong 10 min, ỉọc lấy dịch chiết (địch
chiết A) và làm các phản ứng sau:
Lấy 5 ml địch chiết A, thêm một ít bột magnesi (7T) và
0,5 ml acid hydrocioric (77), xuất hiện màu đỏ đến đỏ tía.
Lấy 3 ml dịch chiết A, thêm vài giọt dung dịch sắt (III)
cỉorid 5 % (77), xuất hiện màu nâu.
Lẩy 3 ml dịch chiet A, thêm vài giọt dung dịch natri
hydroxyd l %, xuât hiện màu vàng đèn vàna cam, đôi khi
có kèm theo một ít tủa.
B. Phương pháp sắc ký ỉớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica ge! GF2,54Dung môi khai triển: Toỉuen - methanol (9 : 1).
Dung dịch thử: Dịch chiết A lấy ở phần định tính A.
Dung dịch đôi chiêu: Hòa tan hespcridin chuân trong
methanol (77) đổ được dung dịch cỏ nồng độ 1 mg/ml
bằng phương pháp đun hồi lưu. Neu không có hesperidin,
lấy 1 g Chi xác (mẫu chuẩn) chiết như mô tả ờ phần Dung
dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 20 |.il mỗi
dung dịch trên. Sau khi trìên khai sãc kỷ, lây bản mông
ra để khô ngoài không khí, phun lên bản mỏng dung dịch
nhôm clorid ỉ % (77). Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại tại
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cùa dung dịch thừ phải
có vết cùng màu và giá trị
với vết hesperidin thu được
trên sắc ký đồ cùa dung dịch đối chiếu hoặc có các vết có
cùng màu sắc và giá tri so với các vết trôn sắc ký đồ cùa
dung dịch đổi chiểu được chuẩn bị từ dược liệu chi xác.
R f

R f

Định lượng
Cân chính xác khoảng 0,5 g bột dược liệu (qua rây
có kích thước mẳt rây 1,25 mm), cho vào bình Soxhlct,
thêm 100 ml ether dầu hỏa (30 ° c đến 60 °C) (77), đun
hồi lưu cách thủv trong 1 h và loại bỏ dịch ether, Sau đó
chuyển dược liệu sang bình nón dung tích 250 ml và chiết
tiếp bằng cách đun hồi lưu trên cách thủy với methanol
(77) trong 30 min 3 lần, mồi ỉần 50 ml. Gộp các dịch chièt
và loại dung môi cho đến can. Thêm vào can 5 ml mrớc,
khuấy và để yên 10 min, lọc qua phễu lọc xổp, tiếp tục rửa
cấn bằng nước 4 lần, mỗi lần 5 ml và loại bỏ nước rứa. Hòa
tan cấn trên phễu bàng những lượng nhỏ dung dịch na tri
hvdroxyd 0,2 % trong ethanol 70 % (77) cho đến khi địch
lọc không còn màu vàng, Gộp các dịch lọc và chình đến thê
tích 100 ml trong bình định mức (dung dịch A). Lắc kỹ, iẩy
chính xác 2 ml dung dịch A, pha loãng thành 25,0 ml bàng
dung dịch natri hvdrơxyd 0,2 % trong ethanol 70 % (77).
Lăc đều, sau 1 h kể từ khi hòa tan cắn đo độ hấp thụ ở bước
sóng (361 ± 1) nm. Tính hàm lượng hesperiđin (QsHj^Oií),
lấy 160 là giá trị A (1 %, 1 cm) của hesperidin ờ bước sóng
361 nm.
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Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Tro toàn phần
Không quá 7,0 % (Phụ lục 9.8).
Chế biến
Thu hoạch vào tháng 7 đến 8, lúc trời khô ráo, hái các quả
xanh, bổ ngang làm đôi, phơi hoặc sấy nhẹ ở 40 °c đến
50 °c cho tơi khô.
Bào chế
Chi xác phiến: Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, ủ mềm, nạo bò
một, hột, thái lát ngang, phơi hoặc sây khô. Lát thái hỉnh
dải hay hình cung không đêu, dài 5 cm rộng đên 1,3 cm.
Quan sát lát ngang bê ngoải màu nâu đên nâu thâm, giữa
có màu nâu hơi vàng hoặc trăng, có 1 lóp đên 2 lóp túi tinh
dầu ờ phía ngoài vỏ, đôi khi thấy tép màu nâu hay tía đỏ,
sợi cứng, mùi thơm, vị đắng, hơi chua.
Chi xác sao cám: Cho cám vào chảo, đun đến khi bổc khói
cho Chi xác phiến vảo sao đến khi có màu vàng thẫm lấy
ra, sàng bỏ cám, đê nguội. Dùng 1 kg cám cho 10 kg Chỉ
xác. Các phiên hỉnh dải hay hình vòng cung không đêu,
hơi thầm màu, đôi khi có vết chảy, mùi thơm nhẹ.
Bảỡ quản
Đổ nơi khô, tránh mốc mọt.
Tính vị, quy kinh
Khô, tân, lương. Vào các kinh tỳ, vị
Công năng, chủ trị
Phá khí hóa đởm ticu tích (Hòa hoãn hơn Chi thực). Chủ
trị: Ngực sườn trướng đau do khí trệ, khó tiêu do đờm trệ.
Cách dừng, liều lượng
Ngày đùng từ 3 g đến 9 g, dạng thuốc sắc. Phối hợp trong
các bài thuốc.
Kiêng ky
Tỳ vị hư hàn không cỏ tích trệ, phụ nữ có thai không nên dùng.

CHIÊU LIÊU (Vỏ thân)
Cortex Termỉnaliaen nigrovenulosae
Chiếu liêu nghệ
Vỏ thân phơi hay sẩy khô cùa cây Chiêu liêu (Ter
mina lia nigrovenulosa Pierre ex. Laness.), họ Bàng
(Combretaceac).
Mô tả
Dược liệu là những mành vò thân dài 40 cm đến 50 cm, rộng
5 cm đến 10 cm hay hơn, dày khoảng 0,8 cm đến 1,5 cm.
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Mặt ngoài có lớp bần màu trang đến vàng nhạt, xù xì, tương
đối mong so với vỏ. Mật trong khá nhằn, toàn bộ có màu đỏ
sậm, mặt bẻ lờm chởm. Thổ chất nặng và chắc. Mùi nhẹ, vị
hơi chát.
Vi phẫu
Lớp bần dày, cấu tạo bời những tế bào hình chữ nhật có
thành dày xếp đồng tâm và xuyên tâm, có chỗ nứt rách và
bong ra. Tầng sinh bần-ỉục bì gồm một ỉớp tế bào hình chừ
nhật xếp khá đều đặn. Mô mcin vò tể bào hình chừ nhật,
thành mòng, có nhiều đám té bào mô cứng, tinh bột và
tinh thể calci oxalat. Te bào mô cứng thường hợp thành
tùng đám hình chừ nhật hay hình nhiều cạnh, có thành rất
dày, lỗ trao đôi rõ. Tinh thê calci oxalat hình cáu gai có
kích thước thay đôi. Libe cấp 2 khá dày cấu tạo bởi những
tể bảo có thành mỏng. Sợi libe xếp thành đảm chia libe
thành nhiều tầng (libe kết tầne). Xen kẽ những tầng libe là
những tầne tế bào chứa đẩy tinh thể calci oxalat hình cầu
gai. Nhiều tia tủy ngăn cách các tầng thành nhửng ô nhò.
Bột
Bột màu đò hồng, mùi nhẹ, vị hơi chát. Soi dưới kính hiển
vi thấy: Mảnh bẩn gồm tế bào hình chữ nhật, có thành dày
xếp khá đều đặn. Mảnh mô mềm gồm tế bào hỉnh nhiều
cạnh hay hình chữ nhật, chứa nhiêu tinh bột và tinh thê
calci oxaỉat hình cầu gai. Tinh thể calci oxalat có rất nhiều,
kích thước thay đổi từ 10 Jim đến 40 Jim. Mảnh mô mềm
chứa chất màu (đò cam, đỏ nâu...). Khổi có màu (vàng
cam, đỏ cam, đò nâu...). Nhiều tế bào mô cứng hình chữ
nhật hay hình nhiều cạnh, màu vàng nhạt, vách rất dày,
lỗ trao đỏi rõ, thường chụm thành đám. Sợi nầm riêng rẽ
hay hợp thành bó. Rất nhiều hạt tinh bột có hình dạng biến
thiên, rôn hạt hình vạch hay hình sao, kích thước từ 2 pm
đên 5 Jim đôi khi đến 10 Jim.
Định tính
A. Lẩy ỉ g bột dược liệu, thêm 30 ml nước, đun trong cách
thủy sôi 15 min. Lọc qua 1 lớp đến 2 lớp giấy lọc ncu cần
(dung dịch A).
Phản ứng 1: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 2 ml dung
dịch A.
Ong ỉ : Thêm 1 giọt đên 2 giọt thuốc thử geỉatin-natri
cỉorid (TT), xuẩt hiện tủa trắng đục.
Ong 2: Thêm ỉ giọt đên 2 giọt dung dịch sắt (IỈI) clorid 1,3%
(TT), dung dịch có màu xanh rêu.
Phàn ứng 2: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 2 ml dung
dịch A.
Ong 1: Thêm 3 giọt thuốc thừStiasny (77), đun nóng trong
cách thùy 10 min, xuất hiện tủa vón màu đò gạch.
Ong 2: Thêm 1 giọt đến 2 giọt nước brom (77), xuất hiện
tủa ngà.
B. Phương pháp sấc ký' lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Siỉica geỉ 60 GF254.
Đung mói khai trien; Cỉoro/orm - ethyỉ acetat - ctcidỊormìc
( 5 :4 :1 ) .
Đung dịch thừ: Lấy 2 g bột dược liệu cho vào bình nón
dung tích 250 ml, thêm 20 ml hồn hợp dung môi khai triển,
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siêu âm 30 min, lọc. Lấy dịch lọc, bay hơi trẽn cách thủy
đến cấn. Hòa cắn trong 2 ml hỗn hợp dung môi khai triền.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 2 g bột Chiêu liêu (mẫu chuẩn).
Tiền hành chiết như mô tả ở phẩn Dung dịch thừ.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bản mòng 5 jal mồi
dung dịch trên. Trien khai sắc ký xong, lấy bản mỏng ra,
để khô ờ nhiệt độ phòng, phun lên bản mỏng dung dịch
van ịỉ in 2 % trong acid suỉýuric. Sây bàn mỏng ở 110 °C
cho đến khi xuất hiện vết. Quan sát dưới ánh sáng thường.
Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có cảc vết cùng màu
sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ cùa dung dịch
đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g 100 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid hydrocloric
Không quá 2,0 % (Phụ lục 9.7).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Chất chiểt đirực trong dược liệu
Không dưới 25,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanoỉ 96 % (TT) làm dung môi.
Chế biến
Vào mùa thu, lấy phẩn vò ờ nhừng cãv to, phơi hoặc sấy khô.
Bảo quản
Đe trong bao bì kín, đề nơi khô ráo.
Tính vị, quy kính
Khổ, hàn, có độc.
Công năng, chủ trị
Phá huyết, hành huyết, thông kinh lạc, trục phong đờm.
Chù trị: Tiêu chảy, kiết lỵ.
Cách dùng
Ngày dùng từ 20 g đến 40 g dạng cao lòng hay từ 50 g
đên 100 g dạng côn thuôc (1/5). Có thê đủng dạng viên
hay si rô.
Kiêng kỵ
Phụ nữ có thai không nên dùng.

CỎ CỨT LỢN
Herba Agerati conyzoides
Cỏ hôi, Hoa ngũ sắc
Phẩn tren mặt đất còn tươi hoặc đã phơi hoặc say đẵ phơi

hoặc sây khô cùa cây cỏ cứt lợn (Ageratum conyzoides
L.), họ Cúc (Asteraceae).
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Mô tả
Thân hình trụ, phân cành nhiều, dài 20 cm đến 40 cm,
đường kính 2 mm đen 4 mm. Mặt ngoài thân màu vàng
nhạt đến vàng nâu hoặc có màu tím, có lông mềm, màu
trắng. Lá mọc đối, hình trứng hoặc tam giác, đầu nhọn, dài
2 cm đển 6 cm, rộng 0,5 cm đển 5 cm, mép có răng tròn,
mặt dưới màu xám nhạt, có 3 gân tòa từ gốc lả, mặt trên
sẫm hơn; hai mặt lá đều cỏ lông mịn, lá có mùi thơm đặc
biệt. Cụm hoa hình đẩu xếp thành ngù ờ ngọn thân hoặc
đầu cành, cuống cụm hoa có lông mềm; tổng bao hình đầu
gồm những lá bắc xếp thành hai dãy; đàu nhỏ chứa hoa
hình ống bé và đều nhau; tràng ngắn có 5 thùy tam giác,
hoa màu tím nhạt hoặc trắng ngà; hoa có 5 nhị. Quả bế,
màu đen, có 5 sổng dọc.

Dung dịch thừ: Lẩy 1,0 g bột dược liệu, thêm 10 ml
n-hexan (TT), lắc trên máy lắc trong 30 min, lọc. Dùng
dịch lọc đe chấm sắc ký.
Dung dịch đỗi chiêu: Lấy 1,0 g bột cây Hoa ngũ sác (mẫu
chuẩn) tiên hành chiêt như mô tà ừ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bàn mỏng 10 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triên khai sắc ký, lay bản mỏng ra, đe
khô ngoài không khí, phun lên bàn mòng dunạ dịch vaniỉin
ỉ % trong acidsul/uric (77), sây ờ 120 °c đẽn khi hiện rõ
vết. Quan sát dưới ánh sảng thường.
Trên sắc ký đo của dung dịch thử phải có các vết cùng màu sắc
và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Vi phẫu
Lả: Gân lá lồi về 2 phía, lồi nhiều về phía dưới. Biểu bì gồm
tể bào hình tròn, mang lõng che chở đa bào. Sát lóp biểu bi
là hàng tế bào mô dày tròn; mô mềm hẹp. Bó libe-gồ nằm
chính giữa, xep vòng cung uổn theo gân lả (lồi nhiều về phía
dưới). Tế bào libe nhò, xếp xung quanh gồ. Mạch gỗ đều
xếp thành hàng. Biểu bì phiển lá mang nhiều lỗ khí; hàng tế
bào mô giậu không rõ.
Thân: Biểu bì gồm 1 đốn 2 hàng tế bào hinh bầu dục nằm
ngang, xếp sít nhau mang lông che chờ đa bào. Dưới lớp
biểu bì là 2 đến 3 hàng tể bào mô dày. Mô mềm vò hẹp.
Rải rác sau mô mềin vỏ là đám tể bào mô cứng. Libe hẹp
ở ngoài, gỗ ở trong. Bó gỗ xếp thành vòng tròn, những chỗ
lồi bên trong ứng với đám mô cứng ở bên ngoài. Mạch gỗ
to nằm rải rác, tập trung nhiều ở nhừng chỗ lồi. Mô mềm
gỗ hình chữ nhật, xếp thành hàng. Tầng phat sinh libe-gỗ
uốn lượn thành vòng tròn. Te bào mô mềm ruột to, tròn,
thành mỏng.
Bột
Bột màu lục vàng, mùi thơm, vị hơi cay. Soi bột dược liệu
dưới kính hiển vi thấy: Mảnh biểu bì lá gồm các tế bào
thành mòng chứa nhiều lỗ khí. Lông che chờ đa bào. Mành
mô mềm gồm các tể bào hỉnh đa giác, thành mòng. Mảnh
mạch vạch, mạch xoắn. Hạt phấn hoa hình cầu gai, đường
kính từ 15 pin đến 25 Ịim, màu vàng nhạt. Mảnh nhụy hoa
có đầu tròn, kết lóp lèn nhau. Mành cánh hoa cấu tạo bời
những tể bào thành mòng, bề mặt sần sùi, có chất tế bào.
Sợi đứng riêng lẻ hoặc tập trung thành bó. Các bó sợi có
mấu lồi nhọn.
Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethanol 90 % (77),
đun sôi hồi lưu trên cách thủy 30 min. lọc. Lấy 1 ml dịch
lọc cho vào bát sứ, để bay hơi tự nhiên đến cắn, nhỏ lẻn
càn 1 giọt acid sulfuric (TT), sẽ thấy các chỗ khác nhau có
màu xanh, vàng cam. Các màu nảy chuyển dần sang nâu
rồi nâu xỉn.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bủn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Toỉuen - ethyl acetat (93 : ĩ).
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Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 12.13) đối với dược liệu khô.
Dùng 10 e bột thô dược liệu.
Tro toàn phần
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1 % (Phụ lục 12.11).
Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 8 % (Phụ
lục 12.12).
Định lưọng
Tiến hành theo phương pháp định lượng tinh dâu trong
dược liệu (Phụ lục 12.7).
Dùng 50 g dược liệu đã cắt nhỏ. cất kéo hơi nước với
300 mỉ nước trong 3 h, tôc độ cất 2 - 3 ml/min, dùng
0,2 - 0,3 ml xỵỉen (77).
Dược liệu phải chứa ít nhất 0,3 % tinh dầu, tính theo dược
liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hái quanh năm, tốt nhất là vào tháng 9, khi cây vừa ra
hoa, lức trời khô ráo, cắt lấy phần trên mặt đất, rửa sạch,
dùng tươi hoặc phơi trong bóng râm hay sấy ở 30 °c đến
40 °c đến khô, cắt thành đoạn dài 3 cm đến 5 cm, khi dùng
sao vàng.
Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi thoáng mát, tránh âm, sâu mọt.
Tính vị, quy kinh
Vị hơi đắng, mùi thơm. Tính bình. Vào kinh phê, tâm.
Công năng, chủ trị
Chi huyết, tiêu viêm. Chủ trị băng huyêt, rong huyêt, đa
kinh, chày máu cam, chảy máu chân răng, viêm mũi, viêm
xoane mũi dị ứng.
Cách dùng, liều lưọiig
Ngày dùng 10 - 30 g dược liệu khô hoặc 30 - 50 g dược
liệu tươi.
Dùng tươi: Thêm ít muối, giã nát, vắt lẩy nước cốt, uổng
khi bị xuất huyêt, hoặc băng kinh, băng huyẽt; hoặc giã lá
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vò ngoài có cấu tạo bởi những tế bào hinh đa giác gần tròn,
sắp xcp lộn xộn chừa những khuyết lớn; mô mèm vò trong
có cấu tạo bởi những tế bào hình chừ nhật sắp xếp thành
dãy xuycn tâm và vòng đồng tâm, đô hờ những khe nhò
ở góc te bào, 1 đến 2 lớp tế bào mô mềm vò sát lớp nội bì
kích thước nhò hơn. Nội bì hình chữ Ư gồm 1 lóp tế bảo
hình chữ nhật xép khít nhau, kích thước bằng các tẻ bào
mô mềm vò trong cùng.
CỎ MẦN TRẦU
Trung trụ: Bó dẫn gồm libe xểp xen kẽ với gồ trôn một
Herba Eie USinis indỉcae
vòng theo hướng xuyên tâm, sổ lượng nhiều (18 đến 22
Toàn cây mang hoa đã rửa sạch, phơi hay sấy khô của bó). Quanh tủy còn rải rác 5 đến 7 mạch gồ cap I hình đa
cây Cỏ màn trầu [Eỉeusine indica (L.) Gaertn.], họ Lúa giác gần tròn, kích thước lớn hơn hẳn gỗ cấp IL Lóp mô
(Poaceae).
mềm tùy hẹp, một phần hóa mô cứng để lại một khối hình
sao ờ giừa rc gồm các tế bào mô mềm với vách cellulose.
Mô tả
Thân: Vi phầu hình bầu dục không đổi xứng. Từ ngoài vào
Dược liệu được cắt thành đoạn dài 4 cm đến 6 cm, màu lục
trong gồm: Biếu bi gồm 1lóp té bào hình chữ nhật, kích thước
vàng nhạt, mùi thơm nhẹ; bao gôm đoạn trục mang cụm
rất nhò, lớp cutin khá dày. Mò mêm vỏ câu tạo bời 3 đên 4
hoa, đoạn lá, thân, đốt thân mang lá, cụm thân và lá, cụm
lóp tế bào hình đa giác gần tròn, vách cellulose. Trong vùng
gốc thân và rễ.
mô mềm vỏ rải rác có các cụm mô cứng. Vòng mô cứng gồm
Cụm hoa gié xểp 2 dãy so le thành 5 đển 7 giẻ, dài 7 cm
5 đến 7 lớp tế bào hình đa giác vách dày, kích thước nhỏ.
đển 9 cm đính ờ đình trục phát hoa ở ngọn thân, thường có Nhiều bó libe-gỗ xếp lộn xộn từ vòng mô cứng vào trong,
ỉ gié đính ở mức thấp hơn. Các gié ờ ngọn, gié già hơn ờ
càng vào trong kích thước các bó càng lớn. Mỗi bó gồm
gốc. Trục phát hoa hình trụ hơi dẹp, nhẵn bóng, có nhiều một cụm nhỏ libe có tể bào hình đa giác, vách hơi uốn
sọc dọc nồi lên. Gié dài 4 ram, có 3 đen 5 hoa. Hoa ở gốc lượn, 1 đến 3 mạch hậu mộc to, hình tròn hoặc bầu dục;
già hơn. Gié có 2 dinh, đĩnh dưới nhò hơn dính trên. Dĩnh 1 đến 2 mạch tiền mộc hình tròn nam trong vùng mô mềm
trên hình mũi mác, thuôn mêm, đâu nhọn, dài 2,5 mm đên vách cclulose, một số bó có mạch tiền mộc bị hủy để lại
3 mm, rộng khoảng 0,5 mm, màu trong, có lườn, có 4 đến một khuyết. Bao bên ngoải mỗi bó dần là 1 đến 2 lóp tế
7 gân màu xanh, mặt lưng có răng cưa nhọn. Dĩnh dưới tương bào mô cứng hình đa giác. Mô mềm tùy gồm các tế bào
tự, dài 1,5 mm đến 2,0 mm, rộng 0,1 mm đen 1,5 ram, có hình đa giác gần tròn, kích thước không đều, sắp xếp chừa
1gân màu xanh, mật lưng có răng cưa nhọn dài hơn đĩnh trên. các khe nhỏ. Tùy bị hủy tạo khuyết.
Hoa dài 3 mm đen 4 IĨ1ÍĨ1 có 2 trấu. Trấu dưới hình mũi Lá:
mác, trong, thuôn nhọn, có 2 đển 4 gân, dài 2.5 mm đến Gân giữa: Bicu bì trên gồm các te bào hình chừ nhật, kích
3,0 ram, rộng 0,5 mm đến 0,75 mm, mặt lưng có răng cưa thước khá đều nhau; biểu bì dưới hóa mô cứng, tế bào hình
nhọn. Trấu trên giong trấu dưới, dài 1,5 mm đến 2,0 mm, chữ nhật nhỏ hơn biểu bì trên, sát biểu bì dưới là cụm mô
rộng 0,2 ram đến 0,4 mm, có 1 gân.
cứng gồm 2 đến 4 lớp tế bào rất nhò hình đa giác, khoang
Quả hình trứng hoặc bầu dục, màu xanh bóng hoặc đen dài hẹp. Mô mềm gồm nhiều lóp tế bào hình đa giác gần tròn,
1,2 mm đến 1,5 mm.
kích thước rất lớn. Các bó dẫn kích thước khác nhau xếp
Đoạn thân nhẵn bóng, hơi dẹt, có nhiều sọc dọc nhô lên. thành hàng dọc theo biêu bì dưới, có một bó lóm ỡ chính
Có đoạn mang đổt, tại mỗi đốt chia thành 2 đến 5 nhánh giữa gân. Mỗi bó gồm gỗ ở trên, libe ờ dưới; tế bào libe
nhò xêp so le, môi nhánh có bẹ lá ôm phía ngoài, đôi khi hình đa giác, thành uốn lượn; gỗ có mạch hậu mộc to, hình
có mang rễ phụ nhô.
tròn, 1 đen 2 mạch tiền mộc trong vùng mô mềm vách
Cụm góc thân mang rễ chùm: Gồm 3 đến trên 10 gốc thân cellulose. Bao bên ngoài bó libe-gỗ là 2 vòng mô, vòng mô
nhò mang rề chùm xếp sít nhau. Phần gốc mang các rỗ chùm cứng bên trong gồm 1 đến 2 lóp tế bào hình đa giác, vòng
nhỏ màu nâu vàng, đường kính khoảng 0,1 nun đến 0,5 ram. mô mềm bên ngoài gồm 1 lóp tế bào hình đa giác to, bên
ngoài vòng này có 1 đẻn 2 lớp tế bào mô mêm hình thuôn
Vi phẫu
đài, kích thước không đều.
Rê: Căt ngang rề qua vùng lông hút cho thấy rề có tiết diện Phiến lá: Biếu bi trên lồi nhiều ờ các vị trí có bó libe-gỗ,
tròn, câu tạo đối xứng qua trục, gồm hai vùng: vùng vò và lõm ờ các vị trí tế bào bọt. Te bào biểu bì trên và biểu bi
trung trụ.
dưới hình chữ nhật hóa mô cứng, tể bào biểu bi dưới lớn
Vung võ: Chiếm khoảng 1/2 dường kính vi phẫu rễ. Tầng hơn biểu bi tròn, lỗ khí rải rác ở cả hai biểu bì. Trên iớp
lòng hút câu lạo bời một lớp tế bào có vách mỏng bằng biêu bì trên có các tê bào bọt, hình đa giác hoặc gân tròn
celulosa, mọc dài ra thành lông hút. Tầng subcroid gồm 2 kích thước lớn. Mô cứng tạo thành cụm phía trên và dưới
đên 4 lỡp tế bào hình đa giác vách tầm suberin. sấp xếp lộn bó libe-gồ. gồm các tê bào hình đa giác, kích thước nhò.
xộn, kích thước không đều nhau, tế bào các lớp phía trong Nhiêu hó dẫn kích thước không đều xêp xen kẽ với các
có kích thước nhỏ hơn, khoảng 1/3 đến 1/4 kích thước vị trí tế bào bọt. cấu tạo bó dẫn giống như bỏ dẫn ờ gần
các tè bào ờ lớp ngoài. Mô mềm vò gồm những tế bào có eiửa. Mỏ mỏm gồm các tổ bào hinh đa giác xen giừa các
vach mòng băng celulose, chia thành hai vùng: mô mềm các bó dẫn.
tươi vắt lấy dịch, nhò vào lỗ mũi khi viêm xoang, Ngoài
ra con dùng dưới dạng thuốc sắc uống, Hiộn nay, hoa ngũ
sac còn được điều chế dạng thuốc xịt, trị viêm xoang mũi
dl ứns hoặc viêm mũi mạn tính. Dùng ngoài, cây tươi nấu
nước gội đâu, tăm ghé.
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Bột
Bột màu vàng xanh, không mùi, khô tơi, có nhiều sợi. Soi
kính hiển vi thấy: Mành biểu bì gồm các tế bào hình chữ
nhật, thành uốn lượn, mang lồ khí; mảnh mô mềm gồm
các tế bào hình đa giác hoặc hình chữ nhật, thành mỏng;
mảnh mạch xoắn, mạch mạng, mạch vòng; sợi có 2 loại:
loại thành dày khoang rộng và loại thành dày khoang hẹp.
ổng trao đổi rồ; khối nhựa màu nâu đò.
Định tính
A. Lẩy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ether (77). Ngâm
30 min, thỉnh thoảng lắc, lọc. Lấy 10 ml dịch lọc cho vào
chén sứ, bốc hoi đến cắn. Hòa tan cẩn với 0,5 ml anhydrid
acetic (TT), thêm 0,5 ml cỉoro/orm (TT). Chuyển dung
dịch vào một ổng nghiệm nhỏ, khô. Dùng pipet thêm cẩn
thận 1 - 2 ml acid sulfuric (77) theo thành ổng nghiệm để
nghiêng cho acid chảy xuống đáy ống nghiệm. Nơi tiếp
xúc giữa hai lớp dung dịch cỏ màu đỏ nâu, lớp dung dịch
phía trên đần dần chuyển thành màu xanh lục.
B. Lấy 5 g bột dược liệu cho vào bình nón nút mài, thêm
50 ml ethanol 96 % (77), đun hồi lưu trên cách thủy trong
30 min, lọc, được dịch lọc A.
Lấy 5 ml dịch lọc A cho vào chén sứ, bốc hơi còn khoảng
2 ml và gạn dịch ethanol vào 1 ống nghiệm nhỏ. Thêm vào
dung dịch một ít bột magnesi (77) và I đến 2 giọt acid
hydroclorìc (77), dung dịch có màu hồng đến đỏ.
Lấy 5 ml dịch lọc A cho vào ống nghiệm. Thêm 2 ml dung
dịch acid hydrocỉoric 10 % (77) và đun trên cách thủy
10 min, dung dịch có màu hồng tới đỏ.
Lấy 2 ml dịch lọc A, thêm vào vài giọt dung dịch sat (lỉỉ)
cíorid ỉ % (TT), xuất hiện màu xanh đen.
c. Đun sôi 2 g dược liệu đă cat nhò với 50 ml nước trong
10 min, lọc. Lấy 3 mỉ dịch lọc, thêm 0,5 mỉ dung dịch
FehlingA (TT) và 0,5 ml dung dịch Fehling B (TT). Đun
cách thủy 5 min, có kết tủa đỏ gạch dưới đáy ống nghiệm.
D. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel GF2i 4.
Dung mỏi khai triên: Clòro/orm - methanol (7 : 3).
Dung dịch thử: Lấy 5 ml dịch lọc A, bốc hơi trên cách thủy
còn khoáng 1 ml, được dung dịch thử.
Dung dịch đổi chiếu: Lấy 5 g bột c ỏ mẩn trầu (mẫu chuẩn),
chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Châm riêng biệt lên bản mòng 20 pl mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bàn mòng ra,
đổ khô ờ nhiệt độ phòng, phun dung dịch vaniỉin ỉ % trong
acid sulfuric (77), sấy bản mỏng ờ ỉ 20 °c đến khi các vết
hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng từ ngoại tại bước sóng
366 nm. Trên sac ký đồ của dung dịch thử phải có các vết
có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên săc ký đô của
dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không được quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °c, 4 h).
Tro toàn phần
Không được quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).
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Tro không tan trong acid
Không được quá 3,0 % (Phụ lục 9,7).
Chất chiết đưọc trong dưực liệu
Không ít hơn 4,5 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 96 % (77) làm dune môi.
Chế biến
Thu hái quanh năm, tốt nhất là cuối mùa xuân. Nho lấy cà
cây, rửa sạch đất cát, phơi khô se, cắt đoạn 4 cm đến 6 cm.
Có thể dùng tươi hoặc phơi khô để dùng trong năm.
Bảo quản
Trong bao bì kín, dể nơi khô, tránh nấm mốc, sâu mọt.
Tính vị, quy kinh
Vị ngọt, tính mát. Vào kinh can, tâm, bàng quang.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, phát hãn, hạ sốt, giải độc mát gan. lợi tiêu.
Chù trị: sốt cao, sốt do cảm nắng, đau đầu, viêm gan hoàng
đản, sốt rét, cao huyết áp, mụn nhọt lờ ngứa, tiểu tiện vàng,
đỏ, bí, dẳt.
Cách dùng, liều lượng
Ngày 80 g đến 120 g (cây tươi); 16 g đến 20 g (khô). Dạng
thuốc sắc.
Kiêng ky
Không có thực nhiệt không dùng.

CỎ NGỌT (Lá)
Folium Steviae rebaudianae
Lá thu hái ờ nhừnu cây sắp ra hoa phơi hay sấy khỏ của
câv Cò ngọt [Stevìa rebaudiơna (Bertoni) Hemsley], họ
Cúc (Asteraceae).
Mô tả
Lá hình trái xoan hẹp hay hình trứng ngược, màu xanh lục
vàng, dài từ 2,5 cm đến 6,0 cm, rộng 1,0 cm đến 1,8 cm.
Hai mặt đều có lông mịn, mép lá khía răng cưa. Mặt trên lá
có 3 gân nổi rõ cùng xuất phát từ euổng lá; gân phụ phân
nhánh. Vị rất nuọt.
Vi phẫu
Phần gân lả: Gàn phía dưới lồi, phía trên gần phãng hơi
lõm xuống. Biểu bi trên và dưới là một hàng te bào nhỏ,
hình trứng, xếp liên tục, đều đặn, mang lông che chờ đa
bào cấu tạo bời 4 tố đến 6 tế bào xếp thẳng hàng, đầu lông
nhọn. Mô dày cấu tạo bởi 2 lớp đến 3 lớp tế bào hình
tròn, có thành dày ờ góc, xếp sát dưới biểu bì. Mô mềm là
những tế bào hình đa giác hay tròn, thành mỏng, có kích
thước không đều. Ỏ giữa gân thường có các số lẻ bỏ libegỗ hình tròn, có thể là 1, 3, 5 bó có cấu tạo tương tự nhau.
Bó libe-gỗ ờ giữa thường có kích thước lớn nhât, libe bao
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quanh bó gỗ, gỗ cấu tạo bời các mạch gồ lớn, xếp thành
hàng tập trung thành bó. Mô mềm cấu tạo bời các tẽ bào
hình tròn, có thành mòng.
Phần phiến lá: Biểu bi trên vả dưới là một hàng tể bào
hình chữ nhật, to hơn so với biểu bì ở gân lá, mang lòng
che chờ đa bào tương tự phần gân lá. Mô giậu cấu tạo bởi
2 hàng tế bào hình chữ nhật, xếp sít nhau và thăng góc với
biểu bi trên, Trong phiến lá cỏ thể có một vài bó libe-gỗ
nhỏ cùa gân phụ. Mô khuyết là những tê bào to nhỏ không
đều nhau, có thành mỏng.

Tạp chất (Phụ lục 12.11).
Tỷ lệ cảnh mang lá: Không quá 10 %.
Tạp chất khác: Không quá 1 %.

Bột
Bọt có màu vàng lục, vị ngọt. Nhìn dưới kinh hiển vi thấy:
Mảnh bân câu tạo bởi nhừng tc bào hình chữ nhật hay đa
giác, xếp thành 1 lớp đến 2 lớp tế bào. Lông che chở đa
bào, một dãy, câu tạo bời 6 tô bào đến 8 tế bào hoặc nhiều
hơn, các tế bào ngắn, gần như hình vuông có 4 góc hình
cung, đậc biệt ở gốc lông, tế bào đầu lông có thể nhọn hoặc
tù. Đôi khi thấy lông tiết đa bào hình chùy cấu tạo bởi 2 te
bào đến 3 tế bào. Mành mô mềm hình trứng hay chữ nhật,
thành mỏng. Mảnh biểu bì mang lỗ khí, đôi khi có lông che
chờ. Thường thấy nhiều mảnh mạch mạng, mạch xoắn,
mạch điểm. Sợi tập trung thành bó hay đứng riêng lẻ, tế
bào sợi có kích thước ngắn, nhò, cỏ thành dày, khoang
rộng, sợi có thể mang những gai nhò, rất nhọn. Mô cứng
cấu tạo bời các tế bào thành dày hóa gỗ, có khoang rộng.
Hạt phấn hoa to, hình cầu gai, mảnh cánh hoa cấu tạo bởi
các tế bào thành mòng, có bề mặt sần sùi.

Chế biến
Khi cây sấp ra hoa, cắt cành ỡ khoang cách trên mặt đất
10 cm đến 20 cm, hải lấy lá, loại bò tá già úa, đem phơi
nắng nhẹ hoặc sấy ờ 30 °c đến 40 °c đến khỏ.

Định tính
A. Dưới ánh sáng từ ngoại ờ bước sóng 254 nm, bột dược
liệu có huỳnh quanh màu lục vàng.
B. Phương pháp săc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4 ).
Bàn mòng’. Silica gel G.
Dung môi khai trién: n-Butanoỉ - acid acetic - nước
(3 0 :10:10).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột thô dược liệu, thêm 20 mi
methanol (TT), lắc kỹ và đun sôi 2 min trên cách thủy. Lọc,
được dung dịch để chấm sẳc ký.
Dung dịch chắt đổi chiếu: Dung dịch steviosid 0,25 %
trong methanol (TT).
Dung dịch dược liệu đồi chiểu: Lấy 1 g bột thô lá c ỏ ngọt
(mẫu chuẩn), chiết như mõ tà ờ phần Dung dịch thừ.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lẽn bản mỏng 10 Jil mỗi
dung dịch trên. Sau khi triên khai săc ký, lây bản mòng
ra, đê khô ở nhiệt độ phòng, phnn dung dịch acid sulfuric
10 % trong methanol (TT) vừa mới pha. sấy bản mỏng
ở 105 °c đén khi xuât hiện vêt. Quan sát dưới ánh sáng
thượng. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có ít nhất
vet, trong đó vết chính có cùng màu sắc và giá trị
với
vét steviosid trên sẳc ký đồ cùa dung dịch chất đối chiếu.
Hoặc các vêt trên sắc ký đồ của dung địch thử phải có cùng
màu săc và giá trị
với các vet trên sắc ký đồ của dung
dịch dược liệu đối chiếu.
4
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Độ ẩm
Không quá 13 % (Phụ lục 9.6, 2 g. 100 °c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 8,5 % (Phụ lục 9.8).
Chất chiết đưọc trong dưực liệu
Không ít hơn 18,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiêt nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 96 % (TT) làm dung môi.

Bảo quản
Để nơi khô mát, tránh sâu mọt.
Tính vị, quy kinh
Vị ngọt, tính mát, vào kinh phế tỳ thận.
Công năng, chủ trị
Trừ tiêu khát, lợi tiêu, hạ huyết áp dùng trong các trường
hợp đái tháo đường, đái tháo nhạt, bí tiếu tiện, huyểt áp cao.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g, hãm hoặc sắc uống.

CỎ NHỌ NÔI
Herba Ecỉiptae
Cỏ mực
Toàn bộ phần tren mặt đất đâ phơi hay sấy khô của cây cỏ
nhọ nồi (Ecỉipta prostrata L.), họ Cúc (Asteraceae).
Mô tả
Thân hình trụ, có khía dọc, dài khoáng 30 cm đến 50 cm,
đường kính 2 mm đến 5 ram. Mặt ngoài thân màu nâu
tím nhạt và mang lông cứng, trane. Lá nguyên, mọc đoi,
hình mũi mác, màu xám đen và nhân nheo, dài 2,5 cm đến
3 cm, rộng 1 cm đến 2,5 cm. Hai mặt đều có lông cứng
ngan, màu trắng. Mép phiến lá có rãng cưa, to và nông.
Gốc phicn lá men xuốne nên trông như không có cuốne
lá. Cụm hoa hình đàu, màu trăng, đường kính 4 mm đến
8 mm, mọc ờ kẽ lá hay ngọn cành. Đầu mang 2 loại hoa:
hoa cái hình lười nhỏ ở ngoài, hoa lường tính hình ống ờ
trong, có khi các hoa đã rụng chỉ còn lại tông bao lá bắc
và trục cụm hoa. Quả đóng hình trái xoan hơi dẹt, đầu cụt,
màu đen. Dài 3 mm, rộng 1 mm đến 1,5 mm.
Vi phẫu
Lá: Biểu bì trên và dưới đều có lỗ khí và lông che chờ đa
bào thường bị gãy. ơ phần gân giữa biêu bi dưới thường

có 2 đến 3 hàng tế bào mô dày, có 3 đến 7 bỏ libe-gỗ xếp
thành hình cung. Phần phiến lá cỏ 1 hàng mô mềm giậu
chicm 1/3 bê dầy của phiên lá.
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Thản: Biểu bì có lông che chờ đa bảo thường bị gãy. Dưói
biểu bì là vòng mô dày gồm 2 đến 3 dãy te bào. Bên trong
là mô inểm vỏ, trong đó có những khuyết lớn phân bổ rải
rác. Trụ giừa gom nhiêu đám !ibe-gồ xếp rời nhau, trên các
đám mô dần thường có cung mô cứng.
Bột
Bột màu lục xám, lông che chờ gồm 3 tế bào. bề mặt sần
sùi. Mảnh biểu bì gồm tế bào thành neoàn ngoèo có lô khí.
Mành mạch xoắn. Mảnh cánh hoa với tế bào hình chừ nhật,
thành hơi nhăn nheo. Hạt phấn hoa màu vàng, hình cầu,
đường kính 28 pm đến 30 pm, có 3 lỗ rãnh, có gai to và
dài 4 pm đến 5 gm. Đầu nhụy gồm các tế bào mọc lồi lên.
Định tính
A. Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 5 ml ether ethylic (TT),
ngâm 10 min, thình thoảng lắc, lọc. Lay 1 ml dịch lọc cho
vào ống nghiệm, thêm 10 giọt anhvdrid acetic (77) thêm
từ từ 15 giọt acid sulfuric (77) theo thành ống nghiệm. Nơi
tiếp giáp giữa 2 lớp chất lỏng có màu nâu đỏ, đồng thời lóp
ether ch uy ổn sang màu xanh da trời.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel F;ị 4 Dung môi khai trien: n-Hexan - ethyl aceiat - acid formic
(1 0 :7 :1 ).
Dunz, dịch thử: Lấy 1,0 g bột dược liệu cho vào binh nón
50 ml, thêm 10 ml methanol (77), siêu âm trong 30 min,
lọc, dùng dịch lọc làm dung dịch thừ.
Dung dịch chất đôi chiếu: Cân và hoà tan wedelolacton
chuẩn trong methanol (TT) để được dung dịch có chứa
khoảng 0,1 mg/ml.
Dung dịch dtrợc liệu đổi chiếu: Nèu không cỏ wedelolacton
chuẩn, lấy 1,0 g bột Cò nhọ nồi (mẫu chuẩn), tiến hành
chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 3 pl dung
dịch thừ, 1,5 pl dung dịch chất đổi chiếu hoặc 3 pl dung
dịch dược liệu đối chiếu.
Dùng bình khai triển có hai máng chứa dung mòi, chuân
bị dung môi khai triển ngay trước khi dùng. Cho dung môi
khai triển vào một máng và đặt bản mỏng vào máng còn
lại. Đậy nẳp bỉnh và đê yên 15 min. Nghiêng bình cân thận
đủ để dung môi chuyển từ máng chứa dung môi sang máng
chứa bản mỏng và để dung môi triền khai. Sau khi triên
khai được 8 cm, lấy bàn mỏng ra, đê khô trong khône khí.
Quan sát bàn mỏng dưới ánh sáng từ ngoại ở 366 nm. Trên
sắc ký đồ của dune dịch thử phải có vết cùng màu sắc và
giá trị Rf với các vết thu được trên sắc ký đồ cùa dung dịch
chat đổi chiếu hoặc trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải
có các vết cùng màu sắc và giá trị RfVỚi các vết thu được
trên sấc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 2 g, 105 °c, 4 h).
Tro toàn phần
Không quá 18,0 % (Phụ lục 9.8).
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Tro không tan trong acid
Không quá 3,0 % (Phụ lực 9.7).
Tỷ lệ vụn nát
Qua rày có kích thước mắt rây 0,315 mni: Không quả
8,0 % (Phụ ỉụe 12.12).
Chất chiết được trong dưọc liệu
Không ít hơn 15,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dime ethanol 50 % (TT) làm dung môi.
Chế biến
Thu hoạch cây đane ra hoa, bỏ gốc, rễ, rửa sạch, phơi khô.
Bảo quản
Để nơi khô.
Tính vị, quy kinh
Cam, toan, hàn. Vào hai kinh can, thận.
Công năng, chủ trị
Lương huyểt, chì huyết, bổ can thận. Chủ trị: Can, thận âm
hư, các chứng huyêt nhiệt, chứng ho ra máu, nôn ra máu,
đại tiện và tieu tiện ra máu, chảy máu cam, chảy máu dưới
da, băng huyết, rong huyết.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 12 g đến 20 g, dạng thuốc sắc hoặc viên.
Thường phối hợp với một số vị thuốc khác.
Có thổ dùng ngoài, dược liệu tươi, lượng thích hợp.
Kiêng kỵ
Tv vị hư hàn. ia chảy phân sông không nên dùng.

CỎ TRANH (Thân rễ)
Rhhoma ỉtnperatae cyỉindrícae
Bạch mao căn
Dược liệu là thân rễ đã phơi hay sấv khô cùa cây Cỏ tranh
ựmperata cvỉindrìca p. Beauv), Họ Lúa (Poaccae).
Mô tả
Thân rề hình trụ, dài 30 cm đến 40 cm, đường kính 0,2 cm
đển 0,4 cm. Mặt ngoài trắng ngà hay vàng nhạt, có nhiều
nếp nhăn dọc và nhiều dot, mỗi đốt dài 1 cm đến 3,5 cm,
trôn các đốt còn sót lại vết tích của lá vẩy và cùa rễ con.
Dược liệu dai, dễ bè gãy ờ đốt, mặt bè có sợi. Mặt cat
ngang gần hình tròn, mặt ngoài lồi lõm không đều, ờ giữa
thường rách nứt. Dưới ánh sáng đèn tử ngoại 366 nin, phần
tùy có phát quang màu xanh lơ, phàn vỏ phát quang màu
vàng nhạt. Dược liệu không mùi, không vị, sau hoá ngọt.
Vi phẫu
Biểu bì gồm một lớp tế bào đều đặn. Mô cứng gồm 2 te
bào đến 4 tế bào hình da giác, màng dày và xếp sát biểu
bì. Mô mềm vỏ được cấu lạo bời các tế bào tròn to. Giữa
mô mềm vỏ có các bó libc-gỗ nhỏ là vết tích cùa phần rễ
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con Vòng nội bì gồm 1 lớp tế bào xếp đều đặn có thành
phía trong rat dày, thành 2 bên và phía ngoài mòng. Trụ
bì hóa mô cứng thành vòng liên tục. Các bó libe-gô tập
trung ngay sát lớp trụ bì và rải rác trong phần mô mềm tủy.
Mỗi bó libe-gỗ gồm 1 bao mô cứng ờ xung quanh, 1 đám
libe. 1 hay 2 mạch gỗ to nằm trong mô mềm gỗ, bên trong
con có thể có những tế bào nhuộm màu hồng vì còn chất
cellulose, ỏ những phần thân già giữa mô mein tùy thường
có khuyết to, khuyết này nhò và mảt dân khi gân đôt.
Bột
Bọt dược liệu màu trắng ngà.
Biểu bì gồm những tê bào hình chữ nhật, vách nhăn nheo,
xếp thành dãy dọc. Có 2 dạng sợi: có loại khoang rộng vả
có vách ngang; có loại thành rất dày, khoang hẹp tạo thành
bó hay riêng lẽ. Nhiều loại mạch: mạch vạch, mạch chấm,
mạch xoắn. Mãnh mô mềm gồm nhùng tế bào thành mòng.
Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu cho vào bình nón nút mài
50 ml, thêm 20 ml domform (TT), đun hôi lưu trên cách
thủy trong 20 min, thỉnh thoảng lắc, để nguội, lọc. Lấy
1 ml dịch lọc cho vào ống nghiệm, thêm 1 ml anhydridacetic
(77'), lắc đểu, Đe nghiêng ống nehiệm, thèm nhẹ nhàng
0,5 ml acidsulfimc (TT) theo thành ổng. Mặt ngăn cách giữa
2 lớp xuất hiện vòng màu nâu đỏ, lớp dung dịch phía trên có
màu xanh bẩn và dẩn dẩn chuyền sang màu xanh xám.
B. Lấv 2 g bột dược liệu cho vào bình nón nút mài
50 ml, thêm 15 ml ethanol 96 % (TT), đun hồi lưu trên
cách thủy trong 10 min, lọc. Dịch lọc. được chia ra các ốne
nghiệm và làm các phản ứng định tính sau:
Lay 2 ml dịch lọc, thêm vải giọt dung dịch sắt (ỈIỈ) dorid
ỉ % ÍTT), xuât hiện màu xanh đen.
Lây 2 ml dịch lọc, thêm vài giọt dung dịch chì acetat Ị %
(77), cho tù a màu vàng.
Lây 2 ml dịch lọc, thêm vài giọt dung dịch natri hydroxvd
5 % (77), xuât hiện tủa vàng.
c. Đun sôi 2 g dược liệu với 10 ml nước trong 10 min, lọc.
Lây 3 ml dịch lọc, thêm 1 mỉ thuôc thử Fehling A (TT),
1 ml thuôc thứ Fehling B (TT), đun cách thủy trong 10 min
sẽ thấy tủa màu đỏ gạch.
D. Phưcmg pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica geỉ B2i4Dung môi khai triển: Toỉuen - ethyl acetat (8 : 2).
Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol
96 % (TT), đun sôi 10 min, để nguội, lọc và bốc hơi dịch
lọc tới kJhô. Hòa tan cắn trong 5 ml cloroform (TT), lọc,
được dung dịch thừ.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 2 g bột c ỏ tranh (mẫu chuẩn),
chiêt nhự mô tà ờ phàn Dung dịch thử.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bản mỏng 5 pỉ mỗi
dụng dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mỏng ra,
đè khô ờ nhiệt độ phòng rồi phun dung dịch vaniỉin - acid
sulfuric (TT). Sây bàn mỏng ờ 110 °c cho đến khi các vết
biện màu. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ
cua dung dịch thừ phải có các vét cùng màu và giá trị Rf
với các vét trên sắc ký dồ của dung dịch đối chiếu.

____
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Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6. 1 g, 100 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid hydrođoric
Không quá 3,0 % (Phụ lục 9.7).
Chất chiết được trong dưọc liệu
Không dưới 13,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phưomg pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng nước làm dung môi.
Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu hoặc mùa xuân, lúc trời khô ráo,
đào lấy thán rề dưới đất (không dùng rễ nổi trên mặt đất),
rửa sạch, tuốt bỏ sạch bẹ. bỏ hết rễ con, đem phơi.
Bào chế
Bạch mao cân: Rửa sạch, tẩm nước cho hơi mềm rồi cắt
thành đọan phơi khô, sàng bò chất vụn.
Mao căn thán: Lây những đoạn Bạch mao căn, cho vào
nồi sao lưa mạnh tới màu nâu đen. nhưng phải tồn tính,
phun nước trong, lấy ra phơi khô.
Bảo quản
Đe nơi khô ráo.
Tính vị, quy kinh
Cam, hàn. Vào kinh phá, vị, bàng quang.
Công năng, chủ trị
Lương huyết, cầm huyết, thanh nhiệt, lợi tiểu. Chủ trị: Thổ
huyết, nục huyết, tiểu tiện ra máu, chảy máu cam do huyết
nhiệt, nhiệt bệnh khát nước bứt rứt, hoàng đản, thủy thũng
do viêm thận cấp tính. Tiểu khó, ít, buốt.
Cách đùng, liều lưọng
Ngày dùng từ 9 g đến 30 g, dạng thuốc sẳc. Dùng tươi từ
30 g đến 60 g.
Kiêng ky
Người hư hỏa, không thực nhiệt, kiêng dùng.
Phụ nữ có thai, dùng thận trọng.
CỎ XƯỚC (Rễ)
Radix Achyranthỉs asperae
Rề đà phơi hay sấy khô của cây cỏ xước (Achyranthes
aspera L.), họ Rau giền (Amaranthaceae).
Mô tả
Rễ nhỏ cong queo, bé dần từ cổ rễ tới chóp rề, dài
10 cm đển 15 cm, đường kính 0,2 cm đến 0,5 cm. Mặt
ngoài màu nâu nhạt, nhẫn, đôi khi hợi nhãn, có các vết sần
của rễ con hoặc lan cả rễ con. Mặt căt ngang màu nâu nhạt
hơn một chút, có các vân tròn xếp tương đối đều đặn, đó
là các vòng libe-gỗ.
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Vi phẫu
Lớp bần gồm 3 đến 4 lớp tế bào hình chữ nhật, sần sùi,
có chỗ bị bong ra. Mô mềm vò tương đối hẹp, khoang 4
đén 5 hàng tế bào xếp lộn xộn. Thườne có 3 đến 4 vòng
libe-gỗ: Các vòng ngoài xép liên tục, còn 1 đến 2 vòng
trong cùng thường bị tia ruột chia thành các bó riêng lẻ
đứng gần nhau, trong mỗi vòng libe và gỗ thì các libc xếp
ngoài, gỗ ở phía trong. Mô mềm ruột tế bào tròn có thành
mòng. Phân cách giữa libe và gỗ là tầng phát sinh libe-gỗ
không rõ.
Bột
Màu trắng xám, vị nhạt. Soi kính hiển vi thấy; Mạch gỗ
thường nhò và hẹp, chủ yếu là mạch điềm. Sợi gồm những
tế bào dàí hẹp, xếp thành từng bó hoặc có khi dài ra đímg
riêng lẻ, hầu hết các sợi đều trong suốt, thành mòng. Mảnh
bần màu sầm hơi vàng, các tế bào không rồ rệt, tập họp
thành từng đám nhỏ. Mảnh mô mềm, tinh thể calci oxalat
nhò, hình khổi. Hạt tinh bột nhò, hình tròn.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 c, 105 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 6,0 % (Phụ lục 9.8).
Kim loại nặng
Không quá 20 phàn triệu. Tiển hành như sau:
Dung dịch thừ: Lấy 1,5 g bột dược liệu vào chén bàng
sứ hoặc thạch anh, có nắp đậy. Đốt dần dần để than hóa
hoàn toàn. Để nguội, thêm 1 ml hỗn hợp gồm 1 thể tích
acid nitric (TT) và 3 thê tích acid hvdrocìoric (TT). bốc
hơi tới khô trên cách thủy. Làm ẩm căn bằng 3 giọt acid
hydrocỉoric (TT), thêm 10 ml nước nóne và làm ấm trong
2 min. Sau đó thêm 1 giọt dung dịch phenoỉphtaỉein (TT),
thêm từng giọt amoniac (TT) cho den khi dung dịch xuất
hiện màu đò nhạt, thêm 2 ml acid acetic loăng (TT), lọc
neu cần, rửa phễu và cắn bang 10 ml nước. Chuyển dịch
lọc và dịch rừa vào ông Nessler, them nước vừa đù 50 ml.
Dung dịch đoi chiếu: Bốc hơi trên cách thủy đen khô 1ml hồn
họp (pha trước khi dùng) gồm I thể tích acid nitric (TT) và
3 thể tích acid hvdrocỉoric (TT). Sau đó tiến hành như chỉ
dẫn với dung dịch thử, sau đó thêm 3,0 ml dung dịch chỉ
mau 10phản triệu Pb (TT) và thêm nước vừa đủ 50 ml.
Cách tiến hành: Thêm 1 giọt dung dịch naỉri Sulfid (TT])
vào dung dịch thử và dung dịch đối chiếu, lắc mạnh, đổ
yên 5 min. So sánh màu của 2 ống nghiệm bằng cách nhìn
dọc ổng hoặc quan sát trên nền trắng. Dung dịch thử khône
được đậm màu hơn dung dịch đổi chiếu.
Chế biến
Đào rễ về, giũ sạch đất, cát, phơi hay sấy khô.

Bảo quản
Để nơi khô, tránh mốc mọt.
Tính vị, quy kinh
Kho, toan, bình. Vào hai kinh can, thận.
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Công năng, chủ trị
Hoạt huyết khứ ứ, bồ can thận mạnh gân xương. Chủ trị:
Phong thấp, đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay co
quắp, kinh nguyệt không đều, bể kinh đau bụng, bí tiểu
tiện, đái rắt buổt.
Cách dùng, Liều luựng
Ngày dùng từ 6 g đèn 15 g. Dạng thuốc sắc.
Kiêng k>;
Phụ nừ có thai, ìa lỏng, người di tinh không dùng.

CỐC MẨN
Herba Centipedae minimae
Cỏ the
Toàn cây đà rửa sạch phơi hay sấy khô của cây Cóc
man [Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.], họ Cúc
(Asteraceae).
Mô tả
Thân mảnh, nhỏ, mềm, phân nhánh nhỏ, màu xanh nhạt
hoặc nâu xám dài 5 - 2 0 cm. Trên thân, có lá nhỏ không
cuống, mọc so le, mép có 1 đến 3 răng cưa nhỏ ở mỗi bên
mép. Gần chính nổi rõ ờ mặt dưới lá. Có nhiều rề nhỏ, màu
vàng nâu. Cụm hoa hình đầu, màu vàng nhạt, mọc ờ ngọn,
ở kẽ lá, đối diện với lá.
Vi phẫu
Thân: Ngoài cùng là lóp biếu bi gồm các tế bào hình chữ
nhật, thành khá dày, dài 20 pm đán 30 |im, rộng 20 pm đến
25 pm, xếp đều đặn, mang lòng tiết đa bào và lỗ khí; lớp
cutin mòng bên ngoài biểu bì thường có răng cưa mịn. Mô
mềm vó gồm các tế bào hình cầu, thành mòng, đường kinh
75 pm đến 125 pm; các khuyết to cùng với các tủi tiết tinh
dầu nàm rải rác trone mô mềm. Các bó lỉbe-gỗ gồm 7 đến
8 bó xếp thành vòng tròn; mô mêm ruột là những tế bào
hình cầu xếp cạnh nhau, còn có những khoảng gian bào
nhỏ ở các vách tiếp xúc.
Lá: Phần gân chính gồm có: biểu bì trên gồm 1 lóp tế bào
hình chữ nhật có các lô khi rài rác. Mô mêm dưới lóp biêu
bì aôm những tế bào hình cầu, thành mòng. Bó lìbe-gồ
hình trứng: gô với những mạch gô nhò ờ phía trên, libe ờ
phía dưới. Biêu bì mặt dưới lá cỏ nhiêu lô khí và đôi khi
có lông tiét đa bào.
Phần phiên lá: Mô mềm giậu gồm 2 đến 3 lóp tế bào hinh
chừ nhật hay hình nhiều cạnh, nam dưới lớp biểu bì. Mồ
mềm khuyết gồm 2 đến 3 lóp tế bào hình bầu dục hay hình
bầu dục dài, có những khuyết nhỏ. Giữa 2 lóp mô mềm là
dấu vet các bó libe-gỗ.
Bột
Bột có màu xanh lục nhạt, xanh xám hoặc nâu xám, mùi
hắc, vị đấng hơi tê. Quan sát dưới kính hiền vi thấy: mảnh
biểu bì gồm những tế bào thành mòng ngoằn ngoèo có
nhiều lỗ khí, đường kính lỗ khí khoảng 25 pm có 4 te bào
đến 6 tế bào phụ, hình dạng không cố định. Lỏng che chở
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đa bào ở hoa (quả) dải 175 pm đến 200 ụm thường bị gãy
vun- lông tiết đầu đa bào đường kính 40 pm đến 44 gm.
Hat phẩn hoa hình cầu, màu vàng nâu, đường kính khoảng
20 |im có 3 iỗ nảy mầm, mặt ngoài có nhiêu gai sần. Mảnh
mạch xoắn, mạch mạng, mạch diêm. Chat tiêt màu vàng
nâu, nâu vàng, đỏ nâu.

5 mỉ nước cất. Lắc kỳ với Ì1-butanol (77) 5 lẩn, mồi lần
5 ml. Gộp các dịch butanol, cất thu hồi dung môi n-butanol.
Sấy cắn ở nhiệt độ dưới 70 °c tới khối lượng không dôi.
Càn cấn.
Hàm lượng chất tan trong butanol không ít hơn 3,0 % tính
theo dược liệu khô kiệt.

Định tính
a " Cân khoảng 10 g bột thô dược liệu, cho vào bình
nón có nút mài, thề tích 100 ml. Thêm 50 ml ethanol
80 % (TT). Dun trên cách thủy sôi 10 min. Gạn, lọc dịch
chiết. Thu hồi dung môi dưới áp suât giảm. Thêm vào căn
5 ml nước cất, loại tạp bằng cách lắc với ether dầu hỏa
(30 °c đến 60 CC) (77) 3 lần, mồi lần 5 mi, loại bò ỉớp
ether dầu hỏa, và làm bay hết dung môi trên cách thủy sôi.
Lấy dịch chiết nước còn lại, làm các phản ứng sau:
Lấy 1 ml dịch chiết trên, thêm 1 ml dung dịch vanilin ỉ %
trong ethanol (77), thêm vài giọt acid sulfuric (77), xuầt
hiện màu tím hoa cà.
Lấy lượng dịch chiết còn lại ờ trên, thêm 10 ml
dung dịch acid sulfuric ì ồ % (77), đun cách thủy sôi
30 min. Đe nguội rồi lắc với cloroform (77) 3 lần,
mỗi lần 5 ml. Lấy 5 ml dịch chiết cloroform vào ống
nghiệm, cô trên cách thủy đến cạn, thêm 2 ml anhvdrid
acetic (77), thêm 2 giọt đcn 3 giọt acid sulfuric (77), xuât
hiện màu đò tía.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản mòng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: n-Butanol - ethyl acetat - nước
( 4 :1 :5 ).
Dung dịch thìr. Hòa cắn thu được ờ phần Định lượng trong
5 ml methanol (77) được dung dịch thử.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy khoảng 10 g Cóc man (mẫu
chuẩn), chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 |il
dung mồi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký,
lây bản mòng ra, đê khô trong không khí ở nhiệt độ
phòng, phun hỗn hợp thuốc thử gồm dung dịch vaniỉin
ỉ % trong ethanol 96 % (77). sấy bản mòng ờ nhiệt độ
105 °c đến khi các vết hiện rõ. Trên sẳc ký đồ cùa dung
dịch thử phải có các vết cùng màu sẳc và giá trị Rf với các
vêt cùa dung dịch đối chiếu.

Chế biến
Thu hái vào khoảng tháng 1 đến tháng 3, chú yếu là cây
mọc hoang. Sau khi nhổ lấy cả cây, rửa sạch, phơi hoặc
sẩy khô.

Tro toàn phần
Không quá 14,8 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid
Không quá 2,8 % (Phụ lục 9.7).
Định lượng
Cân chính xác khoảng 10 g bột dược liệu (qua rây số 355),
loại tạp bane ether dầu hỏa (30 °c đển 60 °C) (77) trong
binh Soxhlct, tãi mỏng bã dược liệu để bay hơi hét dung
môi. Tiếp tục chiết saponin bằng ethanol 80 % (77) trong
binh Soxhlet trong 1 h. Thu hồi ethanol trong dịch chiét
dưới áp suất giàm tới dạng cao đặc. Hòa tan cao bằng

Bào chế
Trước khi dùng, rữa sạch, phơi khô, cất nhó. Vi sao.
Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi khô ráo.
Tính vị, quy kinh
Tân, ôn. Vào kính phổ.
Công năng, chủ trị
Khu phong thẳng thấp, tán hàn thông khiếu, tièu sưng. Chủ
trị: Cảm, tắc mũi tri mũi, đau họng, ho gả, hen hàn, chấn
thương.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g, dạng thuốc sấc.
CÓC TINH THẢO
Flos Eriocaulỉ
Cô dùi trống
Cụm hoa và cuống cụm hoa phơi hoặc sẩy nhẹ đến khô
của cây Cò dùi trống (Eriocauỉon sexangulare L. hoặc
Eriocauỉon buergerianum Koem.), họ cỏ dùi trống
(Eriocaulaceae).
Mô tả
Cụm hoa hình đầu, tròn dẹt, đường kính 4 mm đến 5 mm
(khoảng 6 mm đổi với Eriocơuỉon sexangulare L.). Lá bắc
dày đặc, xêp thành nhiêu lóp ờ đê hoa, màu lục vàng nhạt,
bóng láng, có nhiều lông tơ ờ mép trên. Mặt trên của cụm
hoa đâu có màu trâng xám. Sau khi cọ sát vào cụm hoa
thấy nhiều bao phấn màu đen và nhiều quà nhò chưa chín
màu vàng lục. Cuống cụm hoa mành, dài ngấn khác nhau,
đường kỉnh ít khi nhò hơn 1 mm, màu vàng ỉục nhạt, bề
mật có nhiều gờ xoắn. Chất mềm khổ bẻ gãy. Không mùi,
vị nhạt.
Bột
Màu lục vàng. Soi kính hiển vi thấy: Các lông nhò có bề
mặt lấm tấm. Lông che chờ to, dài, có 2 tế bào đến 4 tế bào.
Các mảnh tế bào biểu bì của cuống cụm hoa dài và dẹt.
Các mành tể bào biểu bì mang lỗ khí có tế bào kèm hình
chữ nhật. Tế bào vỏ quả hình gần đa giác khi nhìn trên bề
mặt, thành có những nếp loi dày lên hình chuồi hạt. Hạt
phẩn hình gần cầu, có klioane hẹp.
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CÓI XAY

Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai trien: Toỉuen * aceton (10 : 0,6).
Dung dịch thử: Lây 1 g bột dược liệu vào bình nón, thêm
30 ml ethanol 96 % (TT), lac siêu âm 30 min, lọc. Bốc hơi
dịch lọc đến khô, hòa tan cắn trong 1 ml ethanoỉ 96 % (TT)
dùng làm đung dịch thử.
Dung dịch đoi chiêu; Lấy 1 g bột Cốc tinh thào (mẫu
chuẩn), tiến hành chiết tương tự như ờ phẩn Dung dịch thừ.
Cách tiên hành: Châm riêng biệt lên bàn mỏng 5 ịi\ mỗi
dung địch trên. Sau khi triển khai sắc kỷ, lấy bàn mỏng ra,
để khô trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ
bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải
có các vết phát quang cùne giá trị Rf và màu sẳc với vết đạt
được trên sắc ký đò của dung dịch đối chiểu.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, lấy cụm hoa và cuống cụm hoa,
phơi hay sẩy nhẹ (50 °c đến 60 °C) đển khô.
Báo quản
Đe nơi khô.
Tính vị, quy kinh
Tân, cam, bình. Vào các kinh can, vị.
Công năng, chủ trị
Sơ tán phong nhiệt, minh mục, thoái ế. Chủ trị: Phong
nhiệt mắí đỏ, sợ chói mắt, đau mắt có màng, phong nhiệt
đàu thống, đau răng.
Cách dửng, liều lượng
Ngàv dùng từ 9 g đến 12 g, dạng thuốc sắc.

CÓI XAY
Her ba Abutilỉ indict
Ma bàn thảo, giằng xay
Phần trên mặt đất dã phơi hay sấy khô của cây cối xay
(.Abutilón indicum (L.) Sweet), họ Bông (Malvaceae).
Mô tả
Dược liệu gồm các đoạn thân, cành, lá, hoa, quả. Tất
cà các bộ phận đều có lông. Thân lớn đường kính
khoảng 1,2 cm, được cắt vát dài 1 cm đến 1,5 cm.
Thân nhò và cành thường được cắt thành đoạn dài
3 cm đên 4 cm. Vò thân có vân nhàn nheo dạng lưới, màu
nâu xám nhạt hay lục xám, vỏ cành thường nhẵn. Lá khô
bị nhãn nheo, nhàu nát, mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới
nhạt hơn, nếu ngâm nước rồi rải trên một mặt phẳng sẽ
thây lá mòng mềm, hình tim, đàu nhọn, dài rộng khoảng
5 cm đên 10 cm. Hoa màu vàng, có cuống, mọc đơn độc
ở nách lá. Quà hình cầu cụt đầu giống thớt cối xay, đường
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kính 1,5 cm đến 2 cm, có khoảng 20 phân quà, mỗi phân
quà có một vỏ nhọn như gai, có lông dày, chứa 3 hạt màu
đen nhạt, hình thận.
Vi phẫu
Vi phẫu lá: Biểu bì trên và dưới đều có lông che chở hình
tòa tròn. Phiến lá toàn bộ là mô mềm khuyết, dưới lóp biểu
bì cùa gân !á có mô dày, ờ giữa gân lá là bó libe-gỗ. Trong
phần mô mềm có tủi chứa chất nhày.
Vi phẫu thân: Biểu bì có nhiều lông che chờ hình tòa tròn,
ngoài ra còn có ít lông che chờ đa bào một dãy; rải rác
có lông tiết chân đa bào một dăy, đầu đơn bào. Trong mô
mềm, có rải rác các te bào chứa chất nhày. Bỏ libe-gỗ cấp
2 xếp thành vòng liên tục. Trong cùng là mô mềm ruột.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105

°c, 4 h).

Chế biến
Thu hoạch vào mùa hạ, đem về, giũ sạch bụi, cắt thành
những đoạn theo kích thước quy định, phơi hoặc sấy khô.
Bảo quản
Để nơi khô, tránh mốc.
Tính vị, quy kỉnh
Cam, bình. Vào các kinh tâm, đởm.
Công năng, chủ trị
Giải biổu nhiệt, hoạt huyết, lợi tiểu. Chù trị: Cảm mạo
phong nhiệt, sốt cao, đau đầu, tai ù, điếc, sốt vàng da,
tiểu tiện vàng đò, đái rắt, đái buổt. phù thùng, lờ ngứa,
dị ứng.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tử 8 g đến 12 g, dạng thuốc sắc.

CÔN BÓ
Lamỉnariae Thalius
Toàn cây phơi hoặc sấy khô cua cây Tào dẹt (Laminaria
japónica Aresch.) hoặc Eckoỉonia kurome Okam, họ Côn
bố (Laminariaceae).
Mô tả
Laminaria japónica : Thường cuộn bết lại với nhau thành
bó, thành khối. Dược liệu có màu lục nhạt, màu nâu ánh
lục hoặc màu nâu đen, bên ngoài có lớp bột màu trắng.
Phần gốc có dạng sợi hình trụ, mang nhiều sợi nhò, màu
nâu đen. Sau khi ngâm trong nước, tnrcmg nở thành dải,
dài 50 cm đến 150 cm, rộng 10 cm đến 40 cm, dày lên ờ
phần giữa, mòng han và uốn lượn ờ mcp. Chat hơi dai.
Mùi tanh của rong biển, vị mặn.
Eckoỉonia kurome: Thường cuộn, xoắn lại thành khôi tròn
không đều. Dược liệu có màu đen. Sau khi ngâm trong
nước, trương nờ thành dạng lá, dài và rộng từ 16 cm đến
26 cm, dày 1,6 mm; hai mặt có gân dạng chân vịt, thùy

CỐT KHÍ (Rề)
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dẹt mỏng, mép có răng cưa hoặc nguyên. Chất xốp và
trơn mượt.
Định tính
A* Khi ngâm trong nước sẽ trương nở, dày lên, mặt ngoài
nhằn có dịch nhớt là chất nhày trong suốt. Khi cuốn bảng
các ngón tay, không cuộn thành nhiều lớp được (đối với
L. japónica) hoặc có thể cuộn lại được (đối với E. kuromè).
B Ngâm khoảng 10 g dược liệu đã căt thành mành nhò
trong 200 ml nước trong vài giờ, lọc và cô dịch lọc đên còn
khoáng 100 ml. Lấy 2 ml đến 3 ml dịch thu được, thèm
1 giọt acid nitric (77) và vài giọt duns, dịch bạc nitral 2 %
( 7 7 ) một rủa keo màu vàng được tạo thành, tủa này khó
tan trong amoniac (77) và không tan trong acid nitric (77).
Định lượng
Cân chính xác khoảng 10 g được liệu đã căt thành mảnh
nhỏ, cho vào chén nung, sấy ở nhiệt độ 100 °c trong
10 min, nung ờ 400 cc đến 500 °c trong 40 min. Đẻ nguội
và chuyển cắn nung vào một cốc có mò, thêm 100 ml nước,
đun sôi khoáng 5 min và lọc. Làm như vậy đôi với cãn
thêm 2 lần nữa, mỗi lần 100 ml nước, gộp các dịch lọc, nra
can 3 lần, mỗi lan bang một ít nước nóng. Gộp dịch rửa và
dịch lọc, cô đên còn khoảng 80 ml. Đê nguội, chuyên dịch
thu được vào bình định mức 100 ml và pha loăng bằng
nước đển vạch. Lẩy chính xác 5 ml dịch thu được cho vào
bình thủy tinh có nap, thêm 50 ml nước và 2 giọt dung
dịch đỏ methyỉ (77), thêm từng giọt dung dịch acid sulfuric
loãng (77) đến khi màu đỏ được tạo thành. Thêm 5 ml dung
dịch brom \ica mời pha (77), đun sôi, thêm 5 ml dung dịch
natri format 20 % dọc theo thành bình đựng, đun sôi trong
10 min đẽn 15 min. Rửa thành bình bang nước nóng, đề
nguội, thêm 5 ml dung dịch acid sulfuric loãng (77) và
5 ml dung dịch kali iodid ¡5 % (77), chuân độ ngay bằng
dung dịch natri thiosuựat 0,01 N (CD) tới khi dung dịch
chuyên màu vàng nhạt, thêm 1 ml dung dịch hề tinh bột
(77), tiếp tục chuẩn độ cho đến khi hát màu xanh.
1 ml dung dịch na tri thiosulfat 0,01 N (77) tương đương
với 0,2115 mg I.
Chê phẩm phải chứa không ít hơn 0,35 % I (đối với
L. japónica) vả không ít hơn 0,20 % I (đổi với E. kurome),
tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hoạch vào mùa hè và mùa thu, vớt lấy toàn cây, phơi
họặc sây khô. Trước khi dùng, loại bỏ tạp chất, rửa sạch,
đê ráo nước, cắt thành sợi rộng, phơi khô.
Bảo quản
Nơi khô mát.
Tỉnh vị, quy kinh
VỊ mặn, tính hàn. Vào kinh can, vị, thận.
Công năng, chủ trị
Nhuyên kiên, hành thủy. Chù trị: Bướu cổ, tràng nhạc, sán
khí, phù thũng.

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

CÓI KHÍ (Rễ)
Radix Poỉygorti cuspỉdatì
Rễ củ phơi hay sav khô của cây cốt khí (Polygonum
cusp ¡datum Sieb. et Zuce.), họ Rau răm (Polygonaceae).
Mô tả
Rc (quen gọi là củ) hình trụ cong queo, vỏ sần sùi, nhăn
nheo, màu nâu xám, có các đốt lồi lên chia cù thành tùng
gióng. Những rề củ to được cắt thành lát mỏng 1 cm đến
2 cm, phơi khô. Mặt cắt ngang thấy phần vỏ mòng, phần
gỗ dày. Thể chất rắn, có mùi nhẹ, vị hơi se, đắng.
Vi phẫu
Lớp bần có 5 đên 7 hàng te bào hỉnh chữ nhật, dẹt, xếp
thành dãy xưyên tàm. Lóp ngoài thường bong ra. Mô mêm
gồm những tế bào hình tròn, hình trứng. Libe cấp 2 bị
những tia tủy rộng cất ngang thành từng đám. Gỗ cấp 2
xếp thành vòng liên tục ở bên ngoài. Tia tủy rộng, mỗi tia
có 7 đến 12 dãy tế bào xếp xuyên tâm. Tinh thể calci oxalat
hình cẩu gai hay dạng hạt cát nàm rái rác khẳp mô mềm vỏ
và mô mềm tùy.
Bột
Màu vàng sẫm. Soi kính hiển vi thấy: mành bần màu vàng
nâu, có tế bào hình chừ nhật, thành dày, xếp đều đặn. Mành
mô mềm có chứa tinh thê calcl oxalat hình cẩu eai, đường
kính 38 pm đến 40 pm. Hạt tinh bột có kích thước 6 pm
đến 7 pm, ron hạt mờ.
Định tính
A. Lấy khoảng 2 g bột dược liệu cho vào bình nón, thêm
10 ml ethanol (77), đun sôi trên cách thủy 10 min, lọc, cô
dịch lọc đến cắn. Hòa tan can trong 5 ml nước. Lẳc duna
dịch thu được với 10 ml ethyl acelat (77), nhò vài giọt
dung dịch ethyl acetat lên giấy lọc, hơ nhẹ cho giấy lọc
khô rôi nhỏ tiêp 1 giọt đên 2 giọt dung dịch natri hydmxyd
10 % (77), đê khô, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 366 nm
thây phát quang màu xanh.
B. Vi thăng hoa: Trải bột dược liệu thành lóp mòng ờ đáy
chén sứ, đốt nhẹ trên đèn cồn để loại nước. Sau đó đậy
lên chén sứ một miêng lam kính, bên trên có miếng bông
đã thấm nước, tiếp tục đun nóng trong khoảng 5 min đến
10 min. Lấy lam kính ra để nguội, soi kính hiển vi thấy:
tinh thê hình kim màu vàne. Sau khi nhò dung dịch na tri
hydroxyd 10 % (77) lên lam kính, sẽ có màu đò.
B. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Silica ge ỉ G.
Dung môi khai trien: Cloroform - ethvỉ acetat (11 : 1).
D ung dịch thử: Đun hoi lưu 5 g bột dược liệu vái
20 ml ethanol 96 % (77) trong 10 min. Lọc. Dịch lọc được
cô đến cấn rồi hòa cắn trong 2 ml cloroform (77), lọc. Lấy
dịch lọc để chấm sắc ký.
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Dược

CÓT TOÁI BỚ (Thân rễ)
Dung dịch đoi chiểu: Lẩy 5 g bột cốt khí (mẫu chuẩn),
chiết như mô tả ờ phân Dung dịch thừ.
Cách tiến hành'. Chấm riêng biệt lẻn bản mỏng 20 Ị.IỈ mỗi
đung dịch trcn. Sau khi khai triển, lẩy bản mỏng ra để khô
ngoài không khí hay sấy nhẹ cho bay hết dung môi. Sau đó
hơ nhẹ bản mòng trcn hơi amoniac đậm đặc (TT). Trên sắc
ký đồ, các vẻt của dung dịch thử phải có màu sẳc và giá trị
Rf tương tự như các vết của dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, ỉ g, 100 °c - 105 °c, 5 h).
Tro toàn phần
Không quá 5,0 % (Phụ lục 9.8).
Tro không tan trong acid hỵdrocloric
Không quá 1,0 % (Phụ lục 9.7).
Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 11,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethưnoỉ 96 % (TT) làm dung môi.
Chế biến
Đào lấy rễ củ, cắt bỏ rễ con, rửa sạch, cắt đoạn hay đem
thái mòng, phơi hay sấy khô. Trước khi dùng sao vàng.
Bảo quản
Để nơi khô, tránh mốc, mọt.
Tính vị, quy kinh
Vi khổ, vi hàn. Vào các kinh can, đỡm, phế.
Công năng, chủ trị
Trừ thấp, chỉ ho, hóa đờm. Chù trị: Xương khớp đau nhức,
hoàng đản, phế nhiệt gây ho, ho nhiều đờm, mụn nhọt lờ loét.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng tìr 9 g đến 15 g, dạng thuốc sẳc. Dùng ngoài,
lượng thích hợp, sẳc lấy nước để bôi, rữa hoặc ché thành
cao, bôi.

CÓT TOÁI BỎ (Thân rễ)
R h izom a D ryn ariae

Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây cốt toái bổ còn gọi là
Tắc kè đá [Drynaria fortunei (Kunze ex Mett.) J.Sm., hoặc
Drynaria bonii H. Christ], họ Dương xỉ (Polypodiaceac).
Mô tả
Với loài Drynaria fortunei, dược liệu là đoạn thân rễ dẹt,
cong queo, phần nhiều phân nhánh, dài 5 cm đến 15 cm,
rộng 1 cm đèn 2 cm, dày khoảng 3 mm, phù dày đậc lông
dạng vảy màu nâu đển nâu tối. Đổt hết lông, dược liệu màu
nậu tôi. Mặt trên và hai bên thân có các vết sẹo tròn của
gôc lá lôi hoặc lõm, ít khi còn rễ hình sợi. Chất cứng, mặt
căt ngang có màu nâu, có những đốm vàng xếp thành một
vòng, VỊ nhạt và hơi se.
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Với loài Drvnaria bonỉi, đoạn thân rẽ tương đối thẳng,
ít phân nhánh, dài 5 cm đến 17 cm, rộng 0,6 cm đến
1 cm. Lông dạng vẩy màu vàng nâu dề rụng, để lộ thân rỗ
màu vàng náu hoặc nâu nhạt. Chất dai. Mặt cắt màu vàng.
Vi phẫu (D. /ọ r tu n e ì)
Biêu bi có 1 đến 2 hàng tế bào, có phủ một lớp cutin, màu
vàng nâu. Mô mềm gom nhũng tế bào hình tròn hay bầu
dục tương đổi đều đặn, có màng nhân nheo lượn sóng.
Nhiều trụ giữa, nằm rải rác trong mô mềm. Mỗi trụ giừa
gồm có trụ bi bao bọc, bên trong lả libe và gồ.
Bột (D. fo r tu n e i)
Màu nâu, dưới ánh sáng tử ngoại 366 nm có ánh hơi vàng
nẫu. Soi kính hiển vi thấy: Những mảnh biểu bì vàng sẫm,
mảnh tnố mềm mỏng hơn, gồm những tể bào hình đa giác
không đều. Mạch gồ hĩnh thang, tương đối ít. Rải rác có
các hạt tinh bột nhò hình đĩa hoặc hình trứng
Định tính
Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Cycỉohexơn - ethyl acetat - acid
formic (8,5 : 1,5 : 0,5).
Dung dịch thừ. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 20 ml
methanol (77), siêu âm 3 lần, mồi lần 15 min ờ 40 °C.
Lọc, bốc hơi dịch lọc trên cách thủy tới khô, hòa tan can
trong 1 ml methanol (77), được dung dịch thừ.
Dung dịch đối chiếu: Lấy 0,5 g bột cố t toái bổ (mẫu
chuẩn), chiết như mỏ tà ở phần Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bàn mỏng 4 ịil mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký xong, lấy bàn mỏng ra,
để khô ờ nhiệt độ phòng. Phun dung dịch vanilin 2 % trong
acid sulfuric (77). Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng hr
ngoại ờ bước sóng 366 nm, sắc ký đồ của dung dịch thử
phái có vết phát quang cùng màu và cùng giá trị Rt với vết
phát quang trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 5 h).
Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tạp chất khác: Không quá 1,0 %.
Tv lệ thân rề non: Không quá 10,0 %.
Tro toàn phần
Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.8).
Chất chiết đưọc trong dược liệu
Không ít hơn 20,0 % tính theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng nước làm dung môiChế biến
Thu hoạch quanh năm, lẩy thân rễ, bò tạp chất, cắt bò rễ
con và phần lả còn sót lại, rửa sạch, chọn lẩy các thân rễ
to đạt ỵèu cầu, cắt thành từng mảnh, từng đoạn theo kích

CƠM CHẢY (Lá)
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thước quy định rồi phơi hoặc sây khô, có thê đôt nhẹ cho
cháy lông.
Bào chế
Rửa sạch dược liệu khô, cạo sạch lông, thái mỏng phơi
khô. Có khi tẩm mật hoặc tẩm rượu sao qua. Có thê lây cát
sao khô rồi cho cốt toái bổ đã lảm sạch vào, sao đên khi
có màu vàng xám, phồng lên, lấy ra, loại bỏ cát, đê nguội
đập cho sạch lông.
Bảo quản
Để nơi khò, mát, tránh mốc mọt.
Tính vị, quy kinh
Khổ, ôn. Vào kinh can, thận.
Công năng, chủ trị
Bồ thận, làm liền xương, chỉ thống. Chủ trị: Thận hư, thăt
lung đau, tai ù, tai điếc, răng lung lay, đau do sang chấn,
bong gán, gãy xương. Còn dùng ngoài điều trị hói, lang ben.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 6 g đến 12 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán.
Thường phối hợp với các loại thuốc khác. Dùng ngoài,
lượng thích hợp.

Nhò ỉ giọt dịch chiết lẽn tờ giấy lọc, để khô rồi hơ lên
miệng lọ có chứa amoniac (TT), màu vàng của vết dịch
chiết sẽ tâng lên.
Cho 2 ml dịch chiết vào ống nghiệm, nhỏ 2 den 3 giọt
dung dịch natri hydroxyd Ỉ0 % <TT) vào ống nghiệm thấy
xuất hiện kết tủa màu vàng, tiếp tục thêm 1 ml nước cât,
tủa sẽ tan.
Cho 2 ml dịch chiết vào ống nghiệm, thêm một ít bột
magnesi (TT) và 3 đến 4 giọt acid hydrocỉoric ITT) rôi đun
trong cách thủy, dung dịch xuất hiện màu hông.
Độ ẩm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 85 °c, 4 h).
Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quái % (Phụ lục 12.11).
Chất chiết được trong dược liệu
Không ít hơn 25,0 % tinh theo dược liệu khô kiệt. Tiến
hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10), dùng
nước làm dung môi.

Kiêng kỵ
Âm hư, huyết hư không cỏ huyết ứ không nên dùng.

Chế biến
Hoa được thu hái ngay sau khi nò, đem phơi khô hoặc sấy
khô ờ nhiệt độ 50 °c đến 60 °c. Khi dùng cần vi sao.

CƠM CHÁY (Hoa)

Bảo quản
Trong bao bì kin. Đe nơi khô ráo, tránh sâu mọt.

Flos S a m b u ci ja v a n ic a e

Hoa phơi hay sấy khô của cây Cơm cháy {Sambucus
ịavcmica Blume), họ Cơm cháy (Sambucaeeae).

Tính vị, quy kinh
Vị đắng, tính ấm, hơi có độc. Vào kinh can, thận.

Mô tả
Hoa khô màu từ vàng nhạt đến vàng nâu, mùi hẩc đặc biệt,
đường kính 1,5 mm đến 2,5 mm. Năm tràng hoa hình bánh
xe, đâu nhọn. Bộ nhị gôm 5 nhị xếp xen kẽ cánh hoa. Bao
phân 2 ô, nứt dọc, hướng ngoài. Bộ nhụy câu tạo bởi 3 lá
noàn chia bàu thành 3 ô, môi ô mang 1 noãn. Một số hoa
không sinh sản biến thành thể tuyến hình chén, đườne kính
1 mm đến 2 rara.

Công năng, chủ trị
Tiêu phù lợi tiểu, trừ hàn thấp. Chủ trị thấp thũng (phù do
trung tiêu, tương tự hội chứng thận hư), phone hàn thấp tí.

Soi bột
Bột màu vàng nâu, mùi hắc đặc biệt, không vị. Mảnh mô
mêm cánh hoa gồm các tế bào hình đa giác, xếp đều đặn,
mảnh mô mang lô khí, lông tiết đa bào. Hạt phấn màu vàng,
hình tròn, có 3 lỗ này mầm, lớp vỏ ngoài sù si, đứng riêng
lẻ hay tụ lại thành đám. Mảnh mạch xoắn, mạch điểm.
Định tính
Lây 10 g bột dược liệu vào túi giấy lọc, cho vào bình
Soxhlet, chiết bàng ether dầu hỏa (30 cc đện 60 ữC') (TT)
đèn khi dịch chiết không C Ò I1 mảu xanh. Lay bă ra để bay
hơi hẻt ether dâu hoà. Cho bã vào bình nón, thêm 30 ml
ethanol 90 % ( T T ) , đun cách thủy 15 min, lọc nóng. Lấy
dịch chict làm các phản ừng:

Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 10 g đến 12 g, dưới dạng thuốc hãm hoặc sắc.
Kiêng ky
Những người tỳ vị hư hàn, phân sổng nát, không nên dùng.

CƠM CHẢY (Lá)
F oliu m S a m b u cỉ ja v a n ic a e

Lá chét phơi hay sấy khô của cây Cơm cháy {Sambucus
javanica Blume), họ Cơm cháy (Sambucaceae).
Mô tả
Lá khô nhăn nheo, có mùi đặc biệt, dài 9 cm đến 10 cm,
rộng 3 cm đên 4 cm, hình trứng nhọn, mép lá xè răng cưa,
mặt trên màu lục sẫm, một dưới màu lục nhạt. Gân lá hình
lông chim, có 9 đen 12 đôi gân phụ. nải rõ ở mặt dưới.
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Vi phẫu
Gân lá: Gân lá lồi lên ờ cả mặl trên và mặt dưới. Biêu bì
trên gồm một hàng tế bào kích thước tương đổi đều nhau,
xếp đều đặn, mang lông chc chở đơn bào. Mô dày gồm các
tể bào có thành dày ờ góc, xẽp đều đặn ờ dưới lớp biểu bi.
Mô mềm gồm những tế bào thành mỏng, hình đa giác, kích
thước không đêu, xêp sít nhau. Giữa gân lá cỏ ba đám libegồ xép thành hình vòng cung. Dám ở giữa lớn hơn dám ờ
hai bên. Libe gồm nhiều lớp tế bào nhỏ xếp thành cung ôm
lây gỗ. Biêu bỉ dưới gồm một hàng tể bào xếp đều đận, ít
hoặc không mang lông che chở.
Phiến lá: Biểu bì trên gồm một hàng tế bào kích thước
tương dối đều nhau, xếp đều đặn, mang lông che chờ đơn
bào. Mô giậu gồm hai hàng tế bào hình chữ nhật xếp vuông
góc với biêu bì trên. Biêu bì dưới gồm một hàng tế bào xếp
đều đặn, ít hoặc không mang lông che chở.
Bột
Bột lá màu xanh xám, mùi đặc biệt, không vị. Lông che chờ
đơn bào có đầu tù, bề mặt nhẫn. Mảnh mô mềm phiến lá
gồm những tế bào thành mỏng, mang lỗ khí và mạch xoắn.
Mành mạch xoắn. Lồ khí có 3 te bào đến 4 tế bào phụ.
Định tính
Lấy 3 g bột dược liệu, loại chat màu bang cách đun hôi
lưu trên cách thủy ở nhiệt độ 80 °c với ether dầu hỏa
(30 °c đến 60 °C) (Tỉ) 2 lần, mồi lần 30 ml. Lấy bã ra
để bay hơi hết ether dầu hòa. Cho bã vảo bình nón, thêm
10 ml ethanol 90 % (TT), đun cách thủy 15 min, lọe nóng.
Lấy dịch chiết làm các phản ứng:
Nhò 1 giọt dịch chiết lên tờ giấy lọc, đõ khô rồi hơ lên
miệng lọ có chửa amoniac (7T), màu vàng sẽ tăng lên.
Cho 2 ml dịch chiết vào ống nghiệm, them một ít bột
magues i (TT) và 3 giọt đến 4 giọt acid hydroclorie (TT)
rồi đun trong cách thủy khoảng 1 min, dung dịch xuất hiện
màu hồng.
Độ ẩm
Không quá 13,0 % (Phụ lục 9.6, ỉ g, 85

°c, 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.8).
Tạp chất
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11).
Chế biến
Thu hái lá vào khoảng tháng 5 đen 6, lúc cây chưa ra hoa,
phơi hoặc sấy nhẹ đến khô.
Bào chế
Loại bõ tạp chất, rửa sạch, cắt đoạn, phơi hay sấy khô.
Bảo quản
Để nơi khô ráo, thường xuyên phơi lại, tránh mốc.
Tính vị, quy kinh
Khổ, ôn, tiểu độc. Vào các kinh thận, bàng quang, đại tràng.
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Công năng, chủ trị
Lợi niệu, tiêu ung, tiêu thùng, nhuận tràng, chỉ thống. Chủ
trị: Viêm thận, phù thũng, sang chấn đụng dập, gãy xương,
ngà tổn thương, nhuận trảng, lờ ngửa, eczema.
Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng từ 10 g đển 60 g, dạng thuốc sắc hoặc dùng
tươi giã nát đap tại chỗ lượng thích hợp hoặc sắc tấm hoặc
bôi tại chồ,
Kiêng kỵ
Không dùng liều cao kẻo dài và khi người hư nhược.
Không dùng cho phụ nử có thai và cho con bú.

CỦ CHÓC (Thân rễ)
Rhizoma Typhonii trỉỉobatỉ
Bán hạ nam, Chóc chuột
Thân rễ già được che biển thành phiến khô cùa cây Chóc
chuột Typhonium trilobatum (L.)Schott, họ Ráy (Araceae).
Mô tả
Phiến có hình tròn, hình trứng, hình bầu dục dài, đường
kính thường là 0,5 cm đến 3 cm, ít khi đến 4 cm; dày
0,1 cm đến 0,3 cm; màu trắng đục, trăng ngà hay vàng
nhạt. Xung quanh phiến còn ít vò mỏng và vết tích sẹo của
rễ con. Thể chất chắc, khô cứng, giòn, dễ bẻ gãy. Vị nhạt,
gây tê lưỡi, ngứa.
Vi phẫu
Lớp bần gồm nhiều lớp tế bào hình chữ nhật, dài
50 Ị.im đến 80 jnm, rộng 10 pm đến 15 pm. Lớp ngoài
thường bị bong tróc ra (ở thân rễ chưa chế biến). Mô mềm
gồm những tế bào hình cầu, đa giác, thành mỏng, vách
méo mó, đường kính 50 |im đến 120 ịim. Trong mô mềm
có các tế bào chứa nhiều hạt tinh bột, các bó tinh thê calci
oxalat hình kim, các tể bào chứa chất nhảy. Các bó libe-gỗ
nằm rải rác trong mô mềm, các bó phía trong thường lớn
hơn phía ngoài, thành của các mạch gỗ ít hỏa gỗ.
Bột
Màu trắng neà hay náu nhạt. Vị nhạt, gây tê lưỡi. Soi kính
hiền vi thấy: Nhiều hạt tinh bột tròn, hình chuông, hình
bẩu dục, hình nhiều cạnh, đứng riêng lẻ hay kép đôi, kép
ba, ít khi kép 4 hoặc kép 5 đường kính từ 5 pm đến 25 pm,
rốn hình vạch hơi cong. Tinh thể calci oxalat hình kim
riêng lè hay hợp thành bó, dài 35 Ị-im đến 40 pm. Mành
mạch vòng, mạch xoắn đường kính 15 pm đên 18 Ị.LIĨ1.
Chất tiết màu vàng nâu, nâu đen.
Định tính
A. Cân 3 g bột thô dược liệu trong bình nón nút mài, thâm
ẩm bằng 3 ml dung dịch amoniơc Ỉ0 % (77), để 30 min.
Thcm 8 ml cloro/orm (77), ngậm trong 4 h (thỉnh thoảng
lắc nhẹ). Gạn, lọc lấy dịch clorofomn. Cô cách thủy đen
cắn. Hòa tan cắn trong 5 ml dung dịch acid suỉ/uric 10 %

c ư MAI (Củ)
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(TT) Dùng dung dịch này chia vào 3 ong nghiệm đê làm
các phản ứng sau:
Ống 1: Thêm 2 giọt thuỏc thừ Bouchardut (TT), xuất hiện
tùa nâu đỏ.
,
Ổng 2: Thiêm 2 giọt thuỏc ihìrMaver (77). xuât hiện tủa trăng,
ốnơ 3: Thèm 2 giọt thuôc thừ Dragendorff (TT), xuât hiện
tủa vàng cam.
B. Cản 5 g bột thô dược liệu, nghiên với 10 ml nước nóng.
Thêm 30 ml ethanol 75 % (77), ngâm 12 h. Lọc lấy dịch.
Cô trên cách thúy đến khi còn khoảng 3 ml.
Lấy 0 5 ml dịch chiết trên vào ông nghiệm, thêm 5 giọt
thuốc thử ninhydrin 0,1 % trong aceĩon (77), đun sôi nhẹ
trong khoảng 2 min. Dịch thử dân chuyên màu sang tím
hồng, xanh tím.
c. Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bàn mỏng: Siỉica geỉ G.
Dung mói khai triền: n-Butanoỉ - ctcid acetic - mrớc

(4:1:5).
Dung dịch thử: Lây khoảng 10 g bột thô dược liệu cho
vào bình nón nút mài, thấm âm bằng 3 ml dung dịch
amoniac 10 % (77), để 30 min. Thêm 30 ml cỉoroỊorm
(77), ngâm trong 4 h (thinh thoảng lấc nhẹ). Gạn, lọc lấy
dịch cloroíbrm. Cô cách thùy đen khi còn khoảng 1 ml,
dùng làm dịch chấm sắc ký.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 10 g bột Củ chóc (mầu chuẩn),
chiết như mô tà ỡ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chẩm riêng biệt lên bán mỏng 20 |il mỗi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản mòng
ra, đẻ khô trong không khí ờ nhiệt độ phòng, phun dung
dịch vaniỉịn 1 Vo trong ethanoỉ 96 % (77). sấy bản mỏng ờ
105 CC đên khi các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sán?
thường. Trên săc ký đồ của dung dịch thừ phải cho các vét
tương tự vê màu sắc và giá trị RfVỚi các vct trên sắc ký đồ
của dung dịch đổi chiếu.
Độ ẳm
Không quá 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °C, 5 h).

Bảo quản
Đe nơi khô ráo.
Tính, vị, quy kinh
Cay, ôn. Vào kinh tỳ, vị, phế.
Công năng, chủ trị
Hỏa đàm táo thấp, giáng nghịch chỉ nôn, giáng khí chi ho.
Chủ trị: Nôn, buồn nôn, đày chướng bụng; ho đờm nhiều;
trừ thấp trệ ở người béo bệu.
Cách dùng, liều ỉượng
Dạng thuốc sắc phổi hợp với vị thuốc khác.
Ngày dùng từ 4 g đến 12 g.
Dùng cho phụ nữ có thai phải phối hợp với Hoàne cầm,
Bạch truật.

Tạp chất
Không quả 1,0% (Phụ lục 12.11).
Tỷ lệ vụn nát
Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.12).
Chế biến
Thu hoạch rễ củ vào tháng 8 hoặc tháng 9, khi cáy lụi. Đào
lây rê củ, rửa sạch, căt bỏ rễ con. Đổ thành đống, ủ khoảng
7 đên 10 ngày đến khi vỏ ngoài mêm nát, chà sát cho tróc
hèt lớp vò ngoài. Đồ bàng hơi nước đến khi củ chín đều
(không còn nhân trắng đục). Thải phiến dày 0,2 cm đến
0,3 cm. Phơi (hoặc sấy) đến khi khô kiệt.
Bào chế
Công thức:
Bán hạ nam phiến
Phèn chua (bột)
Cùng tươi
Nước vo gạo vừa đủ.

Tiên hành: Lấy 1 kg gạo, vo lấy 3 L dịch nước. Ngâm
phiến bản hạ trong 2 ngày, môi ngày thay nước một lán.
Gạn bò dịch ngâm, rửa nhẹ bằng nước sạch đến khi hết
nước đục trắng.
Hòa tan phèn chua trong 3 L nước sạch. Ngâm bán hạ tiếp
trone 2 ngày đêm đến khi không còn ‘‘nhân trắng đục”.
Vớt ra, rửa sạch, phơi khô.
Gừng tươi, già nát, thêm 100 ml nước sạch, nghiền kỳ, ép
lấy dịch. Làm 2 lần như vậy. Trộn đểu dịch gừng, tẩm vào
bán hạ ờ trén, ủ 2 h đên 3 h, thinh thoảng đảo cho dịch
nước ệừng thấm đều.
Sao đến khi phiến bán hạ chuyên sang màu vàng đậm.
Tiêu chuẩn bản hạ chế: Phiến tròn hoặc mành vụn, kích
thước không nhỏ hem 0,2 cm. Thê chất khô giòn, màu vàng
đậm đến nâu, cạnh phiến cháy. Mùi thơm đặc trưng cùa
gừng. Vị cay nhẹ, không ngứa.
Định tính: Lấy 5 g bột thô dược liệu đã chá, nghiền với 10 ml
nước nóng. Thêm 30 ml ethcmoỉ 75 % (77). ngâm 12 h. Lọc
lấy dịch. Cô trên cách thủy đến khi còn khoảng 3 ml.
Cho 0,5 ml dịch chiết trên vào ống nghiệm, thêm
5 giọt dung dịch nìnhvdrin 0. ỉ % trong aceton (77), đun
sôi nhẹ trong khoảng 2 min. Dung dịch trong ống nghiệm
không chuyển màu.

1000 g

Kiêng kỵ
Phản Ô đầu. Không phối hợp với Phụ tử.
Không nên dùng cho người âm hu, ho khan, khạc máu.
Thận trọng khi dùng cho người mang thai.

CỦ MÀI (Củ)
Tuber Dioscoreae persimUis
Hoài sơn
Re củ đã chê biến, phơi hay sấy khô của cây Cù mài, còn
gọi là Hoài sơn (Dioscoreapersimiỉis Prain et Burkill), họ
Cù nâu (Dioscoreaceae).

100g

Mô tả
100g Re cù phình to có nhiều hình dạng, thường có hình trụ,
thăng hay cong, dài từ 5 cm trờ lên, có thể dài tới 1 m,
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đường kính 1 cm đến 3 em, có thê tới 10 cm, mặt ngoài
màu vàng nâu, nhẵn, chất chắc, vết hè cỏ nhiều bột màu
trắng ngà, không có xư.
Dược liệu cỏ thê đưọc thái thành những lảt mỏng, mật
ngoài màu trắng hoặc vàng nhạt, thổ chẩt giòn, dễ vỡ, vết
bè màu trắng, nhiều tinh bột.
Bột
Nhiều hạt tinh bột hình trứng hay hình chuông, dài 10 um
đến 60 gm, rộng khoảng 15 Ị.ưn đển 50 Ị.im, có vân đồng
tâm, rốn lộch tâm, hình chấm hay hình vạch. Tinh thê calci
oxalat hình kim dài 35 pm đen 240 Ịim. Mảnh mô mềm gồm
các tể bào thành mỏng, chửa tinh bột. Mành mạch mạng.
Định tính
A. Dưới ánh sáng tử ngoại ở 366nm bột dược liệu phát
quang màu trắng sáng.
B. Phương pháp sắc kỷ lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bàn móng: Siỉica geỉ 60GF2Ị4Dung mỏi khai triển: Cỉơro/orm - methanoỉ (9 : 1).
Dung dịch thử: Lay 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 ml hỗn họp
cỉoroịorm - methanol (4 : 1), đun sôi dưới ống sinh hàn hoi
lưu khoảng 10 nnn. Để nguội, lọc, cô dịch lọc đến cắn, hòa
cẳn trong 1 ml ethanoỉ (Tỉ') iàm dung dịch chẩm sắc ký.
Dung dịch đoi chiếu: Lây 0,5 ệ bột Cù mải (mẫu chuẩn),
tiên hành chiêt như mô tà ờ phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lẻn bản mòng 15 pl
mỗi dung địch trên. Sau khi triển khai sẳc kỷ, phun dung
dịch vaniỉin (TT) 1 % trong hỗn hợp acìd phosphoric methanoỉ (1 : 1). sấy bản mỏng ờ 120 °c đến khi hiện rõ
vết. Quan sát dưới ánh sáng thường hoạe dưới ánh sáng từ
ngoại bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ cua dung dịch thử
phải có các vết cỏ cùng màu và giá trị Rf với các vét trên
sắc kỷ đồ của dung dịch đối chiểu.
Độ ẩm
Không quá 14,0 % (Phụ lục 9.6,

1g, 85 °c, 5 h).

Tro toàn phần
Không quá 4,0 % (Phụ !ục 9.8).
Tạp chẩt (Phụ lục 12.11)
Tạp chất: Không quá 0,5 %.
Dược liệu cỏ màu vàng và đò: Không được có.
Chất chiết đưọc trong dược liệu
Tiến hành theo phương pháp chiết lạnh (Phụ lục 12.10).
Chất chiết được trong nước: Không ít hơn 5,0 % tính theo
dược liệu khô kiệt. Dùng nước làm dung môi.
Chất chiết được trong ethanol: Không ít hơn 4,0 % tính theo
dược liệu khô kiệt. Dùng cthanol 70 % (TT) làm dung môi.
Chế biến
Đào lẩy dược liệu, rửa sạch, gọt vỏ, ngâm nước phèn chua
2 % khoảng 2 h đển 4 h. Vớt ra rửa sạch, cho vào 16 sấy
lưu huỳnh đến khi cù mềm. Phơi hay sấy cho se. Tiếp tục
sây lưu huỳnh 24 h. Phơi hav sây ờ nhiệt độ 50 °c đên
60 °c đến khô.
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Bào chế
Dược liệu thái lát: Dược liệu đã loại bỏ lạp chất, phân loại
lớn nhò, rửa sạch, ngâm tới khi mêm thấu (độ 1 h - 2 h), ù
một đêm, thái lát, phơi khô, đùng sống hoặc có thể sao qua.
Dược liệu sao cám: Rải cám vào nổi, sao đen khi bốc khói,
cho dược liệu đà thái lát vào, sao đến khi có màu vàng
nhạt, rây bỏ cám, đê nguội, cứ 100 kg dược liệu, cần dùng
10 kg cám.
Bảo quản
Đê nơi khó, mát. tránh sâu, mốc, mọt.
Tính vị, quy kinh
Cam, hình. Vào các kinh tỳ vị, phế, thận.
Công năng, chủ trị
Bổ tỳ, dưỡng vị, chi tà, sinh tân, ích phế, bổ thận, sáp tinh.
Chủ trị: Kém ăn. tiêu chảy lâu ngày, phế hư, ho suyễn, di
tinh, đới hạ, tiêu khát.
Dược liệu sao cám: Tăng tác dụng kiện tỳ vị.
Cách dùng, liều lưựng
Ngàv dùng từ 12 g đến 30 g, dạng thuốc sấc hay thuốc bột.
Kiêng kỵ
Có thực tà thấp nhiệt thi không đùng.

Củ SÚNG
R ữ dix N ym p h a ea e steỉỉa ta e

Khiếm thực nam
Rề phụ phát triển thành củ xung quanh rễ cái. đã được phơi
hay sấy khô của cây Súng {Nymphaea steỉlata Wiìỉd.), họ
Súng (Nymphaeaccae).
Mô tả
Cũ hình trứng, dài 0,7 cm đến 1 cm, đường kính 0,6 cm đến
0,9 cm. Một đẩu lõm sâu, đầu kia có 3 vết lõm nhỏ, hẹp và
nông. Mặt ngoài màu vàng ngà, trong trắng ngà hoặc trắng
xám, chất cứng giòn, củ nhiều chất bột, vị hơi ngọt.
Bột
Màu trắng hơi xám. Soi kính hiển vi thấy: nhiều hạt
tinh bột hình tròn, hình trứng hoặc hình chuông, dài
4 pm đen 32 pm, rộng 4 pm đến 30 pm. Hạt tinh bột đơn
hoặc kép đôi, kép ba, có khi thấy rốn hình vạch hơi cong
hoặc phân nhánh. Mành mô mềm có tể bào chứa nhiều hạt
tinh bột. Mành mạch vạch ít gặp.
Định tính
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
B ủ n

m ỏ n g : S iỉic a g c ỉ G .

Dung môi kỉĩai triển: Cỉoroform - methanoỉ - toluen (90: 10: 1).
Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu cho vào bình nón
50 ml, thêm 5 mỉ ethanol (77), ngâm trong 30 min, thỉnh
thoáng lấc, lọc lấy dịch lọc. Dịch lọc đem bốc hơi trên
cách thùy còn khoảng 1 ml, được dung dịch thử.

D ược ĐI ÉN VIỆT NAM V
Dung dịch đoi chiếu: Lấy khoảng 1 g bột Củ sủng (mầu
chuẩn), chiết như mô tả ở phân Dung dịch thử.
Cách tiến hành; Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 15 pl mồi
dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kỷ đến khi dung
môi đi được 15 cm. lẩy bản mỏng ra để khô ỏ' nhiệt độ
phòng, phun dung dịch acid sulfuric 20 % (TT). Sây bản
mỏng ở 105 °c đên khi hiện rõ vêt. Quan sảt dưới ảnh sảng
thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết
có cùng màu sắc và giá trị với các vết trên săc kỷ đồ của
dung dịch đối chiếu.
R f

Độ ẳm
Không quá 13,0 % ( Phụ lục 9.6, 1 g, 105 °c, 4 h).
Tỷ lệ vụn nát (Phụ lục 12.12)
Qua rây có kích thước mắt rây 4 mm: Không quá 30,0 %.
Tạp chất (Phụ lục 12.11)
Tỷ lệ củ biến màu: Không quá 1,0 %.
Tạp chất khác: Không quá 0,5 %.
Chế biến
Thu hải quanh năm. Nhổ lấy rễ củ con, rửa sạch vò ngoài,
phoi hoặc sấy khô, loại cỏ thịt trắng ngà là tốt.
Bào chể
Loại bỏ tạp chất, sao vàng, tán nhò.
Bảo quản
Để nơi khó, trong bao bì kin, tránh mọt. Thường xuyên
phơi sấy lại.
Tính vị, quy kinh
Vi cam, sáp, bình. Vào các kinh tỳ, thận.
Công năng, chủ trị
Kiện tỳ, trừ thấp, bổ thận, bổ dưỡng, cố sáp. Chủ trị: Thận
hư gây di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, bạch đới, bạch trọc,
đái són, viêm thận, bàng quang, đau lưng mỏi gối, tỳ hư
gây tiết tả.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 10 g đến 30 g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán.
Thường phổi hợp với các loại thuốc khác.
Kiêng ky
Đại tiện tảo bón, tiểu tiện bí không nên dùng.
CÚC GAI (Quả)
Fructus Silybi
Quả chín đã phơi, sấy khô của cây Cúc gai (Siỉybam
marianum (L.) Gaertn.), họ Cúc (Asteraceae).
Mô tả
Quả hình trứng thon dài, hơi cong, hơi dẹt, dài 5 mm đến
1 mm, rộng 2 mm đến 3 mm, dày khoảng 1,5 mm, Mặt
ugoài màu nâu xám hoặc nâu sẫm, có các gân dọc nhỏ,
Đình quả tròn tù, hơi rộng với một vòng tròn hình nhẫn

CÚC GAI (Quà)

màu vàng nhạt ở đầu, giữa vòng tròn có một phần nhọn
của vòi nhụy còn sót lại. Đáy hơi hẹp. Chất cứng chắc. Hai
lá mầm, màu trang hơi vàng, có dầu, mùi nhẹ, vị không rô.
Bột
Bột màu nâu xám. Te bào vỏ quả ngoài có hình đa giác
dài, một sổ chứa chất màu. Te bào vỏ quả giữa hình trụ
hoặc hình elip có những nếp nhăn hình mạng lưới. Tinh
thể calci oxaiat hình lăng trụ và hình cầu gai. Te bào đả
của vò quả trong hình thoi, xểp thành tầng không rõ ràng.
Te bảo lá mầm chứa những bó tinh thể và những giọt dầu
nhò. Bó sợi.
Định tính
A. Lấy 2 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethơnoỉ 96 % (77),
đun sôi hồi lưu 30 min, lọc. Dùng dịch lọc để làm các phản
ứng sau:
Lấy 2 ml dịch lọc cho vảo ống nghiệm, thêm ít bột magnesi
(TT), 4 đcn 5 giọt dung dịch acid hỵdrocỉoric (77), đun
nóng, dung dịch có màu hồng.
Lấy 2 ml dịch lọc cho vảo ống nghiệm, thêm 2 đến 3 giọt
dung dịch sải (ỈU) cỉorid 5 % trong ethanol (77), có màu
tỉm đen.
B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bán mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triền: Toỉuen - ethvl acetat - acid formic
( 5 :4 :1 ) .
Dung dịch thử: Lấy 1,0 g bột mịn dược liệu, thêm 20 ml
ether dầu hòa (40 ° c đến 60 ữC) (77), đun sôi hồi lưu trên
cách thủy 30 min, để nguội, lọc. Bỏ dịch chiết ether dầu
hỏa. Đuôi hết hơi ether dẩu hòa trong bả dưọ'c liệu bàng
cách đun nóng nhẹ trên cách thủy. Thêm vào bã dược liệu
20 ml ethyl acetat (77), đun sôi hồi lưu trên cách thủy
30 min, để nguội, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủy đến cạn.
Hòa cắn trong 2 ml ethanol (77) được dung dịch thử.
Dung dịch chuẩn: Lấy 1,0 g bột mịn quả Cúc gai (mẫu
chuẩn) tiến hành chiết như mô tả ở phần Dune dịch thừ.
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 p.1 mồi
dung dịch trên. Sau khi triển khai, lẩy bản mỏng ra, để
khô trong không khỉ, phun lên bản mỏng dung dịch nhôm
cỉorid 5 % trong ethanol (77), sấy ở 120 °c trong 5 min.
Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ bước sóng 366 nra.
Trên sắc ký đồ của dung dịch thừ phải có các vết phát
quang cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết phát quang
trên sắc ký đồ cùa dung dịch đổi chiếu,
c.Trong phần Định lượng, sắc ký đồ của dung dịch thử
phải cho các pic có thời gian lưu tương đối là khoảng 0,68
(sillychristin); 0,73 (silydianin); 1,00 (silybin A); 1,05
(silybin B); 1,09 (dehydrosilybin); 1,24 (isosilybin A);
1,30 ( isosilybin B).
Độ ấm
Không quá 10,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 100 °C; 4 h).

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9.8).
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CÚC HOA VÀNG (Cụm hoa)

Tạp chất
Không quá 2 % (Phụ lục 12.11),
Định lượng
Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Phơ đọng:
Dung môi Ả: Nước - methanoỉ - acidphosphoric (80:20 :0,5)
Dung môi B: Nước - meíhanoỉ - acidphosphoric (20:80:0,5)
Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 5 g bột được liệu
(qua rây số 355) vào túi giấy lọc rồi đặt vào bình chiết
Soxhlet 250 ml, thêm 150 ml n-hexơn (TT), đun hồi lưu
trên cách thủy trong 4 h, để nguội, loại bỏ lóp n-hexan, để
bay hơi hoàn toàn dung môi ra khỏi bã dược liệu. Chuyển
bã dược liệu và túi giấy lọc đựng bã dược liệu sang bình
chiết Soxhlet 250 mỉ có chứa 100 ml ethyỉ aceỉaĩ (TT) (có
thể điều chỉnh thể tích ethyl acetat cho phù họp). Đun hồi
lưu trên cách thủy trong 8 h. Chuyển toàn bộ dịch chiết vào
bát thủy tinh, cô trên cách thủy đen cạn. Dùng methanoỉ
(ĨT) để hòa tan và chuyển toàn bộ cắn vào bình định mức
20 ml, thêm methanol (TT) đến vạch, lấc đều, lọc qua
màng lọc 0,45 mm.
Dung dịch chuồn: Cân chính xác một lượng silybin chuẩn
và hòa tan trong methanoỉ (TT) rồi pha loãng với methanoỉ
(TT) để được các dung dịch chuẩn có nồng độ đã biết khoảng
1,25 mg/ml; 0,25 mg/ml; 0,05 mg/ml và 0,01 mg/mỊ lọc qua
màng lọc 0,45 pm.
Điều kiện sắc kỷ:
Cột kích thước (25 cm x 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh c
(5 pm).
Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóne 288 nm.
Tốc độ dòng: 0,8 ml/min.
Thể tích tiêm: 5 pl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký theo chương trình dung môi sau:
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Tiêm dung dịch chuẩn có none độ 0,25 mg/ml. Độ phân giải
giữa 2 pic silybin A và silybin B phải không nhỏ hon 1,0.
Tiêm riêng biệt các dung dịch chuẩn, ghi diện tích các pic
silybin A, silybin B. Xây dựne đường hồi quy bicu diễn sự
phụ thuộc cùa tổng diện tích pic silybin A và silybin B theo
nồng độ của silybin chuẩn.
Tiêm dung dịch thừ. Ghi sắc ký đồ. Xác định các pic
silly Christin, silydianin, silybin A, silybìnB, đehvdrosilybin,
isosilybin A, isosilybin B bàng cách so sánh với sắc
ký đô của dung dịch chuân silybin và tính thời gian lưu
tương đội của các pic so với pic silybin A. Thời gian lưu
tương đôi là khoảng 0,68 (với si UyChristin); 0,73 (với
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silydianin); 1,00 (với silybin A); 1,05 (với silybin B); 1,09
(với dehydrosiiybin); 1,24 (với isosilybin A); 1,30 (với
isosilybin B).
Căn cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, đường
hồi quy thu được từ các dung dịch silybin chuẩn, tính hàm
lượng (phần trăm) của từng thành phần trong dung dịch
thử theo silybin (C25H22OK)) bàng công thức sau:

w
Trong đó:
c là nồng độ (mg/ml) của từng thành phẩn trong dung dịch
thử tính được từ phương trình hồi quy;
w là khối lượng cân của mầu thử đâ trừ độ ẩm (g).
Hàm lượng phần trăm (theo khối lượng) silymarin bằng
tổng hàm lượng phần trăm của từng thành phân.
Dược liệu phải chửa không dưới 0,4 % (theo khối lượng)
silymarin tính theo dược liệu khô kiệt.
Chế biến
Thu hoạch vào mùa thu, hải lẩy quả chín, phơi khô, đập
nhẹ, loại bó tạp chất, phơi hoặc sấy khô ờ 50 ° c đến 60 °c.
Bảo quản
Trong bao bì kín, để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ẩm, sâu
mọt, nấm mốc.
Tính vị, quy kinh
Vị đắng, tính hàn. Vào kinh can, đởm, phế
Công năng, chủ trị
Thanh trừ thẩp nhiệt. Chủ trị: Chứng thấp nhiệt (viêm gan,
viêm túi mật, bệnh đau gan, vàng da), chứng phế nhiệt (ho
suyễn ỉâu ngày, có bội nhiễm).
Cách dùng, liều lưựng
Ngày dùng 4 g đén 6 g, dưới dạng thuốc sắc, hoặc phổi
hợp với các vị thuốc khác.

CÚC HOA VÀNG (Cụm hoa)
F los C h rysa n th em i ìndìci

Cam cúc, Kim cúc
Cụm hoa (quen gọi là hoa) đà chế biến và phơi hay sấy
khô của cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.),
họ Cúc (Asteraceae).
Mô tả
Cụm hoa hỉnh đầu, màu vàng hơi nâu, đôi khi còn đính
cuống; đường kính 0,5 cm đến 1,2 cm. Tổng bao gồm 4
đến 5 hàng lá bắc, mặt ngoài màu xanh hơi xám hoặc nâu
nhạt, ờ giữa hai bên mép rất nhạt và khô xác. Có 2 loại
hoa: Hoa hình lưỡi nhỏ một vòng, đơn tính, không đều ở
phía ngoài; nhiều hoa hình ong, đều, mẫu năm, lưỡng tính
ở phía trong. Chất nhẹ, mùi thơm, vị đắng.

D ư ợ c ĐIÊN VIỆT NAM V

Bột
Bọt hoa màu vàng, mùi thơm. Soi kính hiển vi thấy: Mảnh
cánh hoa màu vàng gồm các tế bào thành mòng nhăn nheo.
Mảnh lá bảc gồm các tế bào dài thành mỏng và te bào dài
thành dày, có ống trao đôi rõ. Hạt phân hoa hình câu gai.
màu vàng. Lôna che chờ bị gãy vạm. Mánh núm nhụy gồm
cảc tể bào đầu tròn, kết lớp lên nhau, ờ đàu nủm tế bào dài
nhô ra.
Định tính
A* Lấy 3 g bột dược liệu, thêm 20 ml ethanol 96 % (TT),
đun sôi hồi lưu khoảng 30 min, lọc, được dịch lọc A. Lấy
2 ml dịch lọc A, thêm một ít bột magnesi (77) và 3 giọt đến
4 giọt acid hydrocỉoric (77), đun nóng, xuất hiện màu đỏ.
B. Phương pháp săc ký lớp mòng (Phụ lục 5.4).
Bản móng'. Silica gel G.
Dung môi khai trien: Ethyl acetat * acid formic - nước
(8 : 1 : 1).
Dung dịch thừ: Lay 10 ml dịch lọc A, bốc hơi tới cắn, hòa
tan cắn trong 20 ml nước nóng, lọc, dịch lọc được lấc 2 lần
với ethyl acetat (71), mồi lần 10 ml, tập trung dịch chiết
ethyl acetat, cô trên cách thủy tới cắn, hòa cán trong I ml
ethanol (77) được dung dịch thừ.
Dung dịch đoi chiếu: Lấy 3 g bột Cúc hoa vàng (mẫu
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ờ phần Dung dịch thử.
Cách tiến hèmh: Chấm riêng biệt lên bản mòng 5 ịxì mỗi
dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được
khoảng 15 cm, lấy ban mỏng ra, để khô ở nhiệt độ phòng,
hiện màu bằng hơi amonìac (77). Quan sát dưới ánh sáng
thường. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vét
(6 vết, trong đó có 4 vết màu vàng nâu và 2 vết màu vàng
xanh) cỏ cùng giá trị và màu sắc với các vết trên sắc ký
đồ của dung dịch đối chiếu,
c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).
Bản mỏng: Silica gel 6OF254.
Dung môi khai trien: Ethyl acetat - 2-butanol - nước - acid
formic (25 : 3 : 1 : 1).
Dung dịch thừ: Lay 1 g hột dược liệu, thêm 20 ml methanol
(77), lãc siêu âm trong 10 min, lọc. Cô dịch lọc trên cách
thủy đến cạn. I lòa căn trong í ml ethanol (TT) được dung
dịch thử.
Dung dịch doi chiếu: Lay 1 g bột Cúc hoa vàng (mầu
chuân), tiến hành chiểt như mô tá ở phần Dung dịch thừ.
Cách tiên hành: Chấm riêng biệt lên bản mòng 10 p) mỗi
dung dịch trên. Sau khi khai triển, lấy ban mòng ra khỏi
bình săc ký, để bay hơi hểt dung môi ở nhiệt độ phòng.
Phun dung dịch sắt (ỉỊỊ) cỉorid 5 % trong ethanol (TT)
đên khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh sáng thưòng. Trên
sảc ký đô của dung dịch thừ phải có các vết có cùng màu
săc và giá trị Rf với các vết trên sắc kv đồ của dung dịch
đòi chiếu.
R f

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

DẠ CẨM

Tro toàn phần
Không quá 9,0 % (Phụ lục 9,8).
Tỷ lệ vụn nát
Qua rây có kích thước mat râv 4 mm: Không quá 2,0 %
(Phụ lục 12.12).
Kìm loại nặng
Không quá 10 phẩn triệu Pb; 0,5 phần triệu Cd, 0,5 phần
triệu Hg; ỉ phần triệu As (Phụ lục 9.4.11).
Chất chiết được trong dược liệu
Không được ít hơn 30,0 % tỉnh theo dược liệu khô kiệt.
Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10),
dùng ethanol 50 % (77) làm dung môi.
Chế biển
Thu hái vào mùa thu đông, lúc trời khô ráo hái hoa, đem
xông lưu huỳnh, nén chặt khoảng một đcm tới khi thấy
nước chảy ra cỏ màu đen thì đem phơi nắng hoặc sấy ở
40 °c đến 50 °c đến khô.
Bảo quản
Đe nơi khô, định kỳ xông lưu huỳnh.
Tính vị, quy kinh
Vị ngọt hơi đấng, tính mát. Vào các kinh phế, thận, can.
Công năng, chủ trị
Thanh nhiệt, giải độc, tán phong, minh mục. Chủ trị: Các
chúng hoa mat, chóng mặt, nhức đầu, đau mắt đỏ, chảy
nhiều nước mắt, huyết áp cao, định độc mụn nhọt, sưng đau.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng từ 8 g đến 12 g đến 30 e, dạng thuổc sắc hay
thuốc bột.
Kiêng ky
Tỳ vị hư hàn ia cháy không nên dùng.

DẠ CÁM
H erba H ed yo tỉd is capiteỉlatae

Cây loét mồm
Phan trên mặt đẩt phơi hav sấy khô của cây Dạ cẩm (Hedyotỉs
capiteỉỉata Wall, ex G. Don), họ Cà phê (Rubiaceae),
Mô tả
Thân, cành non có hình 4 cạnh, đa phan thân tròn, phình
lên ờ các đốt. Lá đơn nguyên, mọc đối, hình bầu dục hoặc
hình trứng, tròn hay nhọn ở gốc, đầu nhọn, dài 5 cm đển
15 cm, rộng 3 cm đến 5 cm, mặt trên xanh sẫm bóng, mặt
dưới nhạt; cuống ngắn; gân lá nồi rõ ở mặt dưới lả. Lá
kèm chia 4 đến 5 thùv hình kim. Cụm hoa là một xim phân
đôi, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành, gôm những tán tròn mang
hoa màu trấng hoặc trắng vàng. Đài 4 thủy hỉnh ngọn giáo
nhọn, nhằn. Tràng hợp hình ống, 4 cánh hình ngọn giáo,
hơi có lông ừ mặt ngoài, ổng tràng có lông ở họng, nhị 4,
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