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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo trình dược liệu là sách giáo khoa dùng cho học sinh Dược trung học. Được 

viết ngắn gọn với số lượng cây thuốc hạn chế, dựa theo chương trình chi tiết đào 

tạo Dược sĩ trung học của trường năm 2022. Nội dung của cuốn giáo trình 

“Dược liệu” gồm hai phần chính: 

Phần 1. PHẦN KỸ THUẬT CHUNG VỀ DƯỢC LIỆU 

+Đại cương về dược liệu . 

+Kỹ thuật thu hái, phơi sấy, chế biến bảo quản dược liệu. 

+Thành phần, tác dụng của các nhóm thuốc hoạt chất thường có trong dược liệu. 

+Kỹ thuật kiểm tra chất lượng dược liệu. 

Phần 2. PHẦN CÁC CÂY THUỐC, VỊ THUỐC: 

Các cây thuốc, các vị thuốc và các con vật làm thuốc được sắp xếp theo tác 

dụng, công dụng, trong danh mục thuốc thiết yếu Y học cổ truyền, đang được 

dùng để trị liệu các bệnh chứng thường gặp ở cộng đồng. 

Nội dung cho mỗi cây thuốc, vị thuốc gồm: 

+Tên cây thuốc, tên vị thuốc hoặc tên con vật làm thuốc. 

+Mô tả thực vật, con vật hoặc nguồn gốc vị thuốc. 

+Bộ phận dùng. 

+Thu hái, chế biến, bảo quản. 

+Thành phần hoá học. 

+Tác dụng, công dụng, cách dùng. 

+Một số chế phẩm thuốc và cao đơn hoàn tán. 

Môn Dược liệu học sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức về: Nguồn gốc, 

thành phần hoạt chất chính, kiểm nghiệm sơ bộ, cách thu hái, chế biến, bảo 

quản, tác dụng, công dụng cách dùng của các cây thuốc, vị thuốc quy định trong 

chương trình. Mục tiêu chủ yếu là xác định được sự thật giả, chất lượng tốt hay 

xấu và hướng dẫn sử dụng các cây thuốc, vị thuốc hợp lý, an toàn. 

Trong quá trình học tập học sinh cần tham khảo thêm những sách viết về cây 

thuốc như: 

- “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”. GS.TS. Đỗ Tất Lợi. 

- “Dược liệu Việt Nam”. Bộ Y tế. 

- “Dược điển Việt Nam” (Phần các dược liệu và đông dược). Bộ Y tế. 

- “Từ điển cây thuốc”. TS. Võ Văn Chi. 

- “Tài nguyên cây thuốc Việt Nam”. Viện Dược liệu. 

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được 

sự góp ý của quý thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên. Chúng tôi xin được trân 

trọng cảm ơn. 

Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2022 

Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên 

2…………. 

3…………. 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: DƯỢC LIỆU 

Mã môn học: MH14 

Thời gian thực hiện: 120 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 87 giờ; Kiểm tra: 05 giờ) 

I.Vị trí, tính chất môn học 

 Vị trí: Thuộc một phần nội dung chuyên ngành dược, được xếp giảng dạy sau 

khi xong cơ sở ngành. 

 Tính chất: Là môn học bắt buộc. 

II. Mục tiêu 

 Về kiến thức: Trình bày được những khái niệm cơ bản, tính chất, định tính, tác 

dụng và công dụng chính của các nhóm hoạt chất thường gặp trong dược liệu; Trình 

bày được các nguyên tắc chung của kỹ thuật trồng trọt thu hái, phơi sấy, chế biến sơ 

bộ, và bảo quản dược liệu tốt (GACP); Kể được Việt nam, tên khoa học, bộ phần 

dùng, đặc điểm thực vật chính để nhận biết, tên hoạt chất chính, phân bố, thu hái, chế 

biến, bảo quản, tác dụng công dụng và cách dùng của các dược liệu qui định trong 

chương trình. 

 Về kỹ năng: Hướng dẫn trồng và sử dụng một số cây thuốc thông thường theo 

tiêu chuẩn (GACP); Nhận biết và hướng dẫn sử dụng đúng 150 cây thuốc, vị thuốc và 

những thành phẩm thuốc đông dược thiết yếu đang lưu hành trên thị trường. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có trình độ năng lực và kỹ năng xử lý các 

tình huống có liên quan đến môn học. 

III. Nội dung môn học 

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Bài mở đầu 2 2   

2 
Bài 1. Các phương pháp thu hái, chế biến 

và bảo quản dược liệu 
7 2 5  

3 
Bài 2. Các nhóm hoạt chất có trong dược 

liệu 
39 3 35 1 

4 Bài 3. Kiểm tra chất lượng dược liệu 10 2 8  

5 Bài 4. Dược liệu an thần gây ngủ 8 2 6  

6 Bài 5. Dược liệu chữa cảm cúm, sốt rét 9 2 6 1 
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Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

7 
Bài 6. Dược liệu chữa đau nhức xương 

khớp 
8 2 6  

8 Bài 7. Dược liệu chữa ho, hen 5 2 3  

9 Bài 8. Dược liệu bổ dưỡng 9 2 6 1 

10 
Bài 9. Dược liệu điều hòa kinh nguyệt, lợi 

tiểu 
5 2 3  

11 Bài 10. Dược liệu chữa tiêu chảy 5 2 3  

12 Bài 11. Dược liệu chữa bệnh tim mạch 6 3 3  

13 Bài 12. Dược liệu kích thích tiêu hóa 7 2 3 2 

 Cộng 120 28 87 5 

IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, thực hành. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính, máy chiếu. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sile bài giảng, tài liệu, bảng, phấn viết. 

4. Các điều kiện khác: Mạng Internet. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 

1. Nội dung 

 Về kiến thức: Trình bày được những khái niệm cơ bản, tính chất, định tính, tác 

dụng và công dụng chính của các nhóm hoạt chất thường gặp trong dược liệu; Trình 

bày được các nguyên tắc chung của kỹ thuật trồng trọt thu hái, phơi sấy, chế biến sơ 

bộ, và bảo quản dược liệu tốt (GACP); Kể được Việt nam, tên khoa học, bộ phần 

dùng, đặc điểm thực vật chính để nhận biết, tên hoạt chất chính, phân bố, thu hái, chế 

biến, bảo quản, tác dụng công dụng và cách dùng của các dược liệu qui định trong 

chương trình. 

 Về kỹ năng: Hướng dẫn trồng và sử dụng một số cây thuốc thông thường theo 

tiêu chuẩn (GACP); Nhận biết và hướng dẫn sử dụng đúng 150 cây thuốc, vị thuốc và 

những thành phẩm thuốc đông dược thiết yếu đang lưu hành trên thị trường. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ tự giác trong học tập, chủ động 

tham gia hoạt động nhóm, giải các bài tập ứng dụng và tuân thủ quy định về thời gian 

của giảng viên. 
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2. Phương pháp   

 Kiểm tra thường xuyên: 01 điểm kiểm tra hệ số. 

 Kiểm tra định kỳ: 01 điểm kiểm tra. 

 Thi kết thúc môn học: Thi viết, sử dụng câu hỏi truyền thống cải tiến và câu hỏi 

thi trắc nghiệm. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

 Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học. 

+ Môn học đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học học sinh 

cần có bài tập về nhà để vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

 Đối với người học: Người học cần chủ động nghiên cứu tài liệu, hoàn thành bài 

tập được giao và luyện tập ngoài giờ. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

Người dạy cần bám sát nội dung của chương trình chi tiết và thực tế tình hình 

diễn ra trong suốt quá trình giảng dạy để xác định những nội dung chính. 

4. Tài liệu tham khảo 

 Giáo trình môn học Dược liệu của Trường biên soạn. 

 Giáo trình môn học Dược liệu của trường Trung học Dược – Bộ Y tế. 

 Bài giảng Dược liệu tập I, II, Trường đại học Dược Hà Nội, NXB Y học, 2000.  

 Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Đỗ Tất Lợi, NXBYH, 1999. 

 Dược Điển Việt Nam III-Bộ Y tế, NXBYH, 2002. 

 Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Viện Dược liệu, BYT, NXBKHKT, 1990. 

 Tiêu chuẩn GACP Việt Nam & WHO. 
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BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU 

 

MỤC TIÊU ÔN TẬP 

1. Trình bày được định nghĩa môn học. 

2. Kể được sơ lược lịch sử phát triển của dược liệu học trên thế giới và 

của nước ta. 

3. Trình bày được một số ưu điểm và xu hướng hiện nay trong việc sử 

dụng thuốc có nguồn gốc từ dược liệu và vị trí vai trò của dược liệu trong ngành 

Y tế và trong nền kinh tế nước ta. 

4. Kể được những nội dung chính trong việc kế thừa và phát huy vền Y 

Dược học cổ truyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở nước ta. 

 

NỘI DUNG 

 

1. ĐỊNH NGHĨA MÔN HỌC 

Dược liệu học là môn khoa học nghiên cứu về các nguyên liệu làm thuốc có 

nguồn gốc tự nhiên từ thực vật và động vật, trong đó chủ yếu là các cây thuốc, vị 

thuốc1 

 

2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA DƯỢC LIỆU 

Lịch sử môn dược liệu học gắn liền với lịch sử phát triển loài người. Từ 

thời tiền sử, trong quá trình sinh sống, bên cạnh việc tìm kiếm thức ăn, con 

người cũng tìm hiểu, ghi nhận những tác dụng, công dụng chữa bệnh của cây cỏ 

và những cây độc như: cây cỏ làm dịu đau, làm lành chữa những vết thương, 

chữa được các bệnh chứng thông thường và những tác dụng bất lợi…Theo thời 

                                           
1 Chú thích: Dược liệu có thể là toàn bộ hay chỉ dùng một vài bô phận của cây hay con vật. Dược liệu cũng bao 

gồm những sản phẩm do cây cỏ hay con vật tiết ra như: gôm, nhựa, sáp, xạ hương…hay lấy ra được từ cây cỏ 

hoặc động vật như tinh dầu, dầu mỡ…Dược liệu học còn đề cập đến các cây cỏ được dùng làm gia vị, làm hương 

liệu mỹ phẩm, các cây độc, nấm độc v.v… 
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gian, các kinh nghiệm dần dần được kiểm chứng, sàng lọc, bổ dung. Tích lũy và 

đúc kết thành hệ thống lý luận lưu truyền cho các đời sau 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DƯỢC LIỆU HỌC PHƯƠNG TÂY 

Vào khoảng 5000 năm trước công nguyên (TCN) người Ai Cập cổ đại 

(Babilonians) đã biết sử dụng nhiều cây thuốc vị thuốc. 

Dược liệu còn chú ý nhiều đến những hoạt chất chiết xuất và tinh khiết 

hóa được từ dược liệu như: berberin, rotundin, rutin, digitalin, reserpin vv… 

Những thầy thuốc Hy Lạp cổ nổi tiếng đã được lịch sử tôn vinh như: 

- Hippocrate (460 – 377 TCN) tổ sư của ngành y dược thế giới. Ông đã 

phổ biến kinh nghiệm sử dụng hơn 200 cây thuốc vị thuốc và nhiều công trình 

về giải phẫu, sinh lý có giá trị. 

- Aristoteles (384 – 322 TCN) và Theophrast (370 – 287 TCN) là những 

nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng. Những công trình của 2 ông đã đặt nền móng 

cho những nhà khoa học tự nhiên về sau nghiên cứu về động vật và thực vật. 

- Dioscorides (40 – 90 TCN), Ông đã viết tập sách “Dược liệu học” (De 

Materia medica) mô tả trên 600 loài cây có tác dụng chữa bệnh, trong đó có 

nhiều cây vẫn đang còn được sử dụng trong Y học hiện đại ngày nay. 

- Galen (129 – 199 SCN), Ông đã mô tả phương pháp bào chế thuốc có 

nguồn gốc động vật và thực vật. Galen cho rằng chữa bệnh, không chỉ biết thuốc 

mà còn phải quan tâm đến bệnh cảnh, tuổi, tình trạng sức khỏe của người bệnh 

và thời điểm dùng thuốc. Ngày nay ngành Dược tôn Ông là bậc tiền bối của 

ngành. 

Trong rất nhiều thế kỷ, việc sử dụng cây thuốc ở phương Tây chủ yếu là 

dựa trên kinh nghiệm của Dioscorides, Galen v.v …đã được ghi chép và lưu 

truyền lại. 

Đến thế kỷ 15 (Thời phục hưng), Paracelsus (1490 – 1541) nhận thấy rằng 

các tác dụng chữa bệnh của cây thuốc chỉ do một phần tinh túy nào đó của nó 

mà thôi, quan niệm ấy đã là cơ sở cho việc nghiên cứu các hoạt chất của cây 

thuốc sau này. 
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- Dale viết cuốn “Pharmacologia” vào năm 1700, đánh dấu ngành Dược 

tách khỏi ngành Y. 

- Linnaeus (1707 -1778) đưa ra hệ thống phân loại và danh pháp động và 

thực vật. 

- Cuối thế kỷ 18 Scheele – chiết xuất được các axit hữu cơ và những chất 

khác từ cây cỏ. Mở đầu cho việc nghiên cứu thành phần hóa học của cây thuốc 

và Friederich Serturner là người đầu tiên chiết xuất được Morphin từ nhựa thuốc 

phiện. 

- Năm 1942 lần đầu tổng hợp được Diethyl ether là một chất gây mê, từ 

đó ngành Hóa dược được tách dần ra khỏi ngành dược liệu. 

- Năm 1857 Schleiden phân biệt được các loại rễ Sarsaparilla khác nhau 

bằng cách quan sát và so sánh sự khác nhau về cấu tạo các tế bào nội bì của 

chúng dưới kính hiển vi mở đường cho việc kiểm nghiệm dược liệu bằng kỹ 

thuật kính hiển vi. 

- Năm 1929 Alexander Fleming chiết xau61t được Penicilin một chất 

kháng sinh từ nấm Penicillium notatum từ đó ngành vi sinh học được hình 

thành. 

Những tiến bộ của khoa học ở nữa cuối thế kỷ 20, đã làm cho dược liệu 

học phát triển mạnh mẽ đạc biệt là những khám phá về thành phần hóa học và 

những tác dụng của cây thuốc, vị thuốc. 

 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DƯỢC LIỆU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG 

Y học Trung Hoa có lịch sử phát triển lâu đời, trên cơ sở lý luận của triết 

học và tôn giáo, tồn tại và phát triển bền vững đến tận ngày nay. Trong quá trình 

phát triển Y học Trung Hoa còn chịu ảnh hưởng của sự giao thoa văn hóa và y 

học với các nước láng giềng như: Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng v.v… và các 

nước lớn khác như: Ấn Độ, Ai Cập, Ả Rập và Y học phương Tây. Người Trung 

Hoa đã tiếp thu những kinh nghiệm chữa bệnh và những dược liệu đó ngày nay 

đã trở thành một bô phận của Y học Trung Hoa. 



7 

 

- Thời hoàng Đế (2637 TCN), “Nội Kinh” là cuốn sách đã tập hợp các phương 

pháp chữa bệnh theo y lý Đông phương. 

- Lý Thời Trân (1518 – 1593) biên soạn “Bản thảo cương mục” vào năm 1596 

phổ biến 12.000 bài thuốc và phương thuốc trong đó có 1892 vị thuốc (1094 

dược liệu, 444 động vật và 354 khoáng vật), đây là cuốn sách có giá trị khoa học 

và thực sự bổ ích. 

Y học Ấn Độ cũng sớm phát triển, khoảng 4000 – 100 năm TCN trong 

Kinh Vệ đà (Ayurveda) các kiến thức về y học sử dụng cây thuốc đã được đề 

cập đến. Ấn Độ đã sử dụng nhiều dược liệu như: Ba gạc, tỏi, tiêu, gừng, thầu 

dầu, mè, đậu khấu, phụ tử, ngưu hoàng, rắn lục v.v… 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 

Nền Y Dược học nước ta cũng có lịch sử phát triển lâu đời. 

- Vào khoảng 4000 năm TCN, Thần Nông2 đã dạy cho dân sử dụng các 

loại ngũ cốc, rau quả làm thực phẩm và biết phân biệt, ghi nhận một số cây cỏ 

có tác dụng chữa bệnh. 

- Vào thời Hồng Bàng (2879 – 257 TCN) tổ tiên ta đã biết nhuộm răng, 

nhai trầu để bảo vệ răng và làm cho da dẻ hồng hào, uống chè vối giúp tiêu hóa 

dễ dàng, dùng gừng, hành, tỏi để làm gia vị và để phòng và chữa bệnh. Cuối thế 

kỷ thứ III TCN, ở Việt Nam Giao Chỉ, nhiều vị thuốc đã được ghi nhận như: 

Gừng, riềng, quế, trầm hương, hương bài, cánh kiến trắng, mật ong, sừng tê 

giác, cau, sử quân tử, ý dĩ, sắn dây, long nhãn, vải… 

- Từ 179 TCN đến 938 SCN thời ký Bắc thuộc, người Trung Hoa lấy 

nhiều cây thuốc của Việt Nam về trồng như: Ý dĩ, vải, nhãn, sử quân tử, nhục 

đậu khấu và thu các cống vật là dược liệu như: trầm hương, cánh kiến trắng, 

sừng tê giác v.v… trong thời ký này Y học cổ truyền Việt Nam đạ chịu nhiều 

ảnh hưởng của y học cổ truyền Trung Hoa, nhưng những kiến thức của y học cổ 

truyền Việt Nam cũng đã xâm nhập vào nền y học cổ truyền Trung Hoa. 

                                           
2 Chú thích: Thần nông là Tổ tiên của vua Hùng. Thần Nông sinh ra Đế Minh, Đế Minh sinh ra Kinh Dương 

Vương, Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân sinh ra vua Hùng. 
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Từ 938 – 1884 Nhà nước phong kiến Việt Nam được độc lập trải qua các 

triều đại: Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Tây Sơn, Nguyễn. 

Các danh y có những đóng góp to lớn cho nền y dược học cổ truyền nước 

ta như: 

Minh Không thiền sư đã chữa khỏi bệnh điên cuồng, mình mọc đầy lông, 

miệng la hét cho vua Lý Thần Tông (1136), bằng cách tắm nước cây bồ hòn. 

Chu Văn An biên soạn cuốn “Y học yếu giải tập chú di biên” (1391), đã 

tổng kết trên 700 phương thuốc chữa bệnh. 

Tuệ Tĩnh đã chữa khỏi bệnh hậu sản cho hoàng hậu Tống Vương Phi nhà 

Minh và được phong là “Đại y thiền sư” rồi bị giữ lại và đã quy y ở Trung Quốc 

không rõ năm nào. Tuệ Tĩnh đã để lại 2 tác phẩm có giá trị là: “Hồng Nghĩa giác 

tư y thư” và “Nam Dược thần hiệu”. Tư tưởng chỉ đạo của Tuệ Tĩnh về đường 

hướng Y học cổ truyền nước ta là “Nam dược trị Nam nhân”. Ông là người mở 

đường xây dựng nền Y dược học cổ truyền Việt Nam. 

Hải Thượng Lãn Ông (1720 – 1791), tên thật là Lê Hữu Trác quê ở Hưng 

Yên, với bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” 28 tập, 66 quyển. Ông đã để lại một 

pho kinh nghiệm quý báu, đúc rút qua nhiều thế hệ thầy thuốc cổ truyền nước ta 

và Trung Hoa lưu truyền cho hậu thế. Ông đã phát huy chủ trương “Nam dược 

trị nam nhân” của Tuệ Tĩnh, đã sưu tầm được nhiều vị thuốc mới và phổ biến 

cho nhân dân sử dụng. Hải Thượng Lãn Ông đã được coi là một “Đại y tôn” của 

Việt Nam. 

- Thời kỳ Pháp thuộc (1885 – 1945), người Pháp tổ chức y tế theo phương 

Tây, hạn chế Đông y. Tuy thế thời kỳ này cũng để lại một số tập sách có giá trị 

như: 

Ch.Crevost và A.Pétélot “Danh mục các sản phẩm Đông Dương – các 

dược phẩm” (Catalogue des produits de I’Indochine – Produist me1dicinuaux) 

 Pétélot “Những cây thuốc của Campuchia, Lào và Việt Nam” (Les Plantes 

me1dicinales du Cambodge, du Laos et du VietNam). 
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- Từ năm 1945 cho đến nay, sau khi giành được chính quyền Đảng và nhà 

nước ta rất chú trọng đến việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Tư 

tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đường lối kết hợp y học cổ truyền với y 

học hiện đại thể hiện trong thư gửi cán bộ y tế ngày 27/02/1955 Bác viết: “Y học 

phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng. Ông cha ta ngày trước có 

nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc Ta, thuốc Bắc. Để mở 

rộng phạm vi học các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp 

thuốc Đông và thuốc Tây”. Từ đó tới nay nhiều chỉ thị nghị quyết của Đảng và 

Nhà nước chỉ đạo đường lối kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, để xây 

dựng nền y học Việt Nam. 

Điều 49 chương III, hiến pháp nước CHXHCNVN có ghi: Phát triển và hoàn 

thiện hệ thống bảo vệ sức khỏa nhân dân trên cơ sở kết hợp y học, dược học hiện 

đại với y học cổ truyền”. 

Nhiều tổ chức dược liệu và y dược học cổ truyền dược thành lập như: Viện 

Dược liệu Việt Nam. Viện y học cổ truyền Việt Nam. Hội Dược liệu Việt Nam. 

Hội Đông y Việt Nam. 

Nhiều tài liệu về cây thuốc đã được biên soạn như: 

- “Dược liệu Việt Nam”. Bộ Y tế 

- “Dược điển Việt Nam”. Bộ Y tế 

- “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”. GS.TS Đỗ Tất Lợi, 

- “Cây Cỏ Việt Nam” GS.Phạm Hoàng Hộ 

- “Từ điển cây thuốc”. TS. Võ Văn Chi 

- “Tài nguyên cây thuốc Việt Nam”. Viện Dược liệu. 

Để kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, ngành dược liệu nước ta đang tập 

trung vào 5 lĩnh vực sau: 

1. Tạo  nguồn nguyên liệu làm thuốc 

3. Kiểm nghiệm – tiêu chuẩn hóa dược liệu 

5. Hiện đại hóa các dạng bào chế thuốc y học cổ 

2. Chiết xuất các hoạt chất từ dược 

liệu 

4. Nghiên cứu các hoạt chất mới 
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truyền. 

 

3. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA DƯỢC LIỆU 

 Thuốc sử dụng trong phòng và cữa bệnh có hai nguồn gốc: Thuốc có 

nguồn gốc tự nhiên (Dược liệu) và thuốc tổng hợp (Hóa học). Xu hướng chung 

của thế giới hiện nay là trở về sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, vì 

nhận thấy rằng các thuốc có nguồn gốc tự nhiên an toàn hơn thuốc tổng hợp. 

Hơn nữa có một vài loại ung thư, một số bệnh mãn tính có thể chữa khỏi bằng 

thuốc Y học cổ truyền, nhưng tới nay chưa có thuốc tổng hợp đặc trị. 

 Theo thống kê của Tổ chức Y Tế Thế Giới có tới 20.000 loài dược thảo đã 

được sử dụng. 80% dân số thế giới dựa vào nguồn thuốc có gốc dược liệu. Trên 

25% thuốc sử dụng trên lâm sàng có nguồn gốc thực vật. Doanh thu từ nguồn 

gốc dẫn xuất từ các nước phát triển đang ngày càng tăng. Thị trường thuốc có 

nguồn gốc thực vật trên thế giới hiện nay khoảng 30 tỉ USD. Nhiều biệt dược 

Đông dược của châu Á được tiêu thụ mạnh ở châu Âu. 

 Nước ta có hệ động, thực vật rất phong phú và đa dạng từ núi cao đến 

đồng bằng và bờ biển, cả nước ước tính có khoảng 12.000 loài trong đó có 

khoảng 4.000 loài cây đang được sử dụng làm thuốc. Nhiều dược liệu là mặt 

hàng xuất khẩu có giá trị như: Quế, hồi, sa nhân, hoa chè, dừa cạn… 

 Nhà nước ta đã xếp cây thuốc vào loại cây được ưu tiên bảo tồn và phát 

triển. Đồng thời có chiến lược phát triển YHCT từ 2005 – 2010. Phấn đấu tới  

năm 2010 thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 60% nhu cầu của Bệnh 

viện, trong đó có 30% số thuốc được sản xuất trong nước là thuốc có nguồn gốc 

từ dược liệu và thuốc YHCT. Để đảm bảo được những nhu cầu đó nhà nước đã 

ưu tiên xây dựng các vùng nuôi trồng và chế biến dược liệu nhằm đảm bảo đủ 

nguyên liệu cho sản xuất thuốc và tăng cường xuất khẩu dược liệu. Như vậy 

dược liệu có một vai trò quan trọng trong ngành Y tế và trong nền kinh tế nước 

ta. 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ . 

Chọn một câu trả lời đúng nhất:  

1. Dược liệu là môn học nghiên cứu : 

a. Nguồn nguyên liệu dùng làm thuốc  

b. Nguồn gốc sinh học 

c. Nguồn gốc thực vật                                                                                 

d. Tất cả đều đúng  

2. Danh y không thuộc nền Y học Việt Nam  

a. Từ Đạo Hạnh  

b. Lý Thời Trân  

c. Lê Hữu Trác                                                                                                 

d. Tuệ Tĩnh  

3. Người đề xuất ra ý tưởng dùng thuốc Nam để trị cho người Việt Nam 

a. Chu Văn An 

b. Từ Đạo Hạnh                                                                                                                   

c. Tuệ Tĩnh 

d. Hải Thượng Lãn Ông 

4. NgưỜi đưa ra hệ thống phân loại danh pháp động vật và thực vật                                                

a. Galen  

b. Dioscorides  

c.  Dale 

d.  Linnaeus   

5.   Dioscorides một nhà dược liệu học đã viết tập sách  

            a. De Maleria Medica  

            b. Là người Hy Lạp                                                                               

            c. Mô tả trên 600 loài cây có tác dụng chữa bệnh  

            d.  a, c là đúng  

6.  Người có ảnh hưởng lớn tới y dược học phương tây thời phục hưng là : 

           a. Paracelcus 

            b. Celcus 

            c. Galen                                                                                                               

            d. Serturner 



12 

 

7.  Người sáng lập thật sự  ra nghề thuốc ở Việt Nam :                                 

          a. Chu Văn An 

          b. Nguyễn Bá Tĩnh  

          c. Hải Thượng Lãn Ông  

           d. Hyppocrate 

8.  Ý tưởng chiết hoạt chất từ cây thuốc để chữa bệnh xuất phát từ :                       

          a. Y học La Mã cổ đại  

          b.  Paracelcus  

          c.   Serturner  

          d.   Y học hiện đại phương tây  

9.  Quan tâm đến trạng thái người bệnh, tuổi, và thời gian dùng thuốc ...để chữa bệnh 

chứ không phải chỉ biết đến thuốc là quan niệm của :                                                      

           a.  Galen  

           b.  Dale 

           c.  Linnaeus  

           d.  Theophrast . 

10.   Trình bày vị trí và vai trò của dược liệu trong ngành y tế và nền kinh tế nước ta  .  
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Bài 2: KỸ THUẬT THU HÁI, CHẾ BIẾN, PHƠI SẤY, BẢO QUẢN 

DƯỢC LIỆU 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được những nguyên tắc chung của kỹ thuật thu hái, phơi sấy, 

bảo quản và chế biến sơ bộ dược liệu. 

2. Liệt kê được nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu và các 

biện pháp khắc phục để bảo quản tốt dược liệu. 

3. Thực hiện đúng các kỹ thuật trong công tác thu hái, phơi sấy, chế biến,  

bảo quản để đảm bảo dược liệu có chất lượng tốt trước khi đưa vào sử dụng làm 

thuốc. 

NỘI DUNG CHÍNH 

 

1. THU HÁI DƯỢC LIỆU 

Tỷ lệ hoạt chất chứa trong dược liệu phụ thuộc vào thời kỳ phát triển của cây 

thuốc, vì vậy việc thu hái phải đúng thời vụ (đúng mùa), nghĩa là đúng thời điểm 

mà bộ phận dùng làm thuốc chứa nhiều hoạt chất nhất. 

Ví dụ: Cây bạc hà, thu hái lúc cây bắt đầu ra hoa, khi ấy hàm lượng tinh dầu và 

tỷ lệ methol trong tinh dầu cao nhất. Nếu thu hái lúc cây chưa ra hoa hàm lượng 

tinh dầu giảm, lúc hoa tàn hàm lượng tinh dầu và methol đều giảm mạnh. 

4 nguyên tắc chung của kỹ thuật thu hái: 

+ Thu hái đúng dược liệu, đúng bộ phận dùng, đúng thời vụ. 

+ Những bộ phận trên mặt đất nên hái vào lúc khô ráo, khi trời đã khô sương. 

Khi nhũng bộ phận sưới mặt đất (rễ, thân rễ, rễ củ…) có thể phải tưới nước 

trước khi thu hoạch làm cho đất mềm, dễ đào hơn vì sau đó còn phải rửa sạch 

trước khi chế biến. 

+ Thao tác thu hái phải khéo léo, nhẹ nhàng, không làm giập nát các bộ phận 

cần thu hái và các cây còn lại trong vườn. 
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+ Trong quá trình thu hái cần phải loại bỏ các phần đã hư thối, vàng úa không 

dùng được, tránh lẫn các tạp chất lạ như: đất cát, cỏ dại,…để đỡ tốn công chế 

biến về sau. 

RỄ, CỦ, THÂN RỄ (Radix, tuber, rhizoma) 

Rễ, rễ củ, thân rễ nằm dưới mắt thu hái lúc cây đã bị tàn lụi, sẽ có nhiều hoạt 

chất hơn. Tùy loại cây mà có thể thu hái vào cuối mùa thu sang đông hay cuối 

mùa đông. Khi đào phải cẩn thận, không làm đứt, gãy, xây sát và cần phải loại 

bỏ phần cổ rễ nổi cao trên mặt đất (Nghệ, gừng, sinh địa, đương quy, tam 

thất…) 

THÂN GỖ (Lignum) 

Thân gỗ thu hái vào mùa thu hoặc đông, khi cây đã rụng lá, lúc đó thân cây chứa 

nhiều hoạt chất, gỗ chắc và để được lâu. Bóc vỏ bỏ hay chẻ nhỏ ngay sau khi thu 

hái làm cho dược liệu nhanh khô (Tô mộc…) 

 

 CẢ CÂY (Herba) 

Cây thu hái khi cây bắt đầu ra hoa, cất lấy phần thân và cành mang lá và hoa, bỏ 

phần thân cành không còn lá và gốc rễ (Râu mèo, ích mẫu, ngải cứu…) 

 

 VỎ CÂY (Cortex) 

Thu hái cây vào cuối mùa đông hay đầu mùa xuân khi đó nhựa cây hoạt động 

mạnh vỏ sẽ có nhiều hoạt chất nhất. Bóc vỏ cây ở thân cành, rễ bánh tẻ vì vỏ của 

thân cành, rễ già có nhiều bần, ít hoạt chất (Quế, hoàng bá, tang bạch bì…) 

 

LÁ CÂY (Folium)  

Lá cây thu hái khi cấy sắp hay bắt đầu ra hoa là thời kỳ cây quang tổng hợp 

mạnh nhất, khi đó lá đã phát triển đầy đủ và chứa nhiều hoạt chất nhất, hái sớm 

hơn chất lượng giảm và có thể gây hại cho cây, đối với cây sống 2 năm thường 
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hái vào năm thứ hai sẽ được nhiều lá và lá có nhiều hoạt chất hơn (Dương địa 

hoàng). 

 Để bảo vệ cây nên hái lá bằng tay, có thể dùng dao, kéo để cắt cành nhỏ 

rồi bứt lá. Khi hái lá cây độc như: Cà độc dược, trúc đào,…cần phải đeo găng 

tay bảo vệ. 

 Lá hái được phải đựng vào sọt có mắt thưa, tránh ép mạnh làm lá giập nát, 

hấp hơi, thâm đen. 

 

 BÚP CÂY (Apex) 

Hái búp cây vào mùa xuân khi cây nảy nhiều chồi và lá non của chồi chưa nở 

bung ra(búp sim, búp ổi…) 

 

 HOA (Flos) 

Thu hái hoa khi hoa sắp nở hoặc bắt đầu nở, nếu để hoa nở và thụ phấn 

cánh hoa sẽ dễ rụng làm giảm chất lượng (Kim ngân hoa, hòe hoa, cúc hoa…). 

 Hái hoa bằng tay, nhẹ nhàng. Khi thu hái thường không hái cuống, trừ khi 

có quy định cụ thể. 

 Xếp hoa thành lớp thưa, không xếp quá nhiều hoa, không lèn đặt, tránh 

phơi nắng, tránh xáo trộn mạnh và tránh vận chuyển nhiều. 

 

 QUẢ (Fructus) 

Quả mọng: Qủa mọng thu hái khi quả bắt đầuchín hoặc sắp chín lúc đó dịch quả 

ít nhầy hơn. Hái quả lúc trời mát, tránh hái lúc nắng gắt quả sẽ chóng hỏng; 

tránh để các quả mọng chèn ép vào nhau làm quả bị thâm, dễ thối. Quả sạch, 

không nên rửa nước, nếu quả không sạch cần rửa nước thì phải rửa nhanh, sau 

khi rửa phải thấm khô, để riêng, dùng ngay, không nên để lâu vì vỏ quả đã bị 

thấm nước, mất độ bóng và dễ bị thối. Đồ đựng quả mọng cần có độ cứng, lót 

cho êm, để chỗ mát. 
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Quả khô: Quả khô thu hái trước khi quả khô hẳn (sung úy tử,…) 

 

 

 

2. CHẾ BIẾN SƠ BỘ DƯỢC LIỆU 

 

CHỌN LỰA 

Chọn lựa nhằm loại bỏ các tạp chất (rơm rác, đất cát, dược liệu khác, các bộ 

phận khác của cây lẫn vào), dược liệu vụn nát, dược liệu nhiễm mốc mọt…để 

đảm bảo dược liệu đạt tiêu chuẩn qui định. 

 

LÀM SẠCH 

2.2.1. RỬA: Các bộ phận như rễ, rễ củ, thân rễ nằm dưới mắt đất sau khi thu hái 

cần phải rửa sạch, thì phải rửa nhanh không nên ngâm dược liệu quá lâu. Hoa, 

búp, cành nhỏ chỉ cần lọc lựa, sàng sẩy, hoặc rửa nhanh, vì sau khi rửa sẽ phải 

phơi lâu hơn làm giảm chất lượng và tốn thời gian. 

2.2.2. SÀNG SẨY: Sàng sẩy kết hợp với lọc lựa để loại bỏ tạp chất lẫn vào 

dược liệu. 

2.2.3. CẠO, GỌT HAY BÓC VỎ NGOÀI: Cạo bỏ vỏ ngoài (sắn dây), gọt 

sạch vỏ (củ mài), bóc bỏ vỏ (thiên môn). 

 

BĂM, BÀO, THÁI 

Băm thành từng khúc hay đoạn ngắn (ích mẫu, lạc tiên), bào thái thành phiến 

(đương quy) làm cho tiện lợi khi chế biến và sử dụng. 

 

NGÂM, TẨM 

Dùng nước thường, nước vo gạo đặc để ngâm nhằm làm giảm độc tính của dược 

liệu trước khi chế biến (mã tiền, hoàng màn) hoặc ngâm để làm cho mềm dễ thái 
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mỏng khi chế biến (xạ can). Tẩm giấm, rượu (rượu gừng, rượu sa nhân), nước 

đồng tiện…để thay đổi tính vị tác dụng của vị thuốc (hương phụ, thục địa, cam 

thảo…) 

Ủ 

Các dược liệu rắn, cứng cần được ủ trong vài giờ hay vài ngày cho mềm, để dễ 

bào thái mỏng, cũng có khi ủ cho dược liệu lên men trước khi chế biến (sinh địa, 

vỏ quế…). 

 

 CHƯNG, ĐỒ 

Chưng, đồ cho chín (thiên môn, nghệ…) hoặc nhúng vào nước sôi để diệt men 

(long nhãn) trước khi phơi sấy khô. 

 

 ĐÓNG GÓI 

Đóng gói để bảo vệ dược liệu khỏi bị hư hỏng trong quá trình bảo quản và vận 

chuyển. Bao gói dược liệu cần dùng các loại bao bì có kích thước, khối lượng, 

hình dạng thích hợp. Trên bao bì phải có nhãn để tiện cho việc kiểm tra, theo dõi 

và sử dụng. 

 

3. ỔN ĐỊNH DƯỢC LIỆU 

Dược liệu có nguồn gốc thảo mộc thường chứa rất nhiều enzym (men) như các 

enzym thủy phân, enzym oxy hóa, enzum trùng hợp hóa…Sau khi thu hái có độ 

ẩm thích hợp các enzym sẽ hoạt động mạnh ở nhiệt độ 25-500C, có thể làm hư 

hỏng các hoạt chất. Vì vậy trong một số trường hợp, người ta phải tiến hành ổ 

định dược liệu bằng cách phá hủy enzym, có thể áp dụng 3 cách sau: 

+ Dùng cồn sôi: Thực chất là chiết xuất dược liệu bằng cồn cao độ đang sôi. Sản 

phẩm thu được là một dung dịch cồn hoặc cao cồn (nếu thu hồi lại cồn). 

+ Dùng nhiệt ẩm: Dùng hơi cồn hay hơi nước để xông dược liệu (long nhãn…) 

+ Dùng nhiệt khô: Sấy ở nhiệt độ cao trong một thời gian ngắn. 
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Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần phải diệt enzym mà có những trường 

hợp phải tạo điều kiện cho enzym hoạt động để làm tăng hàm lượng các hoạt 

chất mong muốn (vỏ quế, sinh địa, dương địa hoàng…). 

4. LÀM KHÔ DƯỢC LIỆU 

+ Làm khô dược liệu là đưa độ ẩm của dược liệu về mức an toàn để bảo quản 

được lâu, không bị nấm mốc, vi khuẩn và các tác hại của men (enzym) có sẵn 

trong cây…(Độ ẩm an toàn của hạt là 8 – 10%, của hoa, lá, vỏ cây là 10 – 12%, 

rễ và dược liệu có đường là 12 – 15%). 

+ Làm khô dược liệu là một loại là một quy trình kỹ thuật quan trọng, không chỉ 

ảnh hưởng tới hình dạng bên ngoài, mà còn cả tới phẩm chất, thành phần hóa 

học, tác dụng chữa bệnh của dược liệu khô cứng. Nhiệt độ làm khô phải thích 

hợp với từng bộ phận dược liệu như: dược liệu chứa tinh dầu (bạc hà, kinh 

giới…) ở 30 – 400C, dược liệu mỏng mảnh (hoa, lá…) ở 40 – 500C, dược liệu 

cứng chắc (thân, cành, củ, rễ…) có thể tới 60 = 700C. Sự thông thoáng tốt làm 

cho hơi nước thoát ra nhanh hơn giúp dược liệu mau khô và chất lượng tốt. 

Có hai phương pháp làm khô chính là phơi và sấy: 

 PHƠI 

Phơi làm khô dược liệu trong điều kiện tự nhiên. Có thể phơi dược liệu dưới ánh 

nắng mặt trời hay trong bóng râm (âm can). Phơi đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn 

kém…nhưng phụ thuộc vào thời tiết, dễ nhiễm bụi bặm, ruồi nhặng…, một số 

hoạt chất có thể bị biến đổi bởi tia tử ngoại nếu phơi dưới ánh sáng mặt trời… 

4.1.1. PHƠI NẮNG 

Phần lớn các dược liệu có thể phơi dưới ánh nắng mặt trời, nhất là các dược liệu 

chứa nhiều nước như: thân, rễ, củ, hạt, vỏ cây…Để phơi nhanh khô cần chia nhỏ 

dược liệu. Ví dụ: củ, quả nhỏ thì để nguyên, củ, quả to phải bổ đôi, bổ tư ra để 

phơi. 

Khi phơi phải trải mỏng dược liệu trên sân phơi, trên các tấm liếp hoặc trên giàn. 

Thường xuyên xới đảo cho nhanh khô và cần chú ý có biện pháp che đậy thích 

hợp tránh bụi bẩn, côn trùng, ruồi nhặng. 
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4.1.2. PHƠI TRONG BÓNG RÂM 

Phơi trong bóng râm để bảo vệ màu sắc, hương thơm. Thường áp dụng đối với 

các dược liệu chứa tinh dầu (bạc hà, quế…), dược liệu dễ biến màu, mất mùi 

như các loại hoa (cúc hoa, kim ngân hoa…). 

 

 SẤY 

Sấy là phương pháp làm khô dược liệu bằng nhiệt lượng nhân tạo. Khác với 

phơi, sấy được thực hiện trong các lò sấy, buồng sấy kín nhưng có lỗ thông hơi. 

Sấy tuy tốn kém nhưng không bị động về thời tiết, hợp vệ sinh, giúp dược liệu 

nhanh khô hơn và các hoạt chất trong dược liệu ít bị ảnh hưởng… 

Có nhiều kiểu lò sấy, buồng sấy từ qui mô thủ công đến công nghiệp với nhiệt 

độ sấy có thể điều chỉnh được. 

Dược liệu cần được chia nhỏ đến kích thước thích hợp, trải mỏng trên các khay 

và phải thường xuyên xới đảo trong khi sấy. 

Điều chỉnh nhiệt độ sấy thích hợp đới với từng loại dược liêu, theo nguyên tắc 

nhiệt độ được nâng lên dần dần từ thấp lên cao. 

+ Giai đoạn đầu sấy ở 40 – 500C. 

+ Giai đoạn giữa sấy ở 50 – 600C. 

+ Giai đoạn cuối sấy ở 60 – 700C. 

Có thể sấy thường hoặc sấy dưới áp suất giảm trong các tủ sấy chân không, 

nhưng phương pháp sấy dưới áp suất giảm chỉ được áp dụng đối với các thuốc 

hoặc dược liệu quý hiếm mà nhiệt độ sấy cao có thể làm hư hỏng hoạt chất. 

Cũng có thể làm khô dược liệu bằng phương pháp sấy đông khô (sấy lạnh), bằng 

cách làm lạnh nhanh dược liệu ở nhiệt độ rất thấp (-800C) đế nước chứa trong 

dược liệu kết tinh thành các tinh thể nhỏ và sau đó các tinh thể nước đá sẽ thăng 

hoa trong chân không. Phương pháp này giúp các hoạt chất trong dược liệu được 

bảo vệ gần như nguyên vẹn, không bị biến đổi. 
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5. BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU 

Trong quá trình tồn trữ để dùng lâu, dược liệu phải chịu ảnh hưởng của nhiều 

yếu tố như: Độ ẩm, nhiệt độ, nấm mốc, côn trùng…Thực hành bảo quản tốt 

(GSP) nhằm giữ cho hình thức và  phẩm chất của dược liệu không bị giảm sút 

trong quá trình tồn trữ. 

  

ĐỘ ẨM 

Độ ẩm không khí là nguyên nhân chính làm giảm chất lượng dược liệu, nước ta 

có độ ẩm trung bình là 85% đó là điệu kiện thuận lợi cho nấm mốc, côn trùng 

phá hoại. Độ ẩm thích hợp cho bảo quản dược liệu là 60 – 65%. Để khắc phục 

độ ẩm cao, kho phải khô ráo, mát, thoáng gió…chủ động hạ thấp độ ẩm. Kiểm 

tra kỹ độ ẩm an toàn của dược liệu, trước khi nhập vào kho và định kỳ trong khi 

lưu trữ tại kho nếu dược liệu quá ẩm phải xử lý ngay. Nếu dược liệu dễ hút ẩm 

thì phải đựng trong bao bì kín, có thể dùng các chất hút ẩm (vôi sống, than củi, 

silicagel…) để chống ẩm mốc. 

Các dược liệu chứa nhiều tinh bột (Bạch chỉ, hoài sơn, liên nhục, bạch truật…) 

có độ thủy phần an toàn thấp cần phải xông sinh định kỳ để tránh nấm mốc, mối 

mọt. 

 

 NHIỆT ĐỘ 

Nhiệt độ cao làm bay hơi tinh dầu, làm chất béo dễ bị ôi khét, chất đường bị lên 

men, nhiệt độ kết hợp với độ ẩm cao làm cho các hoạt chất trong dược liệu dễ bị 

thủy phân và tạo điều kiện cho nấm mốc, sâu bọ phát triển nhanh. Nhiệt độ thích 

hợp để bảo quản dược liệu là 250C. Để khắc phục nhiệt độ cao cần phải xây 

dựng kho chứa dược liệu phải chủ động khống chế được nhiệt độ khi trời quá 

nóng và dễ dàng tiến hành đảo kho theo định kì. 

  

 NẤM MỐC 



21 

 

Nhiệt độ kết hợp với độ ẩm làm nấm mốc phát sinh trên dược liệu. Dược liệu bị 

nấm mốc phát sinh trên dược liệu. Dược liệu bị nấm mốc sẽ sinh ra acid hữu cơ 

và các độc tố làm hư hỏng dược liệu. Cần phải thường xuyên kiểm tra, đảo kho, 

phơi sấy định kỳ, nếu phát hiện có nấm mốc phải tách riêng, xử lý ngay như: 

chải mốc, lau bằng khăn thấm nước hoặc thấm cồn, rửa, phơi sấy lại, rọi tia 

gamma…và có kế hoạch sử dụng sớm, nếu nhiễm nặng thì phải loại bỏ. 

CÔN TRÙNG 

Các loài sâu bọ, mối mọt, chuột…luôn rình rập, cắn phá làm giảm phẩm chất và 

khối lượng dược liệu. Cần phải thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện có sâu bọ, 

mối mọt phải xử lý ngay (phơi sấy lại, xông cloropicrin, phun thuốc chống 

mối…). 

 BAO BÌ ĐÓNG GÓI 

 Bao bì đóng gói phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của ngành, bao bì phải sạch, 

khô và chắc chắn. Nếu lượng dược liệu ít thì đóng bao, để nơi cao ráo trên các 

giá kệ, nếu nhiều phải có kho riêng, được liệu cần được đóng gói cẩn thận, xếp 

trên kệ, để xa tường và cách xa trần kho. 

 

         CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ : 

1.  Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng mạnh nhất tới DL trong thời gian bảo quản : 

           a.  Nhiệt độ  

           b.  Ánh sáng                                                                                                         

           c.  Độ ẩm  

           d.  Sâu bọ, nấm mốc 

 2.   Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng mạnh nhất tới  chất lượng DL thu hái tại một vùng 

nhất định : 

           a.  Điều kiện sinh thái của cây 

           b.  Thời gian thu hái                                                                                     

           c.  Đặc tính di truyền của cây  

           d.  Phương pháp chế biến  

     3 .  Độ ẩm an toàn để bảo quản dược liệu  
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           a.    50 – 60  %  

           b.    60  -65  %  

           c.     60 – 70   % 

           d.     70 -75  %   

       

      

  4.  NhiỆt độ thích hợp để bảo quản dược liệu : 

           a.   20   o C 

           b.   25  o C  

           c.   30  o C  

           d.   35  o C  

       5.   Độ ẩm an toàn của hạt  

           a.   6- 10 %  

           b.   6 -8  % 

           c.   8- 10 %  

           d.    8 -12 %  

        6. Nhiệt độ làm khô thích hợp đối với dược liệu chứa tinh dầu là  

              a.   25- 30 0 C 

              b.   30-  40   0 C 

              c    40-  50  0 C 

              d.   50-  60 0 C      

          7 .   Người chiết xuất một kháng sinh từ nấm là ai?  

             a. Alexander Fleming  

             b.  Schleiden  

             c.   Galen 

             d.   Dale                                                                     

 

8. Trình bày nguyên tắc chung của kỹ thuật thu hái   

          9.   Biện pháp xử lý khi phát hiện dược liệu có  nấm mốc ? 

          10 .  So sánh ưu nhược điểm của phương pháp phơi và sấy ?  
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Bài 3: THÀNH PHẦN VÀ TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ NHÓM HOẠT 

CHẤT CÓ TRONG DƯỢC LIỆU 

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 

1. Kể được khái niệm, tính chất chung, trạng thái tồn tại trong thiên nhiên, tác 

dụng và công dụng chữa bệnh của một số nhóm hoạt chất thường gặp trong 

dược liệu. 

2. Chiết xuất, định tính xác minh được một số nhóm hoạt chất chính có trong 

dược liệu. 

3. Nhận biết và phân biệt được một số loại tinh bột, bột dược liệu, tinh dầu, dầu 

mỡ và nhựa. 

NỘI DUNG CHÍNH: 

Một số nhóm hợp chất thiên nhiên (hoạt chất) Quyết định tác dụng, công 

dụng chữa bệnh, thường có trong dược liệu là: Muối vô cơ, Acid hữu cơ, glucid, 

chất béo, glycosid tim, anthraglycosid, saponin, tanin, flavonoid, coumarin, 

alkaloid, tinh dầu, kháng sinh thực vật… 

1. MUỐI VÔ CƠ 

Muối của các nguyên tố đa lượng (có hàm lượng cao) thường tồn tại dưới dạng 

hòa tan trong dịch tế bào trong cây như: Muối kali, natri, magne… Muối tham 

gia vào quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu trong tế bào thực vật và trong cơ 

thể động vật. Muối kali có tác dụng lợi tiểu và làm tăng tác dụng của các 

glycosid trợ tim. 

Các chất vi lượng là những nguyên tố có hàm lượng từ 10-5 - 10-3 % hay siêu vi 

lượng có hàm lượng nhỏ hơn 10-6 % có trong cây như: đồng, kẽm, cobalt, selen, 

sắt, iod, phosphor v.v… Những chất này thường tham gia vào thành phần của 

các enzym điều khiển các quá trình trao đổi chất trong tế bào. Các nguyên tố 

như selen, kẽm, đồng… là những chất bổ sung quan trọng để tăng cường khả 

năng chống oxy hóa của cơ thể. 

Các kim loại nặng như: chì, thủy ngân, cadimi v.v… cũng tồn tại trong cây với 

một lượng rất nhỏ. Những kim loại này có thể tích lũy trong cơ thể người và gây 

ra những tác dụng có hại khi được sử dụng lâu dài. 
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2. DƯỢC LIỆU CHỨA ACID HỮU CƠ 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ACID HỮU CƠ 

Acid hữu cơ là những hợp chất có nhóm carboxyl, có công thức chung là: R-

COOH. Trong thiên nhiên acid hữu cơ có thể tồn tại dưới 3 dạng: Dạng tự do, 

dạng muối và dạng ester. 

- Dạng tự do có vị chua như: Acid citric có trong quả của các loài thuộc chi 

Citrus (chanh, cam, quýt, bưởi…), acid tartric có trong quả nho, acid ascorbic có 

trong quả kim anh, sơn tra… 

- Dạng muối với các chất kiềm sẽ làm giảm hay không còn vị chua nữa như: kali 

tartrat, natri citrat, calci ascorbat… 

- Dạng ester làm cho quả chín có mùi thơm như: Acetat amyl trong tinh dầu 

chuối, butyrat ethyl trong tinh dầu dứa… 

Ngoài các acid hữu cơ đơn giản như: acid citric, acid tartric, acid oxalic v.v… 

Trong cây còn tìm thấy các acid hữu cơ đặc biệt khác như: acid aconitic trong 

cây ô đầu (Aconitum fortunei Hemls), acid cinamic trong cây quế (Cinamomum 

sp.), acid maldelic trong hạnh nhân đắng (Amygdalus communis), acid 

protocatechic và acid gallic là những thành phần cấu tạo nên tanin. Các acid có 

nhóm amin đáng chú ý như: Cucurbitin trong hạt cây bí ngô (Cucurbita pepo 

L.), acid quisqualic trong hạt cây sử quân tử (Quisqualis indica L.) v.v… 

 

 

 

 

                                

      

Acid 

maldelic 
Acid citric 

Acid aconitic 
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ĐỊNH TÍNH ACID HỮU CƠ TRONG DƯỢC LIỆU 

Muối xác định acid hữu cơ tự do trong dược liệu ta có thể cô dịch ép dược liệu 

tươi, hoặc dịch chiết dược liệu với nước cất trung tính tác dụng với 

hydrocarbonat kiềm sẽ thấy sủi bọt do tạo khí CO2 

R-COOH + NaHCO3  CO2    + H2O + R – COONa 

TÁC DỤNG CÔNG DỤNG CỦA DƯỢC LIỆU CHỨA ACID HỮU CƠ 

- Các acid hữu cơ như acid acetic, acid citric, acid tartric v.v… được dùng trong 

thực phẩm. 

- Dược liệu có acid hữu cơ như: Chanh, cam, mơ, me, sơn tra… có tác dụng lợi 

tiểu, nhuận trường, kích thích tiêu hóa. 

- Acid benzoic có trong cánh kiến trắng (Styrax benzoin Dryand.) và muối natri 

benzoat có tác dụng sát khuẩn và long đờm. 

- Acid cafeic, chlorogenic có trong nhiều dược liệu có tác dụng lợi mật. 

- Cucurbitin có trong hạt bí ngô và acid quisqualic có trong sử quân tử dùng để 

chữa giun sán. 

3. DƯỢC LIỆU CHỨA GLUCID 

Glucid (carbohydrat) là một nhóm các hợp chất hữu cơ bao gồm: 

Acid Protocatechic Acid gallic 
Cucurbitin 

Acid 

quisqualis 
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- Các đường đơn (monosaccharid) như: Glucose, fructose, galactose.v.v… 

- Các đường kép (Oligosaccharid) khi bị thủy phân cho từ 2 – 6 phân tử đường 

đơn như: Saccharose, lactose, maltose v.v… 

- Các dẫn chất và các sản phẩm ngưng tụ của các chất đường (Polysaccharid) 

như: tinh bột, cellulose, gôm, chất nhầy, pectin… 

- Các chất đường và tinh bột được tạo thành trong quá trình quang tổng hợp xảy 

ra trong cây xanh.   

NHỮNG GLUCID THƯỜNG GẶP TRONG DƯỢC LIỆU 

3.1. MONOSACCHARIT (ĐƯỜNG ĐƠN) 

Đường đơn như: glucose, fructose… có trong mật hoa và các loại quả chín. 

3.2. OLIGOSACCHARIT (ĐƯỜNG KÉP) 

Oligosaccharit như: Đường mía (saccharose) có trong củ cải đường, mía, thốt 

nốt và các loại trái cây. Đường mạch nha (maltose) là sản phẩm thủy phân tinh 

bột bằng enzym amylase trong mầm ngũ cốc, thu được khi làm mạch nha. 

Đường sữa (lactose) có nhiều trong sữa động vật. 

3.3. POLYSACCHARID 

- Homopolysaccharid: Homopolysacharid là các polysaccharid đơn giản hình 

thành do sự ngưng tụ của duy nhất một loại monosaccharid. Homopolysaccharid 

quan trọng được sử dụng nhiều là tinh bột và cellulose. 

- Heteropolysaccharid: Heteropolysaccharid là những polysaccharid phức tạp 

hình thành do sự ngưng tụ của không ít hơn hai loại monosaccharid. 

Heteropolysaccharid thường được sử dụng là: gôm, chất nhầy, pectin, thạch và 

alginat. 

TINH BỘT 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TINH BỘT 

- Tinh bột là glucid dự trữ tồn tại dưới dạng hạt có kích thước và hình dạng khác 

nhau chứa trong các cơ quan dự trữ của cây cỏ như: quả, hạt, rễ, củ… (Bảng 1). 
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Dưới tác động của enzym có sẵn trong cây tinh bột sẽ bị thủy phân thành các 

đường đơn hòa tan trong dịch tế bào và chuyển đến các cơ quan để sử dụng cho 

quá trình hô hấp. 

Bảng 1. Hình dạng và kích thước hạt tinh bột 

Nhóm Loại tinh bột  Đặc tính  Hình dạng  

 

 

Hình 

đa 

giác 

 

Tinh bột gạo 

( Amylum 

Oryzae) 

 

Nhỏ (2-12µm) hạt đơn 

hình đa giác có nhiều 

cạnh. Thường gặp hạt 

kép có khi kết thành đám 

rất nhiều hạt.. 

Tễ là một chấm nhỏ, vân 

tăng trưởng không rõ 

Tinh bột gạo 

 

Tinh bột bắp 

( Amylum 

Mayris) 

 

Hạt tinh bột hình đa giác, 

hiếm khi tròn, kích thước 

4-25µm. 

Tễ hình chấm, hình sao 

hay phân nhánh, vân 

không rõ. 

 

 

Tinh bột bắp 

 

Hình 

chỏm 

cầu 

 

Tinh bột 

 sắn dây 

(Auerariae) 

Puerariae) 

 

Hình chỏm cầu hay hình 

chuông nhỏ (2-10µm) 

Tễ là 1 điểm  

 

 

 

 

Tinh bột Sắn dây 

Hình Tinh bột Ý dĩ   Tinh bột Ý dĩ 
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dĩa (Amylum 

Coicis) 

Tễ phân nhánh hình sao. 

Hạt trung bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt 

trứng 

Tinh bột khoai 

tây 

(Amylum 

Solami)  

Kính thước trung bình 50 

µm, có hạt lớn đến 80 – 

100 µm. Thỉnh thoảng có 

hạt kép 2 hoặc 3. tễ là 

một điểm ở đầu hẹp, vân 

rõ. 

Tinh bột khoai tây 

 

 

 

 

 

Tinh bột đậu 

xanh 

(Amylum 

Phaseoli) 

 

Kích thước 50µm 

Tễ dài phân nhánh hình 

xương cá 

 

Tinh bột đậu xanh 

 

 

 

 

Tinh bột  

hoài sơn 

(Amylum 

Dioscoreae) 

 

Hạt tinh bột hình trứng 

có khi hình chuông, dài 

20 – 80 µm, trộn 20µm. 

Tễ dài không phân nhành 

nhiều hạt không thấy tễ. 

Tinh bột hoài sơn 

TÍNH CHẤT 

- Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng trương nở (hồ hóa) khi đun nóng 

với nước. 

- Tinh bột dễ bị thủy phân bởi acid hoặc enzym, với acid sự thủy phân xảy ra 

hoàn toàn cho glucose. 

C6 H12O6 (C6H10O5)n  + nH2O             (1+n) (C6H12O6) 

 
H+ 
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Với enzym sự thủy phân xảy ra không hoàn toàn cho các sản phẩm khác nhau 

tùy thuộc vào nguồn gốc của tinh bột và loại enzym. 

 

Tinh bột                           Maltose + Dextrin + Glucose. 

Khi bị thủy phân độ nhớt của dung dịch hồ tinh bột giảm dần và các chất đường 

được phóng thích. 

 

ĐỊNH TÍNH XÁC ĐỊNH TINH BỘT TRONG DƯỢC LIỆU. 

Ở nhiệt độ thường và trong nước, với dung dịch iod 1% (TT), phân tử tinh bột sẽ 

hấp phụ iod cho màu xanh tím. 

- Khi thủy phân tinh bột (bằng enzym hay acid), phân tử tinh bột bị cắt ngắn dần 

làm cho màu xanh của tinh bột với thuốc thử iod chuyển dần sang tím rồi nâu 

hồng và cuối cùng có thể mất màu hoàn toàn. 

- Có thể nhỏ trực tiếp dung dịch iod 1% (TT) lên vi phẫu thực vật để xác định 

dược liệu có tinh bột. 

- Trong tự nhiên, tinh bột tồn tại dưới dạng hạt nằm trong tế bào thực vật. Tinh 

bột của các loài thực vật khác nhau phân biệt được nhờ sự khác nhau về hình 

dạng và kích thước khi quan sát chúng dưới kính hiển vi. 

- Hạt tinh bột có thể có hình đa giác, hình chỏm cầu, hình dĩa, hình thấu kính… 

cấu tạo bởi nhiều lớp đồng tâm xung quanh một điểm gọi là rốn hạt. Nhờ đó nó 

có thể kiểm tra được độ thuần nhất của tinh bột và phát hiện sự nhầm lẫn, pha 

trộn hay giả mạo (Bảng 1). 

CÔNG DỤNG CỦA TINH BỘT 

- Tinh bột được dùng làm lương thực, chế tạo rượu etylic và bột ngọt… 

- Trong ngành Dược tinh bột được dùng làm tá dược cho thuốc viên nén, làm 

nguyên liệu sản xuất đường glucose, cồn etylic… 

DƯỢC LIỆU CÓ NHIỀU TINH BỘT 

Amylase 
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1. Sắn dây  (Pueraria thomsonoo Gagnep.), họ Đậu (Fabaceae) 

2. Ý dĩ (Coix lachryma-jobi L.), họ Lúa (Poaceae) 

3. Hoài sơn (Diosorea persimilis Prain et Burkill.), họ Củ mài (Dioscoreaceae). 

4. Hoàng tinh  (Polygonatum sp.),  họ Tóc tiên (Convallariaceae). 

CELLULOSE 

- Thành phần chính của màng tế bào thực vật là cellulose, sợi bông vải chứa 

khoảng 97 - 98%, sợi cây họ Gai (Urticaceae) có từ 75 - 90%, thân cây họ Cói 

(Cyperaceae), họ Lúa (Poacea) có khoảng 30 - 40%.  

- Cellulose là một Homopolysaccharid giống như tinh bột nhưng các phân tử 

glucose trong cellulose kết hợp với nhau tạo thành những bó sợi bền chắc. 

- Cellulose không tan trong nước và dung môi hữu cơ nhưng tan được trong 

dung dịch kẽm chloride đậm đặc và dung dịch Schweizer {Cu(NH3)4} (OH)2 

(hydroxyd đồng trong amoniac). 

CÁC DẪN CHẤT CỦA CELLULOSE VÀ CÔNG DỤNG 

- Cellulose vi tinh thể, Methylcellulose (MC), Natri carboxyl metylcellulose 

(NaCMC) là những sản phẩm thủy phân và bán tổng hợp của cellulose. Chúng 

có khả năng tạo gel bền vững với nước và trương nở mạnh trong nước tạo thành 

dung dịch keo được dùng làm tá dược bào chế nhũ tương, hỗn dịch, tá dược 

dính, tá dược rã trong viên nén, Acetophatalat cellulose không tan trong môi 

trường acid được dùng để bao phim viên tan trong ruột. 

GÔM, CHẤT NHÀY, PECTIN. 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GÔM, CHẤT NHẦY, PECTIN 

- Gôm, chất nhầy và pectin là những polysaccharid phức tạp 

(Heteropolysaccharid) có nguồn gốc từ thực vật, được tạo ra do quá trình biến 

đổi ở màng tế bào. 

- Gôm là chất nhựa do cây tiết ra và đặc lại khi gặp những điều kiện không 

thuận lợi như: Cây bị tổn thương, bị sâu mọt, bị nắng hạn… 
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- Chất nhầy là chất dự trữ có khả năng hút nước mạnh giữ vai trò vận chuyển 

nước trong cây. 

- Pectin là thành phần cấu tạo của màng tế bào của cây và một số loài tảo. 

- Gôm, chất nhầy, pectin có khả năng trương nở khi gặp nước, vì vậy có thể định 

tính và sơ bộ định lượng bằng cách xác định chỉ số nở của dược liệu. 

CÔNG DỤNG 

- Gôm được dùng làm chất nhũ hóa để tạo nhũ dịch thuốc, làm tá dược dính 

trong bào chế như: gôm arabic, gôm adragant. 

- Chất nhầy được dùng làm thuốc nhuận tràng, chữa táo bón, làm môi trường 

cấy vi sinh như: Rau câu còn gọi là thạch Agar-Agar, thiên môn, mạch môn… 

- Pectin làm thuốc cầm máu đường ruột, điều trị tiêu chảy, làm chất nhũ hóa 

trong bào chế như: cùi bưởi (vỏ quả giữa của quả bưởi). 

- Gôm, chất nhầy còn được dùng để hồ vải trong công nghiệp vải sợi. 

DƯỢC LIỆU CHỨA CHẤT NHẦY, PECTIN 

1.  Mã đề (Plantago major L.), họ Mã đề (Plantaginaceae) 

2. Thiên môn (Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.), họ Thiên môn 

(Asparagaceae). 

3. Mạch môn (Ophiopogon japonicus Ker.), họ Mạch môn (Haemodoraceae) 

4. Sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius (Kur.) Merr.), họ Bông (Malvaceae). 

5. Rau câu (Glacilaria sp.), họ Thạch hoa thái (Galidiaceae). 

6.  Cùi bưởi (Pericarpium Citri grandi), là vỏ quả giữa của cây bưởi (Citrus 

grandis (L.) Osbeck.), họ Cam (Rutaceae). 

4. DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID 

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GLYCOSID 
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Glycosid (heterosid) là những hợp chất hữu cơ có cấu trúc phức tạp tạo thành do 

sự ngưng tụ giữa một phần không phải là đường R, gọi là aglycon hay genin, với 

một phần gồm một hay nhiều đường gọi là ose.    

                                            Ngưng tụ                                                                                                                

R – X – H + HO – Đường                    R – X – Đường 

                                            Thủy phân 

X = Oxy được gọi là O – Glycosid, tương tự X = Cacbon có C – Glycosid 

X = Nitro có N – Glycosid và X = Sulfur có S – Glycosid 

Ví dụ: Aloinosid có trong cây lô hội (Aloe vera L.), họ Lô hội (Asphodelaceae) 

vừa là một O - Glycosid, vừa là một C - Glycosid. 

 

 

 

- Phần aglycon (genin) có cấu trúc hóa học rất khác 

nhau, phần này quyết định tính chất tác dụng, công dụng của mỗi glycosid. 

- Dựa vào cấu trúc của aglycon để phân biệt những nhóm glycosid khác nhau: 

Glycosid trợ tim, saponosid (saponin), anthraglycosid, flavonoid, taninoid 

(tanin)… 

- Phần đường (ose) có thể là monosaccharid hay oligosaccharid, cũng có khi có 

1, 2 hay nhiều chuỗi đường gắn vào những vị trí khác nhau của aglycon, phần 

đường làm tăng độ tan trong nước của glycosid. 

GLYCOSID TRỢ TIM 

 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GLYCOSID TRỢ TIM 

- Glycosid trợ tim là những glycosid có phần aglycon có cấu trúc steroid, có tác 

dụng đặc hiệu lên tim. Ở liều điều trị có tác dụng cường tim, chậm nhịp, điều 

hoà nhịp tim. Liều cao gây nôn, chảy nước bọt, tiêu chảy, yếu cơ, loạn nhịp tim 

Aloinosid 
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và có thể làm ngừng tim. Glycosid  tim được xếp trong danh mục thuốc độc 

bảng A. 

- Cấu tạo hóa học chung của glycosid trọ tim gồm 2 phần: aglycon và đường. 

- Phần aglycon gồm có: Khung hydrocarbon có cấu trúc steroid có 17 carbon, 

gắn với một vòng lacton 5 hay 6 cạnh vào vị trí C17 của khung. 

- Phần đường: ngoài các đường hexose và pentose thường gặp trong các 

glycosid như glucose, rhamnose v.v… còn thấy các đường 2,6 - desoxy hexose 

đặc trưng của glycosid trợ tim như: Oleandrose, digitoxose… 

- Ví dụ: Oleandrin có trong lá cây trúc đào (Nerium oleander L.), họ Trúc đào 

(Apocynaceae). 

 

 

 

TÍNH CHẤT 

- Glycosid tim tan được trong cồn, nước nóng, ít tan trong dung môi hữu cơ kém 

phân cực, tính tan của dạng aglycon thì ngược lại với tính tan của dạng glycosid. 

- Glycosid dễ bị thủy phân bởi acid hoặc enzym, với acid thì sự thủy phân xảy ra 

hoàn toàn cho sản phẩm cuối cùng là aglycon. Tác nhân là enzym có sẵn trong 

cây có khả năng cắt bớt các phân tử đường ở cuối mạch cho các glycosid thứ 

cấp. 

- Tính chất của các glycosid tim thể hiện qua các phản ứng hóa học của khung 

steroid, của vòng lacton và của đường 2,6 – desoxy (xem phần thực hành định 

tính glycosid tim). 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TRỢ TIM. 

1.  Trúc đào (Nerium oleander L.), họ Trúc đào (Apocynaceae). 

2.  Sừng dê hoa vàng (Strophanthus divaricatus Hook. Et Arn.), họ Trúc đào 

(Apocynaceae). 

Oleandrin 
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3.  Thông thiên (Thevetia neriifolia Juss.), họ Trúc đào (Apocynaceae). 

4.  Cây đay quả dài (Corchorus olitorius L.). họ Đay (Tiliaceae). 

5. DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SAPONIN 

Saponin (Saponosid) là một nhóm glycosid có những tính chất chung như:  

- Tạo bọt bền khi lắc với nước, 

- Làm vỡ hồng cầu khi tiếp xúc trực tiếp ở các nồng độ rất loãng 

- Độc đối với cá 

- Vị đắng nhẫn, đôi khi gây kích ứng niêm mạc, làm hắt hơi, đỏ mắt. 

Dựa theo cấu trúc hóa học của phần aglycon chia saponin thành 2 loại: Saponin 

steroid có 17 carbon và saponin triterpenoid có 30 carbon. 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: 

- Ginsenosid là một nhóm saponin triterpenoid thuộc nhóm 4 vòng có trong 

nhân sâm (Panax ginseng C.A.Mey.), và các cây thuộc họ Ngũ gia bì 

(Araliaceae). 

- Asiaticosid là một saponin triterpenoid thuộc nhóm 5 vòng có trong cây rau má 

(Celltela asiatica L.), họ Hoa tán (Apiaceae). 

CHIẾT XUẤT, ĐỊNH TÍNH XÁC ĐỊNH SAPONIN TRONG DƯỢC LIỆU 

CHIẾT XUẤT 

Ginsenosid 
Asiaticosid 
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- Saponin dễ tan trong ethanol, methanol, butanol, nước và các hỗn hợp cồn 

nước, khó tan hoặc không tan trong các dung môi hữu cơ kém phân cực.  

- Dạng aglycon thì ngược lại, tan tốt trong các dung môi hữu cơ, không tan trong 

nước. 

- Dựa vào tính tan để chiết xuất, tinh chế saponin. 

- Trong định tính saponin, người ta thường chiết saponin bằng cồn (EtOH, 

MeOH) với các độ cồn khác nhau, cô dịch chiết đến đậm đặc rồi kết tủa saponin 

bằng dung môi kém phân cực như ether, aceton v.v… cũng có thể tinh chế 

saponin bằng cách phân bố giữa nước và n-Butanol. Với các thử nghiệm tính tạo 

bọt, tính phá huyết thì chỉ cần sử dụng dịch chiết nước mà không cần phải tinh 

chế. 

ĐỊNH TÍNH 

- Để định tính xác định  saponin trong dược liệu, người ta thường dùng thử 

nghiệm tính tạo bọt, tính phá huyết, tính độc đối với cá. 

- Chỉ số bọt (CSB), chỉ số phá huyết (CSPH) hay được dùng để đánh giá saponin 

trong dược liệu. (Xem phần thực hành). 

+ Chỉ số bọt: là độ pha loãng cần thiết của 1g dược liệu để tạo được một lớp bọt 

cao 1cm sau khi ngưng lắc 15 phút, tiến hành trong điều kiện quy định. 

+ Chỉ số phá huyết: Là số mililit dung dịch đệm cần thiết để hòa tan các saponin 

có trong 1g dược liệu gây ra sự phá huyết đầu tiên và hoàn toàn đối với một loại 

máu đã chọn, tiến hành trong điều kiện quy định. 

- Các phản ứng hóa học cũng được sử dụng nhưng mức độ đặc hiệu thấp so với 

các nhóm hợp chất khác. 

- Phản ứng Liebermann – Burchard lên màu với tất cả các dẫn chất có nhân 

steroid trong đó có saponin steroid.  

TÁC DỤNG, CÔNG DỤNG. 

- Long đờm, chữa ho: Viễn chí, thiên môn, cát cánh, cam thảo. 
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- Lợi tiểu: Râu mèo, râu má, mạch môn, thiên môn. 

- Bổ dưỡng: Nhân sâm, tam thất, ngũ gia bì, đinh lăng. 

- Kháng viêm: Cam thảo, ngưu tất, cỏ xước. 

- Kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế hoạt động của virus: Cam thảo, rau má, lá cà 

chua, mầm khoai tây. 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN 

1. Bồ kết (Fructus gleditschiae) là quả già của cây bồ kết (Gleditschia fera 

(Lour.) Merr.), họ đậu (Fabaceae). 

2. Cam thảo (Rhizoma et Radix Glycyrrhizae) là thân rễ và rễ của cây cam thảo 

(Glycyrrhiza glabra L.) hay (G. uralensis Fisch.), họ Đậu (Fabaceae). 

3. Ngũ gia bì (Cortex Schefflerae octophyllae) là vỏ thân của cây ngũ gia bì 

chân chim (Schefflerae octophylla (Lour.) Harms.), họ Ngũ gia bì 

(Araliaceae) 

4. Ngưu tất nam (Radix Achyranthis asperae) là rễ của cây cỏ xước (ngưu tất 

nam) (Achyranthes aspera L.), họ Rau dền (Amaranthaceae). 

5. Nhân sâm (Radix Ginseng) là rễ củ của cây nhân sâm (Panax ginseng C.A. 

Meyer.), họ ngũ gia bì (Araliaceae) 

6. Tam thất (Radix notoginseng) là rễ củ của cây tam thất Panax notoginseng 

(Burk) F, H. Chen.), họ Ngũ gia bì (Araliaceae). 

6. DƯỢC LIỆU CHỨA ANTHRAGLYCOSID 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ANTHRAGLYCOSID 

Anthraglycosid (anthraranoid) là những glycosid có phần aglycon là dẫn chất 

của 9,10 – anthracendion (antraquinon). 

Tùy theo công dụng, anthraquinon được chia thành 2 nhóm: nhóm phẩm nhuộm 

và nhóm nhuận tẩy: 
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- Nhóm phẩm nhuộm là những dẫn chất có 2 nhóm –OH kế cận nhau, thường có 

màu đỏ cam đến đỏ tía. Thường gặp trong các cây thuộc họ Cà phê (Rubiaceae). 

Ví dụ: alizarin (1,2-dihydroxy antraquinon), purpurin và acid rubrierythrinic, có 

trong rễ cây thiên thảo (Rubia cordifolia L. họ Rubiaceae). 

- Nhóm nhuận tẩy thường có 2 nhóm –OH ở vị trí 1 và 8 và ở vị trí 3 thường là 

các nhóm thế -CH3, -CH2OH, -CHO, -COOH. Chúng thường có màu vàng nhạt 

đến vàng. 

 

 

 

9,10-anthracendion 

 (anthraquinon) 

Ví dụ: chrysophanol, aloe emodin và rhein, được tìm thấy trong thân rễ cây đại 

hoàng (Rhizoma Rhei), hạt thảo quyết minh (Semen Cassiae torae)… 

Trong cây Anthraglycosid có thể tồn tại ở dạng khử (anthron hay anthranol) hay 

dạng oxy hóa (anthraquinon). Dạng khử có tác dụng xổ mạnh nhưng gây đau 

bụng vì vậy một số dược liệu chứa anthraglycosid không nên dùng tươi hay mới 

thu hái, mà phải để một năm sau mới dùng để dạng khử chuyển thành dạng oxy 

hóa. 

 
Anthraquinon Anthron Anthranol 

+2H 

-2H 

+2H 

-2H 

R 

R = -CH3 (Chrysophanol) 

R = -CH2OH (Aloe emodin) 

R = -COOH (Rhein) 

1,8 - 
dihydroxyanthraquinon 
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TÍNH CHẤT, ĐỊNH TÍNH ANTHARAGLYCOSID TRONG DƯỢC LIỆU 

- Các dẫn chất của antraquinon đều có màu từ vàng, vàng cam đến đỏ. 

- Dễ thăng hoa ở nhiệt độ cao, ngưng tụ lại ở nhiệt độ lạnh. 

- Dạng glycosid dễ tan trong nước, dạng tự do tan trong các dung môi hữu cơ 

như: ether, chloroform… 

- Cho phản ứng với kiềm (NaOH, KOH, NH4OH…) tạo các muối phenolat có 

màu đỏ tan trong nước (phản ứng Borntrager). 

Định tính 

- Để định tính anthraglycosid, người ta dựa vào phản ứng Borntrager với nguyên 

tắc là các hợp chất anthraglycosid cho phản ứng với kiềm tạo các muối phenolat 

có màu đỏ tan trong nước. 

                           NaOH 

MẪU THỬ   Màu đỏ 

                          Loãng 

- Phản ứng Borntrager có thể thực hiện trong ống nghiệm, ngay trên mô thực 

vật, trên bản mỏng soi bột dược liệu hay sau khi làm phản ứng vi thăng hoa. 

- Anthraquinon (dạng aglycon) dễ dàng thăng hoa nên còn được định tính bằng 

thử nghiệm vi thăng hoa (xem phần thực hành). 

TÁC DỤNG CÔNG DỤNG 

Nhóm nhuận tẩy: 

Các anthraglycosid thuộc nhóm nhuận tẩy có tác dụng trên ruột già sau khi bị 

thủy phân bởi Beta-glucosidase của hệ vi khuẩn ở ruột và bị khử thành dạng 

anthron hay anthanol là dạng có tác dụng làm tăng nhu động ruột gây kích thích 

tiêu hóa, nhuận trường hay tẩy xổ tùy theo liều sử dụng.  

Ngoài ra anthraglycosid còn có tác dụng kháng nấm và dưỡng da. Một số khác 

còn có tác dụng thông mật, lợi tiểu, chống khối u. 
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Chú ý:  

- Thuốc anthraquinon có tác dụng chậm sau 8 – 12 giờ dùng thuốc. Thuốc làm 

tăng co thắt cơ trơn tử cung, bàng quang, thận trọng khi dùng cho phụ nữ có 

thai, người bị viêm bàng quang và tử cung.  

- Thuốc được bài tiết qua sữa, thận trọng với những bà mẹ cho con bú, bài tiết 

qua nước tiểu làm nước tiểu có màu hồng. 

Nhóm phẩm nhuộm:  

Anthraquinon thuộc nhóm phẩm nhuộm thường được dùng để nhuộm vải sợi, 

làm chất màu trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm, một số khác có tác 

dụng hạ huyết áp, kháng nấm, chống khối u. 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA ANTHRAGLYCOSID 

1.  Muồng trâu (Folium Cassiae alatae), là lá của cây muồng trâu (Cassia alata L.), 

họ Đậu (Fabaceae). 

2.  Thảo quyết minh (Semen Cassiae torae), là hạt của cây thảo quyết minh (Cassia 

tora L.), họ Đậu (Fabaceae). 

3.  Đại hoàng (Rhizoma Rhei), là thân rễ của cây đại hoàng (Rheum palmatum L.), 

họ Rau răm (Polygonaceae) 

4.  Nhàu (Radix Morindae citrifoliae), là rễ của cây nhàu (Morinda citrifolia L.), họ 

Cà phê (Rubiaceae). 

5.  Lô hội – (Resin Aloe verae), là nhựa lấy từ dịch lá cô đặc lại của cây lô hội 

(Aloe vera L.), họ Lô hội (Asphodelaceae). 

6.  Phan tả diệp (Folium Sennae), là lá phơi hay sấy khô của cây phan tả diệp 

(Cassia angustifolia Vahl.), họ Đậu (Fabaceae). 

7.  Ba kích (Radix Morindae), là rễ phơi hay sấy khô của cây ba kích (Morinda 

officinalis How.), họ Cà phê (Rubiaceae). 

8.  Hà thủ ô đỏ (Radix Polygoni multiflori), là rễ củ phơi hay sấy khô của cây hà 

thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.), họ rau răm (Polygonaceae). 
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7. DƯỢC LIỆU CHỨA FLAVONOID 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ FLAVONOID 

- Flavonoid là những glycosid có màu, (Anthocyanidin có màu xanh, đỏ hay 

tím…, các dẫn chất flavon, flavonol… có màu vàng nhạt, vàng, vàng đậm hay 

không màu…) thường góp phần làm cho hoa, lá, quả của các loài thực vật có các 

màu sắc sặc sỡ khác nhau. 

- Về hóa học Flavonoid là những glycosid có phần aglycon là những dẫn chất 

của diphenypropan (C6 – C3 – C6), gồm 2 vòng benzen A và B nối với nhau 

qua một mạch 3 carbon. Thường có các nhóm –OH ở các vị trí 3, 5, 7, 4’- và 5’ 

của nhân thơm. Mạch 3 carbon thường tạo một dị vòng oxy 6 hay 5 cạnh (vòng 

C). 

 

 

 

 

 

TÍNH CHẤT, ĐỊNH TÍNH 

Tính chất và định tính flavonoid chủ yếu dựa vào các phản ứng của dị vòng C và 

của các nhóm –OH phenol. 

Phản ứng Cyanidin (Phản ứng của vòng C): 

Dưới tác dụng của các tác nhân khử (Mg/HCl đđ, Zn/HCl đđ, NaBH4 v.v…) 

vòng C của flavonoid sẽ bị khử làm cho dung dịch chuyển thành màu đỏ TÁC 

DỤNG, CÔNG DỤNG 

- Flavonoid có hoạt tính vitamin P có tác dụng làm bền vững và giảm tính thấm 

của thành mạch máu.  

A C 

B 
A 

B 

C 

Rutin 
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- Flavonoid được dùng phối hợp trong điều trị các chứng cao huyết áp, bệnh 

chảy máu chân răng. Được dùng để điều trị các bệnh suy yếu thành mạch, dễ 

chảy máu như bệnh trĩ, chảy máu cam và các chứng sung huyết. 

- Flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, dập tắt các gốc tự do được xem như là 

nguyên nhân của nhiều bệnh chứng khác nhau. 

- Một số Flavonoid có tác dụng kháng khuẩn, đặc biệt là tụ cầu khuẩn, dùng 

chữa ho, viêm phế quản, thương hàn, tả, lỵ. 

- Một số Flavonoid còn có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng. 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA FLAVONOID 

1. Hoa hòe (Sophora japonica L.), họ Đậu (Fabaceae) 

2. Kim ngân (Lonicera japonica Thunb.), họ Cơm cháy (Caprifoliaceae). 

3. Cỏ mực (Eclipta alba (L.) Hassk. Eclipta prostrata L.), họ Cúc (Asteraceae). 

4. Sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.), họ Cúc (Asteraceae) 

5. Cây núc nác (Oroxylum indicum (L.) Kurtz.), họ Chùm ớt (Bignoniaceae). 

6. Artichaut (Cynara scolymus L.), họ Cúc (Astaraceae). 

7. Ích mẫu (Leonurus heterophyllus Sweet), họ Hoa môi (Lamiaceae). 

8. Tô mộc (Caesalpinia sappan L.), họ Đậu (Fabaceae). 

 

8. DƯỢC LIỆU CHỨA COUMARIN 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ COUMARIN 

Coumarin là các hợp chất tự nhiên dẫn chất của phenyl propanoid (C6-C3) với 

khung cơ bản là benzo-     -pyron, có một số tính chất sau:  

 

 

 



benzo- -pyron 
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- Dạng aglycon, dễ kết tinh, không màu, có mùi, thơm, dễ thăng hoa.  

- Dạng glycosid có thể tan trong nước, dạng aglycon thường dễ tan trong dung 

môi hữu cơ kém phân cực.  

- Coumarin dễ bị mở vòng lacton bởi kiềm tạo thành muối tan trong nước và sẽ 

đóng vòng trở lại khi acid hóa. 

 

- Sau khi mở vòng lacton bằng dung dịch kiềm, các coumarin đơn giản sẽ tạo 

thành muối coumarinat của acid coumarinic. 

ĐỊNH TÍNH 

ĐỊNH TÍNH COUMARIN BẰNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC. 

Phản ứng với dung dịch FeCl3 

Các chất dẫn coumarin có –OH phenol tự do sẽ cho màu xanh với thuốc thử 

FeCl3. 

Phản ứng đóng mở vòng lacton 

Dựa vào độ tan khác nhau khi mở và đóng vòng lacton trong môi trường kiềm 

và acid để sơ bộ định tính coumarin. 

Phản ứng với thuốc thử diazo. 

Dựa vào phản ứng gép đôi với muối diazo cho màu bền vững từ vàng tới cam, 

đỏ cam… tùy thuộc vào các dẫn chất khác nhau của coumarin. 

Sự tăng huỳnh quang trong môi trường kiềm dưới tác dụng của tia tử 

ngoại. 

Trong môi trường kiềm tia tử ngoại có khả năng chuyển muối coumarinat  từ 

dạng cis thành dạng trans làm huỳnh quang của coumarin sáng mạnh hơn. 

 

 

Coumarin Muối 

OH- 

H+ 

cis trans 
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Thử nghiệm vi thăng hoa 

Dựa vào khả năng dễ thăng hoa của coumarin có thể tiến hành thử nghiệm vi 

thăng hoa để coumarin bám trên lam kính, rồi soi kính hiển vi sẽ thấy nhiều tinh 

thể hình kim không màu. Khi soi với 1 giọt dung dịch I2 + Kl sẽ thấy tinh thể 

Iodocoumarin màu nâu sẫm hoặc tím. 

TÁC DỤNG, CÔNG DỤNG 

1.  Làm giãn nở và chống co thắt động mạch vành (rễ tiền hồ, hạt cà rốt) 

2.  Chống đông máu (tác dụng của các dẫn chất dicoumarol) như: calophylloid 

trong cây mù u. 

3.  Làm bền và bảo vệ thành mạch (hoạt tính của vitamin P) như: Bergapten có 

trong bạch chỉ, xà sàng… 

4.  Kháng viêm, kháng khuẩn, kháng HIV như: calophyllolid, callolid, 

inophyllolid… trong cây mù u. 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA COUMARIN 

1. Ba dót (Folium Eupatorii), là lá của cây ba dót (Eupatorium triplinerve 

Vahl.), họ Cúc (Asteraceae). 

2. Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae), là rễ củ của cây bạch hcir (Angelica 

dahurica (Fisch. Ex Hoffm) Benth. Et Hook. f.), hoặc (Angelica dahurica 

(Fisch ex Hoofm) Benth. et Hook. f.var.formosana (Boiss) Shan et Yuan.), 

họ Hoa tán (Apiaceae). 

3. Tiền hồ (Radix Peucedani), là rễ của cây tiền hồ (Peucedanum prearuptorum 

Dunn.), hoặc P. decursivum (Miq) Maxim.), họ Hoa tán (Apiaceae). 

4. Sài đất (Herba Wedeliae) là các bộ phận trên mặt đất của cây sài đất 

(Wedelia calendulaceae Less.), họ Cúc (Asteraceae). 

5. Mù u (Calophyllum inophyllm L.), họ Măng cụt (Clusiaceae). 
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9. DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TANIN 

Tanin (taninoid) là những hợp chất polyphenol, có nguồn gốc thực vật, có vị 

chát và có tính thuộc da.  

 

 

 

- Tanin dễ tan trong kiềm loãng, tan trong hỗn hợp cồn nước, tan trong cồn cao 

độ, glycerin, propylenglycol, aceton và ethyl acetat, không tan trong dung môi 

hữu cơ kém phân cực. 

- Tạo tủa với dung dịch nước của protein. 

- Tạo phức màu với dung dịch sắt III clorid (dd FeCl3)1%. 

Trên đây là những tính chất quan trọng ứng dụng để định tính tanin trong dược 

liệu. 

Dựa vào cấu trúc hóa học người ta xếp tanin vào 2 nhóm chính: 

- Tanin thủy phân được (tanin pyrogallic) 

- Tanin không thủy phân được (tanin ngưng tụ, tanin pyrocatechic). 

TÁC DỤNG, CÔNG DỤNG CỦA TANIN 

1. Tanin làm kết tủa protein có tác dụng làm săn se da và niêm mạc, được dùng để 

điều trị: tiêu chảy, chữa viêm ruột mãn tính. Chữa bỏng, chữa các vết thương 

nhỏ, các tổn thương lở loét trên da. 

2. Tanin tạo tủa với muối của kim loại nặng, với các alkaloid được dùng để chữa 

ngộ độc kim loại nặng, ngộ độc do các alkaloid độc khi chất độc còn nằm trong 

hệ tiêu hóa, trước khi dùng thủ thuật rửa và súc ruột. 
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Chú ý: Khi dùng liều cao đường uống tanin gây xót ruột và táo bón, nên tránh 

dùng cho trẻ em. Để khắc phục nhược điểm này người ta dùng dạng kết hợp của 

tanin với gelatin, albumin, casein… 

 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN 

1. Ngũ bội tử (Galla Chinensis) 

2. Măng cụt (Garcinia mangostana L.), họ Bứa (Clusiaceae). 

3. Ổi (Psidium gujava L.), họ Sim (Myrtaceae) 

4. Trà (Camellia sinensis O. Ktze.), họ trà (Theaceae) 

5. Sim (Rhodomyrtus tomentosa Wight.), họ Sim (Myrtaceae). 

 

10. DƯỢC LIỆU CHỨA ALKALOID 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ALKALOID 

Alkaloid là những hợp chất hữu cơ, có chứa nitơ, đa số có N trong nhân dị vòng, 

có phản ứng kiềm, thường gặp trong thực vật, thường có dược lực tính mạnh và 

cho những phản ứng hóa học với một số thuốc thử gọi là thuốc thử chung của 

alkaloid 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Arecolin có trọng hạt của cây cau (Areca catechu L.) 

   Ephedrin có trong cây ma hoàng (Ephedra sinica Stapf). 

Arecolin 
         

Ephedrin 
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TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH TÍNH 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ: 

- Thể chất:  

Các alkaloid có oxy trong công thức phân tử (C, H, O, N) thường có thể chất rắn 

ở nhiệt độ thường như: Berberin (C20H18NO4), quinin (C20H24N2O2), reserpin 

(C33H40O9N2). 

Những alkaloid không có oxy (C, H, N) thường ở thể lỏng như: Nicotin 

(C10H14N2), spartein (C15H26N2). 

Tuy nhiên cũng có một vài chất có oxy nhưng vẫn ở thể lỏng như: arecolin 

(C8H13NO2)… không có oxy ở thể rắn như: conessin (C22H40N2).. 

- Màu sắc, mùi vị: Hầu hết các alkaloid không màu, có vị cay như: capsaisin, 

piperin. 

- Độ tan: Nói chung các alkaloid base thường không tan trong nước, dễ tan trong 

cồn và trong các dung môi hữu cơ ít phân cực như: ether, cloroform, benzen… 

Ngược lại các muối của alcaloid dễ tan trong nước, không tan trong các dung 

môi hữu cơ. 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 

Alkaloid là những chất hữu cơ có chứa nitơ, có tính kiềm yếu, tan trong các 

dung môi hữu cơ, không tan trong nước. với acid loãng dễ dàng tạo muối 

alkaloid dễ tan trong nước. 

 

Alkaloid Base                    Muối Alkaloid  

 

Muối alkaloid dễ dàng bị các chất kiềm vô cơ mạnh hơn (NH4OH, NaOH, 

Na2CO3, NaHCO3…) đẩy ra khỏi muối cho lại alkaloid base ban đầu. 

CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH 

H+ 

OH
- 
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CHIẾT XUẤT ALKALOID 

Trong cây alcaloid tồn tại dưới dạng muối hòa tan hay dạng kết hợp với tannin 

không tan. Vì vậy có thể chiết alcaloid ra khỏi nguyên liệu thực vật bằng nhiều 

cách nhưng có 2 cách chính là: 

     1. Chiết alkaloid khỏi dược liệu dưới dạng alkaloid base bằng dung môi hữu cơ. 

     2. Chiết alkaloid ra khỏi dược liệu dưới dạng muối bằng dung môi phân cực 

(nước, cồn, hỗn hợp cồn nước đã được acid hóa). 

Một vài alkaloid có những tính chất đặc biệt, người ta có thể chiết xuất bằng các 

phương pháp khác như: 

- Phương pháp cất kéo lôi cuốn theo hơi nước: (chiết xuất nicotin từ nguyên liệu 

là cây thuốc lá). 

- Phương pháp thăng hoa: (chiết xuất cafein từ nguyên liệu lá cây trà). 

 Dựa vào tính tan khác nhau của dạng base và dạng muối alkaloid trong các 

dung môi, người ta có thể loại phần nào các tạp chất ra khỏi dịch chiết trước khi 

định tính, định lượng hay phân lập các alkaloid tinh khiết. 

Các quy trình chiết dưới đây được sử dụng trong chiết xuất alkaloid từ nguyên 

liệu thực vật dùng cho các phản ứng định tính alkaloid và có thể ứng dụng để 

chiết xuất alkaloid toàn phần làm nguyên liệu bào chế thuốc. 

ĐỊNH TÍNH ALKALOID 

- Alkaloid cho phản ứng với các thuốc thử chung (thuốc thử tạo tủa) tạo thành 

các muối khó tan (dạng kết tinh hay vô định hình).  

- Các thuốc thử thường dùng là Valse-Mayer (K2HgI4), Dragendorff (KBiI4), 

Bouchardat (KI, I2), Bertrand (acid silicotungstic), acid picric và acid tanic. 

(Xem phần thực hành). 

- Một số alkaloid hay nhóm alkaloid có thể cho màu sắc đặc trưng với một số 

thuốc thử được gọi là thuốc thử đặc hiệu của alkaloid (thuốc thử tạo màu) ứng 

dụng để định tính phát hiện alkaloid trong dược liệu. Các thuốc thử thường dùng 

là acid H2SO4 đậm đặc, acid HNO3 đậm đặc… (Xem phần thực hành) 
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SƠ ĐỒ 1: CHIẾT XUẤT ALKALOID BASE BẰNG DUNG MÔI HỮU CƠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ 2: CHIẾT XUẤT ALKALOID DẠNG MUỐI BẰNG DUNG MÔI 

NƯỚC ACID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định tính bằng thuốc thử chung 

Định tính bằng thuốc thử đặc 

hiệu 

 

Bột dược liệu (5g) 

Dịch chiết nước 

acid 

Dịch chiết CHCl3  

Dịch chiết nước 

acid 

 

20ml dung dịch H2SO4 2% 

Đun BM 15 phút lọc (2 lần x 

20ml) 

NH4OH đậm đặc  pH = 10 

CHCl3 10ml x 2 lần 

 Định tính bằng  sắc ký  

Định tính bằng thuốc thử đặc 

hiệu 

H2SO42% (5ml x 2 lần ) 

Bột dược liệu 

(5g) 

Dịch chiết 

CHCl3 

Dịch chiết nước acid 

Dịch chiết 

CHCl3 

Cắn alkalold 

Kiềm hóa bằng NH4OH đậm đặc ( vừa đủ ẩm) 

Chiết bằng 20ml – 30ml CHCl3 

Đun hồi lưu / BM 10 phúc, lọc hoặc chiết 

bằng Sohxlet 

H2SO4 2% (5ml x 2 lần) 

Định tính bằng thuốc thử chung 

Định tính bằng thuốc thử đặc hiệu 

NH4OH đậm đặc  pH 10 

Chiết bằng CHCl3 ( 10ml x 2 -3 

lần) 
Định tính bằng phương pháp sắc ký 

Bốc hơi tới cắn 

khô 

Định tính bằng thuốc thử đặc 

hiệu 
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SƠ ĐỒ 3: CHIẾT XUẤT ALKALOID DẠNG MUỐI BẰNG DUNG MÔI 

CỒN ACID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁC DỤNG, CÔNG DỤNG 

Tác dụng, công dụng của các alkaloid rất đa dạng, tùy theo từng loại alkaloid. 

1. Tác dụng lên hệ thần kinh. 

- Kích thích thần kinh trung ương: Strychnin, cafein 

- Ức chế thần kinh trung ương: Morphin, codein. 

- Kích thích thần kinh giao cảm: Ephedrin. 

- Liệt giao cảm: Yohimbin 

- Kích thích phó giao cảm: Pilocarpin 

- Liệt phó giao cảm: Atropin 

Định tính bằng thuốc thử chung 

Định tính bằng thuốc thử đặc hiệu 

 

Bột dược liệu (5g) 

Dịch chiết cồn 

Dịch chiết CHCl3  

 

 

Dịch chiết nước 

acid 

 

20ml - 30 ml cồn có 5% acid (sulfuric, acetic, 

hyđrocloric) 

Đun hồi lưu / BM 10 phút, lọc  

Trung hoà acid đến pH 5-6 

Bay hơi cồn trên bếp cách thuỷ đến cắn 

Hoà tan cán trong nước nóng (10ml x 2 lần), lọc 

 
 

Định tính bằng phương pháp sắc 

ký  

Định tính bằng thuốc thử đặc 

hiệu Chiết với dd H2SO4 2% (5ml x 2 lần ) 

Dịch chiết nước 

acid 

 

NH4OH đậm đặc  pH 10 

Chiết bằng 10 ml CHCl3   

Định tính bằng thuốc thử chung 

Định tính bằng thuốc thử đặc hiệu 
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- Gây tê: Cocain 

2. Tác dụng hạ huyết áp: Reserpin, serpentin. 

3. Tác dụng chống ung thư: Taxol, vinblastin, vincristin. 

4. Tác dụng diệt ký sinh trùng, diệt khuẩn: Quinin, berberin, arecolin, emetin. 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA ALKALOID 

1. Bình vôi (Tuber Stephaniae), là gốc thân phình thành củ của một số loài Bình 

vôi (Stephania sp.), họ Tiết dê (Menispermaceae). 

2. Lá sen (Folium Nelumbinis), là lá bánh tẻ phơi khô của cây Sen (Nelumbo 

nucifera Gaertn.), họ Sen (Nelumbonaceae). 

3. Tâm Sen (Embryo Nelumbinis) là cây mầm lấy từ hạt cây Sen (Nelumbo 

nucifera Gaertn.), họ Sen (Nelumbonaceae). 

4. Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae), là rễ củ của cây Bách bộ (Stemona 

tuberosa Lour.), họ Bách bộ (Stemonaceae). 

5. Mức hoa trắng (Cortex Holarrhenae), là vỏ thân của cây Mức hoa trắng 

(Holarrhena antidysenterica Wall), họ Trúc đào (Apocynaceae). 

6. Coca (Folium Coca), là lá cây Coca (Erythroxylon coca Lam.), họ Coca 

(Erythoxylaceae). 

7. Thuốc lá (Folium Nicotianae), là lá của cây thuốc lá (Nicotiana tabacum L.), 

họ Cà (Solanaceae). 

8. Dừa cạn (Folium Catharanthi), là lá của cây Dừa cạn [Catharanthus roseus (L) 

Don,], họ Trúc đào (Apocynaceae). 

9. Vông nem (Folium Erythrinae), là lá của cây Vông nem (Erythrina variegata 

L.) họ Đậu (Fabaceae). 

10.  Canh ki na (Cinchona sp.), họ Cà phê (Rubiaceae). 

11.  Thuốc phiện (Papaver somniferum L.), họ Thuốc phiện (Paraveraceae). 

12.  Ba gạc (Rauvolfia sp.), họ Trúc đào (Apocynaceae) 
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13.  Cà độc dược (Datura metel L.), họ Cà (Solanaceae). 

14.  Hoàng Đằng (Fibraurea tincotoria Lour.), họ tiết dê (Menispermaceae). 

15.  Hoàng Bá (Phellodendron sp.), họ Cam (Rutaceae). 

16.  Vàng đắng (Coscinium fenestratum (Gaetn) Colebr.), họ Tiết dê 

(Menispermceae). 

17. Mã tiền (Strichnos nux – vomica L.), họ Mã tiền ( Loganiaceae). 

11. DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TINH DẦU 

Tinh dầu là hỗn hợp của các hợp chất hữu cơ có đặc tính chung là dễ bay hơi, 

thường có mùi thơm, có nguồn gốc chủ yếu từ thực vật và có thể chiết xuất được 

bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước. 

Bản chất hóa học của tinh dầu thường rất phức tạp, có thể chia thành 4 nhóm 

chính: các dẫn chất của monoterpen, của sesquiterpen, của hydrocarbon thơm và 

của các hợp chất có chứa nitơ, lưu huỳnh. 

Ví dụ: 

Các monoterpen (C5H8)2 như: 

- Limonen có trong tinh dầu các cây thuộc  chi Citrus, họ Cam (Rutaceae): 

chanh, cam, quýt. 

- Alpha-Terpineol có trong tinh dầu tràm (Oleum Cajuputi). 

- Menthol có trong tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae) 

- 1,8-Cineol có trong tinh dầu khuynh diệp (Oleum Eucalypti) và tinh dầu tràm 

(Oleum Cajuputi). 

- Alpha-Pinen có trong tinh dầu thông (Oleum Terebenthinea) 

- Camphor có trong tinh dầu long não (Oleum Cinnamomi camphorae). 

 



52 

 

 

 

 

 

 

Các sesquiterpen (C5H8)3 như: 

- Zingiberen có trong tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis). 

- Curcumen có trong tinh dầu nghệ (Oleum Curcumae longae). 

 

 

 

Các hydrocarbon thơm: 

- Eugenol có trong tinh dầu hương nhu trắng (Oleum Occimi gratissimi), tinh 

dầu đinh hương (Oleum Eugeniae caryophyllatae…) 

- Anethol có trong tinh dầu hồi (Oleum Anisi stellati). 

- Aldehyd cinamic có trong tinh dầu quế (Oleum Cinnamomi). 

 

 

 

 

 

 

Các hợp chất có chứa nitơ, lưu huỳnh như: Alliin có trong tinh dầu tỏi (Oleum 

Allii sativi). 

Limonen  - 
Terpinoel 

Menthol 

1,8 - cinoel - Pinen  Camphor 

Zingiberen Curcumen 

Eugenol 

Anethol 
Aldehyd cinamic 
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TÍNH CHẤT 

- Đa số các tinh dầu không có màu hay màu vàng nhạt, ở dạng lỏng ở nhiệt độ 

thường, tỉ trọng < 1, một vài tinh dầu có màu đặc biệt, tỉ trọng > 1 như tinh dầu  

hương nhu, tinh dầu đinh hương. 

- Khi bị oxy hóa, màu của tinh dầu sẫm lại và hóa nhựa làm thay đổi các tính 

chất lý hóa của tinh dầu. 

- Tinh dầu tan trong các dung môi kém phân cực (ether dầu hỏa, n-hexan, 

benzen, ether, cloroform), ít tan hơn trong các dung môi phân cực (aceton, 

cồn…), gần như không tan trong nước. 

- Tinh dầu thường có một hay một vài thành phần có hàm lượng trội hơn hẳn các 

thành phần còn lại, được gọi là thành phần đặc trưng của tinh dầu.  

Ví dụ menthol ≥ 60% trong tinh dầu bạc hà, camphor ≥ 35% trong tinh dầu long 

não, cineol ≥ 60%  trong tinh dầu khuynh diệp, aldehydcinamic ≥ 85%  trong 

tinh dầu quế…  

CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH LƯỢNG TINH DẦU TRONG DƯỢC LIỆU 

Chiết xuất: 

Có thể chiết xuất tinh dầu ra khỏi dược liệu bằng các phương pháp: 

1.  Phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước thường được áp dụng trong sản 

xuất tinh dầu như: Tinh dầu tràm, tinh dầu bạc hà, tinh dầu gừng… 

2.  Phương pháp ép, vắt được sử dụng trong sản xuất tinh dầu vỏ cam, vỏ chanh… 

3. Phương pháp chiết xuất bằng dung môi được áp dụng trong chiết xuất các loại 

tinh dầu quý hiếm như: tinh dầu trầm hương, tinh dầu hoa hồng… 

Định tính: 

Alliin 
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- Định tính thành phần đặc trưng của tinh dầu: Dựa vào tính chất lý hóa học đặc 

trưng của một chất, một nhóm chất để xác định sự có mặt của chất (nhóm chất) 

đó trong tinh dầu, gián tiếp xác nhận tinh dầu đó là đúng. 

Định lượng: 

- Định lượng tinh dầu trong dược liệu: Chiết tinh dầu ra khỏi dược liệu bằng 

phương pháp cất lôi cuốn theo hơi nước. Từ lượng tinh dầu thu được trên một 

lượng dược liệu xác định tính ra hàm lượng phần trăm theo khối lượng/khối 

lượng (kl /kl) hay thể tích/khối lượng (tt/kl) tinh dầu có trong dược liệu  

- Định lượng thành phần đặc trưng của tinh dầu: Có thể định lượng các thành 

phần đặc trưng của tinh dầu để đánh giá chất lượng của tinh dầu. 

TÁC DỤNG, CÔNG DỤNG: 

Trong đời sống tinh dầu và các dược liệu chứa tinh  dầu được dùng làm hương 

liệu, mỹ phẩm, thực phẩm…  

Một số được dùng làm thuốc với các tác dụng và công dụng chính sau đây: 

1. Kích thích tiêu hóa, lợi mật, thông mật: Sa nhân, thảo quả, quế, hồi… 

2. Kháng khuẩn, diệt khuẩn: Bạc hà, tràm, bạch đàn, húng chanh… được dùng 

chữa cảm sốt, chữa ho và các bệnh trên đường hô hấp… 

3. Diệt ký sinh trùng: Artemisinin, thymol, santonin, tinh dầu giun… 

4. Kích thích thần kinh trung ương: anethol trong tinh dầu hồi (Oleum Anisi 

stellati). 

5. Kháng viêm, làm lành vết thương khi sử dụng ngoài da: alpha-Terpineol có 

trong tinh dầu tràm (Oleum Cajuputi). 

6. Giải biểu thanh nhiệt chữa cảm sốt: Bạc hà, kinh giới, tía tô… 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU 

1.  Bạc hà (Mentha arvensis L.), họ Hoa môi (Lamiaceae). 

2.  Tràm (Melaleuca cajuputi Powell.), họ Sim (Myrtaceae). 
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3.  Bạch đàn (Eucalyptus camaldulendis Dehnh.), họ Sim (Myrtaceae). 

4.  Quế (Cinnamomum cassia Presl.), họ Long não (Lauraceae). 

5.  Long não (Cinamomum camphora (L.) Presl.) họ Long não (Lauraceae). 

6.  Hương nhu (Ocimum gratissimum L.), họ Hoa môi (Lamiaceae). 

7.  Hồi (Illicium verum Hook.f.) họ Hồi (Illiciaceae). 

8. Sa nhân (Amomum xanthioides Wall.ex Bark), họ gừng (Zingiberaceae). 

12. NHỰA 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHỰA 

- Nhựa là hỗn hợp các chất hữu cơ có cấu tạo phức tạp, tạo ra do sự oxy hóa và 

trùng hợp hóa chất terpenic trong cây. 

- Nhựa thường là những chất rắn vô định hình, trong hay trắng đục, cứng hay 

đặc ở nhiệt độ thường, mềm khi đun nóng, đốt cháy cho nhiều khói và thường có 

mùi thơm. 

- Nhựa không tan trong nước, tan trong cồn, tan được trong các dung môi hữu 

cơ và không lôi cuốn được theo hơi nước. 

TÁC DỤNG, CÔNG DỤNG. 

1. Long đờm, sát trùng đường hô hấp, được dùng để chữa ho: Nhựa thông 

(Resin Terebenthinea) (Colophan), nhựa cánh kiến trắng (Resin Benzoini) 

(Benzoinum)... 

2. Nhuận tẩy, được dùng để chữa táo bón: Nhựa của cây bìm bìm (Resin 

Ipomoeae) và các cây thuộc họ Bìm bìm (Convolvulaceae), nhựa lô hội 

(Resin Aloe). 

3.  Kháng sinh, kháng viêm, gây nôn: Nhựa mù u (Resin Calophylli 

inophylli). 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA NHỰA 

- Bìm bìm (Ipomea hederacea Jacq.), họ Bìm bìm (Convolvulaceae). 
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- Lô Hội (Aloe vera L.), họ Lô hội (Asphodelaceae). 

- Cánh kiến trắng (Styrax sp.), họ Bồ đề (Styracacea). 

- Mù u (Calophyllum inophyllum L.), họ Măng cụt (Clusiaceae). 

13. CHẤT BÉO 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHẤT BÉO  

- Chất béo (hay lipid) là những sản phẩm tự nhiên có trong động vật và thực vật 

có thành phần   cấu tạo khác nhau, thường là những este của acid béo với các 

alcol. 

 

 

 

- Các chất béo thông thường có cấu tạo như ester của 

các acid béo với glycerin và được gọi là các glycerid hay 

còn gọi là acylglycorol. 

- Dầu mỡ là danh từ chung chỉ một nhóm hợp chất hữu cơ có cấu tạo 

acylglycorol. Mỡ là các chất béo thu được từ động vật, còn dầu là chất béo của 

thực vật. 

- Ngoài ra trong dầu mỡ còn chứa các chất hòa tan như vitamin, tinh dầu, sterol 

và các chất màu. Mỡ động vật có chứa cholesterol còn dầu thực vật thường có 

chứa phytosterol. 

TÍNH CHẤT LÝ HÓA 

TÍNH CHẤT LÝ HỌC. 

- Chất béo có tỷ trọng nhẹ hơn nước. 

- Tan trong dung môi hữu cơ ít phân cực như: benzen, cloroform…, ít tan trong 

cồn và không tan trong nước. 

Glycerid hay Acylglycerol 
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- Trong tự nhiên chất béo thường có vàng nhạt đến vàng khi ở dạng lỏng, màu 

này chủ yếu là do các chất màu có trong nguyên liệu động vật và thực vật hòa 

tan trong chất béo trong quá trình chiết xuất. 

- Khi để lâu chất béo dễ bị oxy hóa làm tăng độ nhớt, màu bị sẫm lại và có mùi 

ôi khét. 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

Trong tự nhiên dầu mỡ là những acylglycorol có các gốc acid béo R1, R2, R3  

khác nhau, R2 thường là các acid béo chưa no (có một hay nhiều nối đôi) mạch 

ngắn (18 carbon), R1 và R3 là các acid béo no hay chưa no có mạch carbon dài 

hơn. Thành phần của dầu có nhiều acid béo chưa no và thường chảy lỏng ở nhiệt 

độ thường (15oC). Mỡ có nhiều acid béo no và thường có thể chất đặc (ở 15oC). 

CHIẾT XUẤT, ĐỊNH TÍNH VÀ KIỂM NGHIỆM. 

Chiết xuất: 

- Phương pháp chiết xuất bằng dung môi hữu cơ kém phân cực: (dầu, gan cá). 

- Phương pháp dùng nhiệt độ cao (thắng, rán mỡ). 

- Phương pháp ép (ở nhiệt độ thường hay nhiệt độ cao), thường được áp dụng 

trong sản xuất dầu béo từ nguyên liệu thực vật (dầu thầu dầu, dầu mù u). 

Định tính 

- Các chất béo có thể có màu sắc, mùi vị, thể chất khác knhau, có thể dựa vào 

những đặc điểm cảm quan này để nhận diện, phân biệt các chất béo. 

- Thành phần cấu tạo của chất béo khác nhau chủ yếu về hàm lượng các acid 

béo. Các phản ứng định tính thông thường không  phân biệt được sự khác biệt 

này, trừ khi chất béo có một acid béo có tính chất đặc biệt nào đó, có thể định 

tính được (ví dụ như acid arachidic trong dầu lạc). Vì thế, trong kiểm định chất 

béo người ta thường không định tính chính các thành phần của chất béo mà định 

tính các chất tan đặc trưng có trong chất béo đó. 

Ví dụ: vitamin A, D trong dầu gan cá, Beta- Caroten trong dầu gấc. 
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- Các chỉ tiêu khác dùng để kiểm định dầu mỡ gồm: Độ tan, độ nhớt, tỷ trọng… 

Nhưng quan trọng nhất là các chỉ số của chất béo như: Chỉ số acid, chỉ số ester, 

chỉ số xà phòng, chỉ số iod, chỉ số peroxid, chỉ số acetyl. Mỗi loại chất béo có 

giá trị của các chỉ số này trong một giới hạn nhất định, có thể dựa vào đó mà 

đánh giá chất lượng của chúng. 

TÁC DỤNG VÀ CÔNG DỤNG: 

- Chất béo là nguồn thức ăn giàu năng lượng cho con người. 

- Trong ngành dược chất béo được dùng làm dung môi cho một số loại thuốc 

tiêm, làm tá dược hay điều chế các tá dược cho thuốc mỡ, thuốc đạn, viên nén  

- Các loại dầu béo có nhiều nối đôi được xem là các vitamin F là những chất cần 

thiết cho cơ thể. 

- Chất béo có tác dụng bảo vệ da và niêm mạc, làm mau lên da non ở các vết 

thương, vết bỏng. 

- Một số dầu béo có tác dụng trị liệu riêng biệt như dầu thầu dầu, dầu ba đậu, 

dầu đại phong tử, dầu mù u…v.v. 

- Một số chất béo hòa tan các vitamin thiên nhiên cần thiết cho cơ thể như 

vitamin A, D, E, beta-Caroten (dầu gan cá, dầu gấc…) 

MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA CHẤT BÉO 

1. Mù u (Calophyllum inophyllum L.), họ Măng cụt (Guttiferae = 

Clusiaceae). 

2. Gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.), họ bầu bí. 

3. Thầu dầu (Ricinus communis L.), họ thầu dầu (Euphorbiaceae). 

4. Dầu cá (Oleum Jecoris Picis) được chiết xuất từ gan của nhiều loài cá chủ 

yếu là cá thu (Gadus morrhua L.), họ Cá (Galidea). 

14. KHÁNG SINH THỰC VẬT 

- Kháng sinh là những hợp chất hữu cơ, thường có nguồn gốc sinh vật (vi sinh 

vật, thực vật, động vật) có tác dụng tiêu diệt hay kìm hãm sự phát triển của các 
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vi sinh vật khác. Các kháng sinh có tác dụng đặc hiệu lên các loài vi khuẩn khác 

nhau ở một nồng độ thường là rất nhỏ. 

- Kháng sinh thực vạt là một tên gọi chung chỉ các hợp chất hữu cơ có trong 

thực vật có tác dụng kháng sinh. Những chất này có thể thuộc nhiều nhóm khác 

nhau như alkaloid, các hợp chất quinon, flavonoid, tinh dầu,v.v… 

MỘT SỐ CHẤT KHÁNG SINH CÓ TRONG DƯỢC LIỆU 

- Berberin trong vàng đắng, hoàng liên, hoàng bá. 

- Emetin trong ipeca 

- Conessin trong mức hoa trắng 

- Allicin trong tỏi 

- Plumbagin trong bạch hoa xà 

- Fuglon trọng hồ đào 

- Lawson trong lá móng. 

- Wedelolacton trong cỏ mực, sài đất. 

- Solanin trong mầm khoai tây 

- Tomatin trong lá cà chua 

- Nhiều loại tinh dầu như: tinh dầu tràm, tinh dầu húng quế, tinh dầu húng 

chanh, tinh dầu sả. 

 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

I. Điền vào chỗ trống: 

Câu 1: Muối tham gia vào quá trình điều hòa …………. trong tế bào thực vật và 

trong cơ thể động vật  

Câu 2: Acid hữu cơ có thể tồn tại dưới 3 dạng: …………….;  .……………; 

…………….. 

Câu 3: Glycosid là hợp chất tạo thành do sự ngưng tụ giữa một phần là 

………….  với một phần gồm một hay nhiều đường.    
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Câu 4: Saponin tạo bọt bền khi lắc với ……….. 

Câu 5: Anthraglycosid dạng khử có tác dụng xổ mạnh nhưng gây ………… 

Câu 6: Phản ứng Cyanidin của Flavonoid cho màu ……… 

Câu 7: Coumarin dễ bị mở vòng lacton bởi ………. 

Câu 8: Tanin tạo tủa với dung dịch nước của ………… 

Câu 9: Alcaloid là những hợp chất hữu cơ có chứa ………. 

Câu 10: Tinh dầu là hỗn hợp của các hợp chất hữu cơ có đặc tính là dễ ………. 

 

II. Chọn câu Đúng / Sai: 

Câu 11: Muối kali có tác dụng lợi tiểu  

Câu 12: Muối natri làm tăng tác dụng của các glycosid trợ tim.  

Câu 13: Dạng ester làm cho quả chín có mùi thơm  

Câu 14: Dựa vào cấu trúc của đường để phân biệt những nhóm glycosid khác 

nhau  

Câu 15: Glycosid bị thủy phân bởi acid cho sản phẩm cuối cùng là aglycon  

Câu 16: Saponin độc đối với người  

Câu 17: Saponin gây hắt hơi, đỏ mắt  

Câu 18: Dược liệu chứa Antraglycosid nên dùng tươi   

Câu 19: Phản ứng với kiềm của Antraglycosid cho màu đỏ  

Câu 20: Flavonoid không có tác dụng chống oxy hóa   

Câu 21: Flavonoid có hoạt tính vitamin P  

Câu 22: Coumarin không bị mở vòng lacton bởi kiềm  

Câu 23: Coumarin đóng vòng trở lại khi acid hóa  

Câu 24: Tanin không tạo phức màu với dung dịch sắt III clorid  

Câu 25: Tanin có tính thuộc da  

Câu 26: Alkaloid base tan trong nước  
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Câu 27: Muối của alcaloid dễ tan trong nước  

Câu 28: Những chất có mùi thơm đều là Tinh dầu  

Câu 29: Menthol có trong tinh dầu bạc hà  

Câu 30: Tất cả tinh dầu đều có tỉ trọng < 1  

 

III. Trả lời câu hỏi: 

Câu 31: Muối vô cơ  thường tồn tại dưới dạng gì trong cây ?   

Câu 32: Acid ở dạng nào có vị chua ?  

Câu 33: Phần nào quyết định tính chất tác dụng, công dụng của glycosid ?  

Câu 34: Saponin chia thành mấy loại ?  

Câu 35: Anthraglycosid chia thành những nhóm nào ?  

Câu 36: Định tính flavonoid chủ yếu dựa vào phản ứng  

Câu 37: Calophylloid trong cây mù u tác dụng gì ?  

Câu 38: Tanin chia thành những nhóm nào ?  

Câu 39: Chiết alcaloid dưới dạng alcaloid base bằng dung môi nào ?  

Câu 40: Tinh dầu tan trong các dung môi nào ?  

 

IV. Chọn câu đúng nhất: 

Câu 41: Nguyên tố tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể: 

A. Selen 

B. Kẽm 

C. Iod 

D. Câu A & B đúng  

Câu 42: Acid tartric có trong: 

A. Nho  

B. Chanh 

C. Quế 

D. Hạnh nhân 

Câu 43: Dược liệu chứa Glycosid trợ tim: 
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A. Bình vôi 

B. Tâm sen 

C. Trúc đào 

D. Bạc hà 

Câu 44: Dược liệu chứa Saponin: 

A. Bồ kết 

B. Hoa hoè 

C. Cam thảo 

D. Câu A & C đúng  

Câu 45: Dược liệu chứa Anthraglycosid: 

A. Đại hoàng 

B. Tam thất 

C. Nhân sâm 

D. Cỏ xước 

Câu 46: Dược liệu chứa Flavonoid: 

A. Trà 

B. Lựu 

C. Cỏ sữa 

D. Cỏ mực 

Câu 47: Dược liệu chứa Coumarin: 

A. Bạch chỉ 

B. Ngưu tất 

C. Măng cụt 

D. Sim 

Câu 48: Dược liệu chứa tannin: 

A. Dừa cạn 

B. Ba gạc 

C. Vông nem 

D. Ngũ bội tử 

Câu 49: Dược liệu chứa alkaloid: 
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A. Mã tiền 

B. Ngũ gia bì 

C. Cam thảo 

D. Đinh lăng 

Câu 50: Dược liệu chứa tinh dầu: 

A. Ổi 

B. Trúc đào 

C. Tràm 

D. Bách bộ 
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Bài 4: KỸ THUẬT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

 Trình bày được cách lấy  được mẫu, làm tiêu bản, soi kính hiển vi, phân 

biệt các thành phần có trong tế bào và mô thực vật 

 Kể được các phương pháp xác định tạp chất, tỷ lệ vụn nát, độ ẩm, độ tro, 

định tính, định lượng một số hoạt chất trong dược liệu theo DĐVN V 

 Xây dựng đức tính trung thực, tác phong thận trọng, chính xác trong kiểm 

tra chất lượng dược liệu. 

NỘI DUNG 

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU 

1.1 Kiểm tra chất lượng dược liệu nhằm: 

 Kiểm tra chất lượng dược liệu là việc xác định một dược liệu có đạt tiêu 

chuẩn để đưa vào sản xuất hay sử dụng làm thuốc hay không. Cũng như 

để phân biệt sự đúng sai, sự nhầm lẫn,  sự pha trộn giả mạo đối với một 

dược liệu. 

 Để đánh giá đúng chất lượng dược liệu người ta dựa vào tiêu chuẩn nhà 

nước của một dược liệu được ghi trong DĐVN V và các tiêu chuẩn cơ sở 

của các đơn vị sản xuất kinh doanh đã được cơ quan kiểm nghiệm quốc 

gia thẩm định và cho phép ban hành 

 Đánh giá chất lượng dựa vào tiêu chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn cơ sở. 

1.2 Tiêu chuẩn của một dược liệu bao gồm: 

 Mô tả đặc điểm bên ngoài 

 Đặc điểm vi phẫu 

 Đặc điểm soi bột 

 Tỷ lệ tạp chất, độ tro, độ ẩm, tỷ lệ vụn nát…. 

 Định tính thành phần hoạt chất. 

 Định lượng hàm lượng hoạt chất. 
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Trong phạm vi bài học này chúng tôi chỉ tập trung giới thiệu phần kiểm nghiệm 

thực vật học, định tính soi bột dược liệu bằng kính hiển vi và một số phản ứng 

định tính thành phần hoạt chất có trong dược liệu. các phần còn lại học viên sẽ 

được giới thiệu kỹ hơn trong phần kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm đông 

dược của môn học kiểm nghiệm dược phẩm  trong chương trình trung học. để 

đánh giá chất lượng dược liệu người ta dựa và tiêu chuẩn DĐVN V và tiêu 

chuẩn cơ sở của các đơn vị sản  xuất kinh doanh đã được cơ quan kiểm nghiệm 

quốc gia thẩm định và cho phép ban hành 

2. KỸ THUẬT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU 

2.1.Kỹ thuật lấy mẫu kiểm nghiệm 

Mẫu kiểm nghiệm phải đại diện ngẫu nhiên khách quan cho một lô dược liệu. 

Mức độ đại diện của mẫu đem thử ảnh hưởng trực tiếp đến độ đúng, độ chính 

xác của việc kiểm tra. Vì vậy DĐVN V quy định việc lấy mẫu cụ thể như sau: 

2.1.1.Trước khi lấy mẫu 

 Kiểm tra đối chiếu: tên, nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, đặc điểm, 

hình dạng bao gói của các mẫu 

 Kiểm tra sự nguyên vẹn, sạch sẽ  mức độ nhiễm mốc  và tạp chất lạ của 

bao bì . Các bao gói không bình thường phải xem xét kỹ càng hơn. Ghi 

chép chi tiết kết quả kiểm tra. 

2.1.2. Các yêu cầu chung của việc lấy mẫu 

 Số bao gói < 5  lấy mẫu tất cả các bao gói 

 Số bao gói <100  lấy mẫu 5 bao gói 

 Số bao gói 100-1000  lấy mẫu 5% tổng số bao gói 

 Số bao gói > 1000  lấy mẫu 50 bao gói + 1% số lượng bao gói vượt hơn 

1000 bao gói 

 Dược liệu quý hiếm  lấy mẫu ở tất cả các bao kiện (không kể số lượng 

bao nhiêu bao kiện). 

 Lấy mẫu ở các vị trí khác nhau của mỗi bao kiện (trên, giữa, dưới) và 

cách thành bao kiện một khoảng thích hợp. 
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 Trộn đều các mẫu lấy được từ mỗi bao kiện để được một mẫu bao kiện 

đại diện ngẫu nhiên, khách quan cho một lô hàng. 

 Đối với khối lượng dược liệu lớn hơn 5kg thì dược liệu thường: lấy mẫu 

từ 250-500g, bột dược liệu 200g, dược liệu quý hiếm từ 5-10g trừ khi có 

chỉ dẫn khác. 

 Khối lượng mẫu không được ít hơn 3 lần mẫu thử  (đối với lượng dược 

liệu nhỏ hơn 5kg), chia làm 3 phần. trong đó, 1 phần để phân tích, 1 phần 

để kiểm tra đối chiếu, 1 phần lưu, thời gian lưu ít nhất là một năm. 

 Nhãn trên mẫu theo quy định của kiểm nghiệm 

2.2.Mô tả đặc điểm bên ngoài 

Đây là phương pháp sử dụng 5 giác quan để nhận biết và mô tả đặc điểm bên 

ngoài của dược liệu. mẫu dược liệu thường đã được làm khô vì vậy cần phải làm 

mềm trải mỏng để dễ dàng quan sát và mô tả.hình thái, kích thước, màu sắc, đặc 

điểm bên ngoài bề mặt vết bẻ hay cắt ngang của dược liệu, mùi,vị. 

2.2.1.Làm mềm dược liệu 

Có 3 phương pháp làm mềm dược liệu khô như sau: 

 Ngâm mẫu vật trong hỗn hợp (nước:glycerin:cồn 900 =1:1:1) cho tới khi 

dược liệu trương nở hoàn toàn, có thể bảo quản mẫu lâu dài trong trường 

hợp này. 

 Để mẫu trong buồng ẩm (đã được bảo hòa hơi nước) từ 2-3 ngày. Để 

tránh mốc có thể thêm vào nước một chút phenol hay formol. 

 Đun sôi mẫu trong nước từ 2-3 phút, hoặc lâu hơn tùy theo dộ cứng chắc 

của dược liệu. 

2.2.2.Mô tả 

Nếu bộ phận dùng là cành mang lá, hoa quả phải mô tả theo thứ tự sau: 

Thân: tròn, vuông, có khía dọc…. 

Lá: mọc đối, mọc cách hay mọc vòng….lá đơn, lá kép, lá nguyên, khía răng cưa 

hay xẻ thùy….., hình dạng, kích thước, màu sắc, cách sắp xếp của gân lá, những 

đặc điểm của phiến lá, mùi vị…. 

Hoa: cách mọc của hoa, màu sắc, cấu tạo của hoa, hoa thức hoa đồ…. 
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Quả: loại quả, cách đính noãn… 

Nếu bộ phận dùng là rễ , rễ củ, thân rễ …thì mô tả đặc điểm, hình dạng, kích 

thước, màu sắc bên ngoài và đặc điểm màu sắc bên trong… 

2.3.Đặc điểm vi phẫu 

Dùng kính hiển vi để nhận biết các đặc điểm của các mô, các tế bào trong các 

tiêu bản dược liệu hoặc các chất chứa trong tế bào , trong bột và trong các chế  

phẩm. việc chọn mẫu đại diện và sự chuẩn bị các tiêu bản phải phù hợp với 

những yêu cầu về định tính của mỗi loại dược liệu. 

2.3.1.Tiêu bản lát cắt ngang hoặc dọc 

Chọn một mẫu dược liệu thích hợp, làm mềm, dùng lưỡi lam cắt vi phẫu bằng 

ống cắt vi phẫu cầm tay hay máy cắt vi phẫu(microtome), cũng có thể kẹp vi 

phẫu trong parafin rắn, trong củ khoai lang hay củ đậu….để cắt thành những lát 

cắt mỏng khoảng 10-20 micromet. Lát cắt có thể soi ngay nếu không có qui định 

riêng hoặc phải nhuộm vi phẫu qua các bước sử lý sau đây trước khi soi kính 

hiển vi. 

- Ngâm lát cắt trong dung dịch cloraminT 5% (TT) đến khi lát cắt trắng ra thì 

rửa sạch cloramin T bằng nước cất. 

- Ngâm lát cắt vào thuốc thử cloral hydrat khoảng 10 phút rồi rửa sạch bằng 

nước cất. 

- Ngâm lát cắt bằng dung dịch acid acetic 10% (TT) trong khoảng 2 phút rồi rửa 

thật  kỹ lại bằng nước cất. 

- Ngâm lát cắt và dung dịch lục iod (TT) hoặc xanh metylen (TT) trong khoảng 

1-5 giây, rửa nhanh bằng ethanol 60% (TT) rồi rửa lại bằng nước cất. 

- Ngâm các lát cắt vào dung dịch carmin 40 (TT) tới khi thấy màu bắt rõ thì rửa 

lại bằng nước cất 

2.3.2.Tiêu bản bột dược liệu 

Kiểm tra độ mịn thích hợpvà độ đồng nhất của bột 

Lấy một lượng nhỏ bột cho vào một giọt dung dịch soi  (nước, glycerin, acid 

acetic, cloral hydrat hay thuốc thử khác tùy thuộc mục đích soi) đã có sẵn trên 

lam kính 
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Dùng kim mũi mác dàn đều cho bột thấm ướt đầy đủ dung dịch soi, 

Đậy lam kính cẩn thận để tránh bọt khí, di nhẹ lam rồi đem quan sát dưới kính 

hiển vi. 

2.3.3.Tiêu bản bề mặt 

Làm ẩm và làm mềm mẫu (nếu cần thiết), cắt lấy một mẫu hoặc tước lấy một 

đoạn biểu bì, đặt lên lam kính thêm thuốc thử thích hợp rồi đem soi kính hiển vi. 

2.4.Đặc điểm soi bột 

Mỗi dược liệu đều có đặc điểm mô học đặc trưng, chúng được thể hiện một phần 

qua đặc điểm bột dược liệu. những đặc điểm này có thể đươc dùng để phân biệt 

dược liệu này với dược liệu khác và để xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm. 

Khảo sát đặc điểm bột dược liệu bằng kính hiển vi là tìm ra những đặc điểm vi 

học đặc trưng của bột dược liệu, giúp cho việc định danh, xác định độ tinh khiết 

của dược liệu, phân biệt với các dược liệu dễ bị nhầm lẫn và  phát hiện sự giả 

mạo nếu có. 

Bột lá thường có màu xanh lục tới nâu. Các cấu tử thường thấy là: biểu bì mang 

khí khổng, lông che chở, lông tiết, tinh thể calci oxalat, các mạch gỗ…. 

Bột vỏ thân, vỏ rễ thường có màu vàng nâu, tới nâu. Các cấu tử thường thấy là 

mảnh bần, mảnh mô mềm, các loại sợi (vách dầy hay mỏng, khoang rộng hay 

hẹp), tinh thể calci oxalat  hay calci carbonat (với các hình dạng khác nhau), mô 

cứng, mô mềm chứa tinh bột, ống nhựa mủ…có thể gặp ở một số dược liệu 

Bột dược liệu là cành hay cả cây ngoài các đặc điểm của lá, của vỏ còn có thể 

thấy các loại mạch gỗ và mô gỗ  

Bột dược liệu là các loại rễ, rễ củ, thân rễ, thân ngầm phình thành củ, cần chú ý 

tới các đặc điểm cấu tạo của hạt tinh bột (hình dạng, kích thước, vân, tễ…) 

Bột dược liệu là hoa quả, hạt có màu sắc thay đổi tùy theo dược liệu. 

Với hoa cần chú ý tới cấu tạo và hình dạng của hạt phấn, biểu bì cùng các loại 

lông che chở, lông tiết của hoa. 

Với hạt cần chú ý biểu bì, mô chứa chất dự trữ (carbohydrat hay dầu béo), mô 

phôi… 

2.4.1.Phát hiện màng tế bào 
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Màng tế bào hóa gỗ: Thêm 1-2 giọt thuốc thử phloroglucinol ,để yên một 

lúc,thêm 1 giọt acid hydroloric(TT),vùng hóa gỗ sẽ xuất hiên màu đỏ hoặc đỏ 

tía. 

Màng tế bào hóa bần hoặc hóa cutin: Thêm thuốc thử Sudan III, để yên một lúc, 

hay làm ấm nhẹ vùng hóa bần hoặc hóa cutin sẽ xuất hiên màu đỏ hay đỏ cam. 

Màng celulose: thêm thuốc thử kẽm clorid – iod, hoặc lúc đầu thêm dung dịch 

iod 1% để làm ẩm, để yên 1 phút rồi thêm dung dịch acid sulfuric (33ml acid 

sulfuric đậm đặc pha với nước cất vừa đủ 50 ml), vùng hóa bần hoặc hóa cutin 

sẽ xuất hiên màu xanh lam hay màu xanh tím. 

Màng tế bào có silic : Khi thêm acid sulfuric sẽ không thấy có sự thay đổi gì. 

2.4.2.Phát hiện các thành phần tế bào 

 Hạt tinh bột: Thêm dung dịch iod(TT), sẽ xuất hiện màu xanh lam 

hay xanh tím, hoặc đặt mẫu vật trong dung dịch glycerin – acid 

acetic, quan sát dưới kính hiển vi phân cực thấy hiện tượng phân cực 

chéo của các hạt tinh bột, hiện tượng này mất đi ở những hạt tinh bột 

bị hóa hồ. 

 Hạt aleuron: Protid thường hòa tan trong dịch tế bào, khi ngâm vào 

hỗn hợp cồn-ether, protid sẽ kết tủa dưới dạng hatjaleuron. Muốn 

xác định hạt aleuron cần phải loại dầu béo bằng ether (TT) hay ether 

dầu hỏa (TT) trước khi thử 

Thêm dung dịch iod(TT), hạt aleuron có màu nâu hay màu vàng nâu. 

Thêm dung dịch thủy ngân(2)nitrat (TT), hạt aleuron có màu đỏ gạch. 

 

 Dầu béo, tinh dầu, nhựa: Thêm thuốc thử Sudan 3,sẽ xuất hiện màu 

đỏ da cam hay màu đỏ tía. 

Tinh dầu hòa tan được trong ethanol 90%(TT) ,dầu béo không hòa 

tan trong ethanol trừ dầu thầu dầu và dầu bông.                                            

 Tinh thể inulin: Thêm dung dịch  l– naphthol 10% trong ethanol 

(TT), sau đó thêm acid sulfuric(TT) ,các tinh thể inulin sẽ chuyển 

sang màu đỏ tía và tan nhanh. 
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 Tinh thể calci oxalat: Tinh thể oxalat calci có nhiều hình dạng khác 

nhau như: hình kim(mạch môn,rễ nhàu..), hình hạt cát (cà độc dược, 

vỏ canh ki na…), hình khối nhiều mặt(cam thảo.muồng trâu…), hình 

cầu gai(đại hoàng,cà độc dược…) 

Tinh thể oxalat calci không hòa tan trong acid acetic loãng (TT), tan 

được trong acid hydrocloric loãng (TT), không sủi bọt. Hòa tan 

chậm trong acid sulfuric 50% TT), nhưng sau khi để yên một lúc sẽ 

xuất hiện những tinh thể calci sulfat có hình kim ngắn và mập. 

 Tinh thể calci carbonat :Tinh thể calci carbonat hòa tan trong acid 

hydrocloric loãng(TT), sủi bọt. 

 Tinh thể silic:Silic không hòa tan trong dung dịch acid sulfuric. 

2.5. Định lượng độ ẩm, xác định độ tro, tỷ lệ tạp chất 

2.5.1. Định lượng độ ẩm 

Tất cả các dược liệu, sau khi đã phơi sấy khô và trong các điều kiện bảo quản 

bình thường vẫn còn hấp thụ một lượng nước nhất định.Tỉ lệ phần trăm của 

lượng nước đó trong dược liệu được gọi là độ ẩm hay còn gọi là độ thủy phần 

của dược liệu.Để bảo quản được lâu, tránh mốc mọt và sự biến đổi hoạt chất 

trong quá trình bảo quản dược liệu phải có độ ẩm không quá một giới hạn nào 

đó, khoảng độ ẩm đó được gọi là độ ẩm an toàn. Với các dược liệu thông thường 

độ ẩm an toàn trong khoảng 12-13% 

Độ ẩm an toàn: 12 – 13% 

Định lượng độ ẩm trong dược liệu để kiểm tra xem dược liệu có đạt tiêu chuẩn 

về độ ẩm hay không.Công việc này cũng cần thiết trong việc tính kết quả định 

lượng hay hiệu suất chiết xuất hoạt chất trong dược liệu. 

Có thể xác định độ ẩm bằng 2 phương pháp: 

2 phương pháp: 

 Phương pháp sấy: không thích hợp dược liệu chứa hoạt chất dễ bay hơi 

Là phương pháp loại nước ra khỏi dược liệu bằng cách làm cho nước bay 

hơi ở những điều kiện nhiệt độ và áp suất nhất định. Thông thường, nước 

được tách ra khỏi dược liệu bằng cách sấy ở 105oC dưới áp suất thường. 
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Phương pháp này áp dụng với đa số các dược liệu, nhưng không thích hợp 

cho các dược liệu chứa các hoạt chất dễ bay hơi, thăng hoa như:tinh dầu, 

cuamarin, cafein…khi sấy cả nước và các chất bay hơi, thăng hoa cùng mất 

đi vì vậy không xác định được chính xác lượng nước trong dược liệu. Các 

dược liệu có hoạt chất dễ bị phân hủy hay dễ chảy dính ở nhiệt độ cao (chất 

đường, gôm ,nhựa, dầu béo…). Trong những trường hợp này ta có thể sấy ở 

nhiệt độ thấp dưới áp suất giảm hoặc làm khô trong bình hút ẩm hoặc kết 

hợp cả 2 cách kể trên. 

 Phương pháp chưng cất với dung môi: mọi dược liệu 

 Phương pháp chưng cất với dung môi được thực hiện trong bộ dụng cụ định 

lượng độ ẩm, nước được tách ra khỏi dược liệu bằng cách chưng cất lôi 

cuốn với một dung môi chọn lọc. Phương pháp này được áp dụng cho mọi 

dược liệu, kể cả các dược liệu có các hoạt chất dễ bay hơi thăng hoa. 

 

2.5.2.Xác định độ tro  

      Tro là khối lượng các chất vô cơ còn lại sau khi đốt cháy hoàn toàn một 

dược liệu. Thường gặp trong tro là các nguyên tố K,Ca,Na và Si. Các nguyên tố 

khác như Mg,Cu,Zn,Fe,Mn… thường ít gặp hơn.Trong dược liệu các chất vô cơ 

có 2 nguồn gốc: 

     Nội sinh: Là các chất có trong các tế bào và mô thực vật. Những chất này 

tham gia vào quá trình sinh lý của cây hoặc là những chất cặn bã của quá trình 

sinh trưởng được tích lũy lại trong cây như các muối …Cũng có những chất 

khác được tích lũy trong một vài loài cây đặc biệt với hàm lượng cao hơn nhiều 

so với những cây khác, như các cây họ Poaceae chứa nhiều silic. 

    Ngoại sinh:Là các chất vô cơ (đất ,cát, đá, bụi bẩn…)lẫn vào trong quá trình 

thu hái, phơi sấy hay bảo quản dược liệu. Các tạp chất  này làm cho hàm lượng 

Silic của tro tăng cao. 

    Các loại độ tro thường được xác định trong kiểm nghiệm dược liệu là: 

 Tro toàn phần: nung ở 4500C 
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   Xác định tro toàn phần: Tro toàn phần là khối lượng cắn còn lại sau khi nung 

một lượng dược liệu(đã trừ độ ẩm) ở 450 C trong một chén nung tới khối lượng 

không đổi( chén nung đã được sấy khô tới khối lượng không đổi trước khi tiến 

hành).Các chất vô cơ còn lại trong tro toàn phần thường tồn tại dưới dạng 

carbonat hay oxyd. 

Độ tro toàn phần được tính theo công thức: 

   

X =       x 100        X: độ tro toàn phần của dược liệu (%) 

                              a: khối lượng tro can được (mg) 

                              p: khối lượng dược liệu đem thử đã trừ độ thủy phần (mg) 

 Tro không tan trong HCl 

   Xác định tro không tan trong acid hydrocloric(HCl): Tro không tan trong acid 

hydrocloric là lượng cắn không tan còn lại sau khi hòa tan nóng tro toàn phần 

trong acid hydrocloric loãng. 

 Tro sulfat 

   Tro sulfat của một dược liệu là lượng cắn còn lại sau khi đốt cháy hoàn toàn 

dược liệu sau khi đã cho dược liệu đó tác động với acid sulfuric đậm đặc. 

  Mỗi dược liệu có độ tro giới hạn trong một khoảng nhất định, thường trong 

khoảng từ 4-12%.Một vài trường hợp, độ tro có thể cao tới 15-18%. Nếu một 

dược liệu có độ tro toàn phần bất thường (tăng quá cao hay thấp so với qui định) 

phải nghĩ đến giả mạo hoặc dược liệu lẫn nhiều tạp chất. Nếu một dược liệu có 

độ tro không tan trong HCl cao bất thường so với quy định có thể là do dược 

liệu lẫn nhiều đất cát. 

2.6.Định tính thành phần, định lượng hoạt chất 

2.6.1.Xác định chất chiết được trong dược liệu 

  - Chất chiết được trong dược liệu bởi một dung môi là những chất có thể hòa 

tan trong dung môi đó và được tách ra khỏi dược liệu trong những điều kiện qui 

định. 

  -Chất chiết được không nhất thiết phải là hoạt chất của dược liệu, thông thường 

nó gồm tất cả các chất( hoạt chất và những chất khác) tan được trong dung môi 

a 

p 
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sử dụng.Tùy theo dung môi mà thành phần của chất chiết được có thể thay đổi 

dẫn tới thay đổi kết quả định lượng. 

Định lượng các chất chiết trong dược liệu là xác định hàm lượng % các chất 

chiết được trong nhưng điều kiện quy định, thường được áp dụng cho những 

dược liệu chưa có phương pháp định lượng hóa học hay sinh học thích hợp 

Dung môi dùng trong xác định hàm lượng các chất chiết được thường là nước, 

cồn. các dung môi khác như ether, chloroform đôi khi cũng được sử dụng. có hai 

phương pháp chiết được sử dụng là 

 Phương pháp chiết nóng: chất khó tan trong dung môi ở nhiệt độ thường, 

tan tốt hơn trong dung môi nóng hoặc trong trường hợp dùng dung môi 

nước hay cồn thấp độ, chiết ở nhiệt độ thường  tạo nên dung dịch nhớt, 

khó lọc 

 Phương pháp chiết lạnh: chất dễ tan trong dung môi ở nhiệt độ thường, cá 

dược liệu dễ bị trương nở tạo thành dung dịch keo khó khăn khi lọc như  

tinh bột, chất nhày, pectin… 

Tùy từng trường hợp mà dược điển quy định phương pháp chiết thích hợp 

2.6.2.Chiết xuất, định tính, định lượng các hoạt chất trong dược liệu 

Dựa vào tính chất của các nhóm hoạt chất mà dược điển quy định sử dụng 

phương pháp chiết các phản ứng định tính và phương pháp định lượng thích hợp  

3. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

HOÈ (Nụ hoa) 

Flos Styphnolobii japonici imaturi 

Nụ hoa đã phơi hay sấy nhẹ đến khô của cây Hoè (Styphnolobium japonicum 

(L.) Schott, Syn. Sophora japonica L.), họ Đậu (Fabaceae). 

Mô tả  

Nụ hoa hình trứng có cuống nhỏ, ngắn, một đầu hơi nhọn, dài 3 - 6 mm, rộng 1 - 2 

mm, màu vàng xám.  Đài hoa hình chuông, màu vàng xám, dài bằng 1/2 đến 2/3 

chiều dài của nụ hoa, phía trên xẻ thành 5 răng nông. Hoa chưa nở dài từ 4 - 10 
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mm, đường kính 2 - 4 mm. Cánh hoa chưa nở màu vàng. Mùi thơm, vị hơi đắng. 

Bột 

Có nhiều hạt phấn hình cầu, đường kính 16 m, có 3 lỗ rãnh, bề mặt có nếp 

nhăn dạng mắt lưới. Lông che chở đa bào gồm 2 - 4 tế bào, tế bào ở phía đầu dài 

và thuôn nhọn, tế bào ở chân ngắn. Mảnh biểu bì cánh hoa gồm những tế bào 

hình nhiều cạnh có nhiều vân nhỏ, xít nhau. Mảnh biểu bì đài hoa gồm những tế 

bào hình nhiều cạnh có mang lỗ khí (kiểu thập tự) và lông che chở. Mảnh mạch 

xoắn.  

Định tính 

A. Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 ml ethanol (TT). Đun sôi trong 3 phút, để 

nguội, lọc. Dịch lọc (dung dịch A) dùng làm các phản ứng sau và dịch chấm sắc 

ký lớp mỏng. 

B. Lấy 2 ml dung dịch A pha loãng với 10 ml ethanol 90% (TT) rồi chia vào 3 

ống nghiệm: 

Ống 1: Thêm 5 giọt acid hydrocloric (TT) và ít bột magnesi (TT), dung dịch 

chuyển dần từ màu vàng nhạt sang màu hồng rồi tím đỏ. 

Ống 2: Thêm 2 giọt dung dịch natri hydroxyd 20% (TT), xuất hiện tủa vàng 

cam, tủa sẽ tan trong lượng dư thuốc thử. 

Ống 3: Thêm 2 giọt dung dịch sắt (III) clorid 5% (TT), dung dịch có màu xanh 

rêu. 

C. Nhỏ 2 - 3 giọt dung dịch A lên tờ giấy lọc, để khô, soi dưới đèn tử ngoại (ở 

bước sóng 366 nm) sẽ quan sát thấy huỳnh quang màu vàng nâu. 

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

Bản mỏng: Silica gel GF254 

Dung môi khai triển: n- butanol- acid acetic- nước (4: 1: 5). 

Dung dịch thử: Dung dịch A  

Dung dịch chuẩn: Hoà tan rutin trong ethanol 90% (TT) để được dung dịch có 

chứa 1 mg/ml. 

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 l mỗi dung dịch trên. Sau khi 
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triển khai xong, để khô bản mỏng ở nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử 

ngoại ở bước sóng 366 nm, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có vết cùng 

phát quang màu nâu và cùng giá trị Rf với vết rutin trên sắc ký đồ của dung dịch 

đối chiếu. Hiện màu bằng hơi amoniac đậm đặc (TT), trên sắc ký đồ của dung 

dịch thử phải có vết cùng màu vàng có cùng giá trị Rf với vết rutin chuẩn (Rf: 0,5 

- 0,54) trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu. 

Độ ẩm 

Không quá 12 % (Phụ lục 12.13). 

Tro toàn phần 

Không quá 10% (Phụ lục 9.8). 

Tạp chất (Phụ lục 12.11) 

Tỷ lệ hoa đã nở: Không quá 10%  

Tỷ lệ hoa sẫm màu:  Không quá 1%  

Các bộ phận khác của cây: Không quá 2% . 

Định lượng 

Dung dịch chuẩn: Cân chính xác khoảng 0,2 g rutin chuẩn đã sấy khô (trong 

chân không) tới khối lượng không đổi, cho vào một bình định mức 100 ml. Hoà 

tan trong 70 ml methanol (TT) bằng cách làm ấm trên cách thuỷ. Để nguội, thêm 

methanol (TT) đủ 100 ml, lắc kỹ. Lấy chính xác 10 ml dung dịch này cho vào 

một bình định mức 100 ml khác. Thêm nước tới vạch, lắc kỹ (mỗi ml chứa 0,2 

mg rutin khan). 

Xây dựng đường cong chuẩn: Lấy chính xác 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; và 6,0 ml 

dung dịch chuẩn cho vào bình định mức 25 ml riêng biệt, thêm nước cho tới 6 

ml ở mỗi bình rồi thêm 1 ml dung dịch natri nitrit 5% (TT), trộn kỹ. Để yên 6 

phút, thêm 1 ml dung dịch nhôm nitrat 10% (TT), trộn kỹ, lại để yên 6 phút. 

Thêm 10 ml dung dịch natri hydroxyd 10% (TT), thêm nước tới vạch, trộn kỹ và 

để yên trong 15 phút. Đo độ hấp thụ ở bước sóng 500 nm (Phụ lục 4.1). Vẽ 

đường cong chuẩn, lấy độ hấp thụ là trục tung, nồng độ là trục hoành. 

Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 1 g bột dược liệu thô đã sấy khô ở 60oC 
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trong 6 giờ cho vào bình Soxhlet. Thêm 120 ml ether (TT), chiết tới khi dịch 

chiết không màu. Để nguội và gạn bỏ ether. Thêm 90 ml methanol (TT) và chiết 

tới khi dịch chiết không còn màu. Chuyển dịch chiết vào một bình định mức 100 

ml, rửa bình chiết bằng một lượng nhỏ methanol rồi cho tiếp vào bình định mức. 

Thêm methanol cho tới vạch và lắc kỹ. Lấy chính xác 10 ml dung dịch trên cho 

vào bình định mức 100 ml, thêm nước tới vạch và trộn kỹ. Lấy chính xác 3 ml 

cho vào bình định mức 25 ml, thêm 3 ml nước rồi thêm 1 ml dung dịch natri 

nitrit 5% (TT), trộn kỹ. Để yên 6 phút, thêm 1 ml dung dịch nhôm nitrat 10% 

(TT), trộn kỹ, để yên 6 phút. Thêm 10 ml dung dịch natri hydroxyd 10% (TT), 

thêm nước tới vạch, trộn kỹ và để yên trong 15 phút. Đo độ hấp thụ ở bước sóng 

500 nm (Phụ lục 4.1). Tính khối lượng rutin (g) của dung dịch thử từ nồng độ 

đọc được trên đường cong chuẩn và tính hàm lượng phần trăm rutin trong dược 

liệu.  

Hàm lượng rutin trong nụ hoa Hoè không ít hơn 20%. 

Chế biến  

Khi trời khô ráo (thường vào buổi sáng), ngắt các chùm hoa chưa nở, tuốt lấy 

nụ, loại bỏ các bộ phận khác của cây, phơi nắng hoặc sấy nhẹ cho đến khô.  

Bảo quản  

Để nơi khô, tránh mốc, mọt. 

Tính vị, qui kinh 

Khổ, hơi hàn .Vào  các kinh can, đại tràng 

Công năng, chủ trị 

Lương huyết chỉ huyết, thanh can tả hoả. Chủ trị: Các chứng chảy máu, chảy 

máu cam, ho ra máu, băng huyết, đại tiểu tiện ra máu, đau đầu, chóng mặt, mắt 

đỏ, dễ cáu gắt. 

Cách dùng, liều lượng 

Ngày 6 – 12 g, dạng thuốc sắc. 

MUỒNG TRÂU 

Folium Senna alatae 
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Lá chét phơi hay sấy khô của cây Muồng trâu (Senna alata (L.) Roxb. = Cassia 

alata L.), họ Đậu (Fabaceae). 

Mô tả 

Lá kép lông chim, dài 30 - 40 cm, gồm 8-12 đôi lá chét hình trứng hoặc hình bầu 

dục tròn ở hai đầu, lá chét dài 5 - 13 cm, rộng 2,5 - 7 cm, to dần về phía ngọn. 

Cuống ngắn hơi phình to ở gốc. Gân lá hình lông chim. Mặt trên lá màu xanh 

đậm, mặt dưới lá màu xanh nhạt hơn, hai mặt nhẵn. Mép lá nguyên.        

Vi phẫu 

Gân giữa của lá có mặt trên phẳng, mặt dưới lồi. Biểu bì trên và biểu bì dưới cả 

phần gân lá và phần phiến lá có lông che chở đơn bào ngắn, đầu nhọn, mặt dưới 

lá mật độ lông dày hơn. Riêng phần phiến lá có u lồi cutin và lỗ khí ở cả hai mặt. 

Các tế bào mô dày góc xếp thành đám nằm sát biểu bì ở phần gân lá. Một cung 

libe-gỗ nằm giữa gân lá, hai đầu cung cuộn vào phía trong nhưng không giáp 

nhau. Libe nằm thành từng đám nhỏ liên tục, gồm những tế bào nhỏ thành nhăn 

nheo, xen kẽ với các đám libe là mô mềm libe gồm những tế bào to hơn, tròn, 

vách mỏng. Gỗ tập trung thành một đám dày những tế bào có thành hóa gỗ ở 

vùng mặt trên cuống lá và tạo một vòng cung gồm những bó gỗ hình tam giác ở 

mặt dưới vùng cuống lá. Phía ngòai cung libe-gỗ có một vòng mô cứng bao 

quanh thành một vòng kín hình tim ở vùng gân lá, gồm những tế bào có thành 

dày. Phía trong cung libe-gỗ  có mô mềm đặc gồm những tế bào thành mỏng 

hình đa giác. Tinh thể calci oxalat hình lập phương nằm trong những tế bào mô 

mềm ven theo cung mô cứng . 

Phần mô mềm gồm những tế bào to, thành mỏng, vùng phiến lá tạo những 

khuyết hình xoan. 

Phần phiến lá có hai lớp mô giậu, chiếm ½ bề dày của phiến lá. 

Bột 

Bột màu xanh, chất xốp nhẹ. Soi kính hiển vi thấy: mảnh biểu bì trên và biểu bì 

dưới của lá có tế bào thành mỏng mang lông che chở đơn bào ngắn, đầu nhọn, lỗ 
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khí kiểu song bào và u lồi cutin. Mảnh biểu bì của cuống lá và gân lá có mang 

lông che chở đơn bào. Mảnh lông đơn bào bị gẫy, mảnh mô mềm. Sợi kèm tinh 

thể calci oxalat hình khối lập phương riêng lẻ. Mảnh mạch điểm, mạch mạng, 

mạch xoắn, mạch vạch.    

Định tính  

A. Lấy 1 g bột lá, thêm 10 ml dung dịch acid sulfuric 25% (TT) đun sôi trong 2 

phút, để nguội, lọc vào bình gạn. Cho vào dịch lọc 5 ml cloroform (TT), lắc. Để 

lắng, gạn lấy lớp cloroform (TT), thêm 2 ml dung dịch natri hydroxyd 10% 

(TT), lắc, để lắng, lớp kiềm có màu hồng hoặc đỏ.   

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

Bản mỏng: Silica gel G  

Dung môi khai triển: Cloroform- aceton - benzen (4 : 3 : 3). 

Dung dịch thử: Lấy 2 g bột lá đun cách thủy với 20 ml ethanol 96% (TT) trong 

30 phút, để nguội, lọc, để bay hơi đến cắn khô. Cắn thêm vào 10 ml nước và 1 

ml dung dịch acid hydrocloric 10% (TT) đun cách thủy 30 phút, để nguội sau đó 

lắc với 20 ml ether ethylic (TT) 2 lần, dịch ether được bay hơi đậm đặc làm 

dung dịch thử. 

Dung dịch đối chiếu: Pha dung dịch chrysophanol 0,1% trong ethanol 96% (TT). 

Nếu không có các chất đối chiếu, dùng 2 g bột lá Muồng trâu (mẫu chuẩn), chiết 

như mẫu thử. 

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 l dung dịch thử và dung dịch 

đối chiếu. Sau khi triển khai, để khô bản mỏng trong không khí, quan sát dưới 

ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm và hơi amoniac. Trên sắc ký đồ của dung 

dịch thử phải có các vết  có cùng màu sắc và Rf  với các vết trên sắc ký đồ của 

dung dịch đối chiếu. 

Độ ẩm 

Không quá 13% (Phụ lục 12.13). 

Tro toàn phần 

Không quá 5% (Phụ lục 9.8). 
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Tro không tan trong dung dịch acid  

Không quá 0,7% (Phụ lục 9.7). 

Tạp chất 

Không quá 0,5% (Phụ lục 12.11). 

Định lượng 

Lấy 0,5 g bột lá dược liệu cho vào bình nón 100 ml. Thêm 5 ml  acid acetic băng 

(TT). Đun hỗn hợp 20 phút với ống sinh hàn ngược trong cách thủy sôi. Để 

nguội, thêm vào bình nón 40 ml ether ethylic (TT) và đun hồi lưu trên cách thủy 

15 phút. Để nguội, lọc qua bông vào một bình gạn 250 ml, rửa bông bằng 10 ml 

ether ethylic. Cho bông trở lại vào bình nón, lặp lại cách chiết như trên 2 lần, 

mỗi lần dùng 10 ml ether ethylic (TT) và đun hồi lưu cách thủy với nước ở sinh 

hàn ngược được làm lạnh bằng nước đá trong 10 phút. Để nguội, lọc qua bông. 

Tráng bình nón bằng 10 ml ether ethylic (TT), lọc qua bông trên. Tập trung các 

dịch lọc ether ethylic vào bình gạn trên.  

Thêm cẩn thận 50 ml dung dịch kiềm – amoniac (TT) vào dịch chiết ether 

ethylic đựng trong bình gạn, lắc trong 5 phút. Sau khi hỗn hợp đã phân lớp hoàn 

toàn, gạn lớp nước màu đỏ trong suốt vào bình định mức 250 ml. Tiếp tục chiết 

lớp ether 3 lần, mỗi lần với 40 ml dung dịch kiềm – amoniac (TT). Tập trung 

các dịch chiết kiềm vào bình định mức và thêm dung dịch kiềm – amoniac tới 

vạch. 

Hút 25 ml dung dịch thu được cho vào một bình nón và đun nóng 15 phút trong 

cách thủy với ống sinh hàn ngược. Để nguội, đo mật độ quang ở bước sóng 520 

nm (phụ lục 4.1), so sánh với mẫu trắng là dung dịch kiềm – amoniac.      

Nồng độ anthranoid trong dung dịch cần đo được biểu thị bằng 1,8 dihydro 

anthraquinon và xác định bằng đường cong chuẩn xây dựng theo cobalt clorid 

(TT). 

Để có đường cong chuẩn, pha một dãy dung dịch cobalt clorid (CoCl2 . 6H2O) 

có nồng độ từ 0,2-5% và đo mật độ quang các dung dịch này ở bước sóng 520 

nm (phụ lục 4.1). Trên trục tung ghi mật độ quang đo được. Trên trục hoành ghi 
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nồng độ dẫn chất anthranoid tương ứng với nồng độ cobalt clorid, tính ra mg 

trong 100 ml.  

Theo quy ước, mật độ quang của dung dịch cobalt clorid 1% bằng mật độ quang 

của 0,36 mg 1,8 dihydro anthraquinon trong 100 ml dung dịch kiềm – amoniac. 

Hàm lượng phần trăm dẫn chất anthranoid so với dược liệu tính theo công thức: 

)100(10

250
%

ha

c
X




  

c: Nồng độ dẫn chất anthranoid bằng mg/100 ml tính theo đường cong chuẩn. 

a: Khối lượng dược liệu (g). 

h: Độ ẩm dược liệu (%). 

Dược liệu phải chứa ít nhất 0,2% dẫn chất anthranoid biểu thị bằng 1,8 dihydro 

anthraquinon. 

Ghi chú: Dung dịch kiềm – amoniac: Lấy 5 g natri hydroxyd (TT) thêm 2 ml 

amoniac đậm đặc (TT), thêm nước vừa đủ 100 ml.  

Chế biến  

Thu hoạch vào mùa hạ, hái lấy lá, phơi âm can, hoặc sấy nhẹ hay sao đến khô. 

Bảo quản  

Để nơi khô, mát, tránh ánh sáng. 

Tính vị, quy kinh  

Tân, ôn. Vào các kinh can, đại trường 

Công năng, chủ trị 

Nhuận tràng, lợi gan mật, tiêu độc, tiêu viêm, sát trùng, chỉ ngứa. Chủ trị: Táo 

bón (dùng sống), viêm gan, da vàng (dùng thuôc đã sao khô).  

Dùng ngoài chữa hắc lào, viêm da thần kinh, ngứa lở. 

Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 4 - 5 g (nhuận tràng), dạng thuốc sắc.  

Dùng ngoài: Lượng thích hợp, rửa sạch, giã nát lá, lấy nước cốt bôi, một ngày 2 

lần, hoặc lấy lá tươi vò, chà sát vào chỗ bị hắc lào. 

Kiêng kỵ  
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Phụ nữ có thai không nên dùng. 

CAM THẢO (Rễ) 

Radix Glycyrrhizae 

 

Rễ còn vỏ hoặc đã cạo lớp bần, được phơi hay sấy khô của ba loài Cam thảo 

Glycyrrhiza uralensis Fisch., Glycyrrhiza inflata Bat. hoặc Glycyrrhiza glabra 

L.; họ Đậu (Fabaceae). 

Mô tả 

Đoạn rễ hình trụ, thẳng hay hơi cong queo, thường dài 20-30 cm, đường kính 

0,5-2,5 cm. Cam thảo chưa cạo lớp bần bên ngoài có màu nâu đỏ cùng những 

vết nhăn dọc. Cam thảo đã cạo lớp bần có màu vàng nhạt. Khó bẻ gãy, vết bẻ 

màu vàng nhạt có nhiều xơ dọc. Mặt cắt ngang có nhiều tia ruột từ trung tâm tỏa 

ra, trông giống như nan hoa bánh xe. Mùi đặc biệt, vị ngọt hơi khé cổ. 

Vi phẫu 

Lớp bần dày gồm các tế bào hình chữ nhật. Mô mềm vỏ có chứa nhiều hạt tinh 

bột. Tia ruột có 3-5 hàng tế bào loe rộng thành hình phễu trong vùng libe. Libe 

hình nón chứa các đám sợi thành dày và tinh thể calci oxalat. Gỗ gồm mạch gỗ 

to, sợi gỗ và mô mềm gỗ ít hóa gỗ. Trong có tủy nhỏ. 

Bột 

Màu vàng nhạt đến màu vàng nâu. Soi kính hiển vi thấy các mảnh mô mềm với 

tế bào có thành mỏng chứa nhiều hạt tinh bột. Hạt tinh bột đứng riêng rẽ, hình 

trứng hay hình cầu có đường kính 2- 20 μm. Sợi gỗ màu vàng, có thành dày, 

thường kèm theo tế bào có tinh thể calci oxalat hình lăng trụ. Mảnh mạch điểm 

màu vàng, mảnh bần màu nâu đỏ. 

Định tính 

A. Nhỏ dung dịch amoniac (TT) lên bột dược liệu sẽ có màu vàng tươi, thêm 

acid sulfuric 80% (TT) sẽ mất màu vàng tươi. 

B. Lấy 0,5 g bột Cam thảo, thêm 50 ml ethanol 70% (TT), đun nóng trên cách 

thủy trong 15 phút. Lọc nóng qua bông, lấy dịch lọc để làm các phản ứng sau: 
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Lấy 10 ml dịch lọc vào một chén sứ, cô trên cách thủy đến khô. Thêm vào cắn 1 

ml anhydrid acetic (TT) và 1 ml cloroform (TT), khuấy kỹ, lọc lấy phần dung 

dịch trong, cho vào một ống nghiệm khô. Thêm từ từ theo thành ống nghiệm 

khoảng 1 ml acid sulfuric (TT). Giữa 2 lớp chất lỏng có vòng ngăn cách màu 

nâu đỏ, lớp dung dịch phía trên có màu vàng nâu sẫm. 

Lấy 2 - 3 ml dịch lọc cho vào một ống nghiệm, thêm một ít bột magnesi kim loại 

và 0,5 ml acid hydrocloric (TT) sẽ xuất hiện màu đỏ sẫm. 

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

Bản mỏng: Silica gel G đã hoạt hóa ở 105 oC trong 1 giờ.  

Dung môi khai triển: Cloroform - methanol - n-hexan (7 : 1 : 2). 

Dung dịch thử: Lấy khoảng 0,5 g bột dược liệu, thêm 20 ml ether ethylic (TT), 

đun hồi lưu trên cách thủy trong 1 giờ, gạn bỏ dịch ether. Thêm vào bã 1 ml acid 

hydrocloric (TT) và 20 ml cloroform (TT), đun hổi lưu trong 1 giờ, để nguội, lọc 

lấy dịch chiết. Bốc hơi dịch chiết đến cắn, thêm vào cắn 1 ml methanol (TT). 

Dung dịch đối chiếu: Lấy acid glycyrrhetic, hòa tan trong methanol (TT) để 

được dung dịch có nồng độ khoảng 1 mg/ml. Nếu không có acid glycyrrhetic, 

dùng 0,5 g bột Cam thảo (mẫu chuẩn) chiết như mẫu thử. 

Cách tiến hành: Trên một bản mỏng chấm riêng biệt 5 μl mỗi dung dịch trên. 

Sau khi khai triển xong, lấy bản mỏng ra để khô ngoài không khí, phun dung 

dịch acid sulfuric 10% trong methanol (TT), sấy bản mỏng ở 105 oC trong 5 

phút. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu và cùng giá trị 

Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu. 

Độ ẩm 

Không quá 12%  (Phụ lục 9.6). 

Tro toàn phần 

Không quá 6% đối với rễ đã cạo vỏ; không quá 10% đối với rễ không cạo vỏ 

(Phụ lục 7.6). 

Tro không tan trong acid hydrocloric 

Không quá 2,5% (Phụ lục 9.7). 

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

Định lượng 

Cân chính xác khoảng 10 g bột dược liệu vào một bình nón dung tích 250 ml. 

Thêm 100 ml ethanol 20% (TT), đun trên cách thủy sôi trong 30 phút. Để lắng, 

gạn lấy dịch chiết. Chiết tiếp như trên 2 lần nữa, mỗi lần với 50 ml ethanol 20% 

(TT). Tập trung các dịch chiết vào một bình nón dung tích 250 ml, thêm 30 ml 

ethanol (TT), để yên qua đêm. Lọc, cô dịch lọc trên cách thủy sôi đến khi hết 

ethanol, để nguội. Thêm 50 ml nước cất, 1 ml acid hydrocloric (TT), khuấy đều. 

Đặt hỗn hợp vào trong nước đá đang tan trong 30 phút, gạn bỏ lớp nước, thu kết 

tủa. Hòa kết tủa với 10 ml ethanol (TT), lọc qua giấy, rửa giấy lọc với ethanol 

(TT) tới khi nước rửa hết màu vàng. Tập trung tất cả dịch ethanol vào một cốc 

đã cân bì, bốc hơi trên cách thủy đến cắn, sấy cắn trong 3 giờ ở 105 oC. Lấy ra, 

để nguội trong bình hút ẩm. Cân và tính kết quả. 

Hàm lượng cắn chứa acid glycyrrhizic không được dưới 6% tính theo dược liệu 

khô kiệt. 

 

Chế biến 

Sau khi đào lấy rễ, 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 (cứ 1 kg Cam thảo, 

dùng 200 g mật, thêm 200 g nước đun sôi), rồi sao vàng thơm. 

Bảo quản 

Để 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 
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Kiện tỳ ích khí, nhuận phế chỉ  ho, giải độc, chỉ thống, điều hoà tác dụng các 

thuốc.  

Chích Cam thảo: Bổ tỳ, ích khí, phục mạch. Chủ trị: Tỳ vị hư nhược, mệt mỏi 

yếu sức, hoá đờm chỉ ho, đánh trống ngực, mạch kết đại (mạch dừng), loạn nhịp 

tim. 

Sinh cam thảo: Giải độc tả hoả. Chủ trị: Đau họng, mụn nhọt, thai độc. 

Cách dùng, liều luợng 

Ngày dùng 4 - 12 g, dạng thuốc sắc hoặc bột. 

Kiêng kỵ 

Không dùng chung với các vị Đại kích, Nguyên hoa, Hải tảo, Cam toại 

Câu hỏi lượng giá: 

Câu 1: Kiểm tra chất lượng dược liệu nhằm mục đích: 
a. Xem dược liệu có đạt tiêu chuẩn để đưa và sản xuất hay sử dụng làm thuốc hay 

không 

b. Phân biệt sự đúng sai, sự nhầm lẫn đối với dược liệu. 

c. Giả mạo đối với một dược liệu. 
d. Cả a, b, c  đều đúng 

Câu 2: Hiện Nay, người ta dựa vào tiêu chuẩn nào để kiểm tra chất lượng dược 

liệu 
a. Dược điển Việt Nam III 

b. Dược điển Việt Nam IV 

c. Tiêu chuẩn địa phương 

d. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 3: Lấy mẫu ở một lô dược liệu gồm 500 gói thì số bao gói cần lấy mẫu là 
a. 50 gói 

b. 25 gói 

c. 75 gói 

d. 100 gói 

Câu 4:  Lấy mẫu ở một lô dược liệu quý gồm 500 gói thì số bao gói cần lấy mẫu 

là 
a. 50 gói 

b. 25 gói 

c. 100 gói 

d. 500 gói 
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Câu 5: Vị trí lấy mẫu của mỗi bao kiện là 
a. Trên 

b. Trên và dưới 

c. Trên, giữa và cuối 

d. Không có quy định 

Câu 6: nếu lượng dược liệu nhỏ hơn 5kg  thì số lượng mẫu được lấy là: 
a. Nhỏ hơn 3 lần số lượng đem thử 

b. Không nhỏ hơn 3 lần số lượng đem thử 

c. Bằng 1/3 số lượng dược liệu 

d. Không nhỏ hơn 1/3 số lượng dược liệu 

Câu 7: Nếu lượng dược liệu lớn hơn 5kg thì số lượng mẫu cần lấy đối với thuốc 

thông thường là: 
a. 100g-500g 

b. 200g-500g 

c. 250g-500g 

d. 350g-500g 

 Câu 8: Lượng mẫu đồng nhất được chia làm mấy phần 
a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

Câu 9: Thời gian lưu mẫu trong kiểm nghiệm dược liệu là 
a. Ít nhất 1 tháng 

b.  Ít nhất 1 năm 

c. Lưu đến khi dược liệu bị hư 

d. Cả a, b, c đều sai 

Câu 10: Có mấy phương pháp làm mềm dược liệu 
a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

Câu 11: Thêm 1-2 giọt thuốc thử phloroglucinol ,để yên một lúc,thêm 1 giọt 

acid hydroloric(TT),vùng hóa gỗ sẽ xuất hiện màu gì 
a. vàng 

b. Đỏ 

c. Xanh lam 

d. tím 

Câu 12: Màng tế bào hóa bần hoặc hóa cutin được phát hiện bằng thuốc thử 

nào? 
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a. Sudan III 

b. Kẽm clorid – iod 

c. Iod 

d. Acid sulfuric 

Câu 13: Có mấy phương pháp xác định độ ẩm 
a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

Câu 14: Mọi dược liệu đều có thể xác định độ ẩm bằng phương pháp nào sau 

đây 
a. Phương pháp sấy 

b. Phương pháp chưng cất với dung môi 

c. Phương pháp đun chảy 

d. Phương pháp làm lạnh 

Câu 15: Biểu bì mang khí khổng, lông che chở, lông tiết là những cấu tử thường 

thấy trong bột nào? 

a. Bột lá 

b. Bột thân 

c. Bột rễ 

d. b, c đều đúng 

Câu 16: Để phát hiện hạt tinh bột người ta dùng thuốc thử nào sau đây 

a. Dung dịch lugol 

b. Dung dịch hồ tinh bột 

c. Dung dịch acid  sulfuric 

d. Thuốc thử KMnO4 

Câu 17: Đối với các dược liệu có chứa chất dễ bay hơi như tinh dầu thì ta nên 

dùng phương pháp nào để xác định độ ẩm. 

a. Phương pháp sấy 

b. Phương pháp chưng cất với dung môi 

c. Phương pháp chiết nóng 

d. Phương pháp chiết lạnh 
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Câu 18: Chất vô cơ lẫn vào dược liệu trong quá trình thu hái, chế biến là chất vô 

cơ có nguồn gốc 

a. Nội sinh 

b. Ngoại sinh 

c. Nội sinh và ngoại sinh 

d. Chất vô cơ do cây tự tạo ra. 

Câu 19: Để chiết xuất, định tính, định lượng các hoạt chất trong dược liệu ta dựa 

vào: 

a. Thuốc thử lugol 

b. Thuốc thử đa năng 

c. Dựa vào tính chất của nhóm dược chất 

d. cả a, b, c đều sai 

Câu 20: Để chiết chất khó tan trong dung môi ở nhiệt độ thường ta dùng phương 

pháp chiết nào sau đây 

a. chiết nóng 

b. Chiết lạnh 

c. Chiết cồn cao độ 

d. Chiết cồn thấp độ 
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BÀI 5 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC  

CÓ TÁC DỤNG AN THẦN, GÂY NGỦ 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 

1. Nêu được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng (thu hái, chế biến sơ bộ) của 

cây, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc có tác dụng 

an thần, gây ngủ quy định trong chương trình. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ các vị 

thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH: 

1. CÂY SEN: 

Nelumbium speciosum Willd = Nelumbium nuciferum Gaertn. 

Họ Sen (Nelumbonaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật: 

Cây Sen được trồng nhiều ở các hồ ao vùng đồng bằng, có thân rễ hình trụ 

mọc bò lan trong bùn gọi là ngó sen. Lá hình tròn, có cuống dài dính vào giữa phiến lá, 

mép lá uốn lượn, trên cuốn có gai ngắn. Hoa to đều, lưỡng tính, màu hồng hoặc trắng, 

hương thơm, nhiều lá noãn chứa trong một đế hoa sau thành quả. Quả kép gồm nhiều 

quả bế có vỏ cứng màu đen (liên thạch), trong quả chứa cây mầm màu xanh (liên tâm). 

1.2. Bộ phận dùng 

- Liên thạch (fructus Nelumbii) là quả già đã phơi khô. Bóc vỏ bằng cách 

ngâm liên thạch vào nước ấm 1 - 2 giờ, vớt hạt ra, dùng dao chặt nhẹ theo chiều ngang 

từng hạt, tách bỏ vỏ cứng ngoài, thông lấy riêng liên tâm, cùi còn lại là liên nhục. 

- Liên nhục (semen Nelumbii) là cùi hạt còn màng mỏng của quả già đã phơi 

khô, độ ẩm không quá 14%, tro toàn phần không quá 4.5%, hạt vỡ đôi, vỡ ba không 

quá 10%. 

- Liên tâm (embryo Nelumbii) là cây mầm lấy trong quả sen đã phơi khô, độ 

ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 0,5%. 

- Liên diệp (folium Nelumbii) thu hái lá bánh tẻ vào mùa thu, bỏ cuống, phơi 

khô, độ ẩm không quá 13%, vụn nát (qua rây 36) không quá 5%, cuống lá còn sót lại 

không quá 2%. 

- Liên tu (stamen Nelumbii) là tua nhị và bao phấn đã phơi khô, độ ẩm không 

quá 13%, tạp chất không quá 0,5%. 



89 

 

Ngoài ra còn dùng liên ngẫu (thân rễ tươi hoặc phơi khô), liên phòng (gương 

sen già sau khi đã lấy hết quả, phơi khô). 

1.3. Thành phần hóa học: 

- Liên nhục có protid, lipid, đường (raffinose), tinh bột. 

- Liên tâm có alcaloid là liencimin, isoliencimin, neferin, lotucin. 

- Liên diệp có alcaloid là nuciferin, nor-nuciferin, pronuciferin, dehydo-

nuciferin, roemerin, dehydroroemerin, anonain, dehydroanonain; flavonoid là 

quercetin, tanin. 

- Liên tu có chất thơm, tanin. 

- Liên ngẫu có protein, vitamin, đường. 

- Liên phòng có flavonoid là quercetin. 

1.4. Công dụng 

- Liên nhục chữa tỳ hư, thận yếu, di mộng tinh, kém ăn mất ngủ, cơ thể suy 

nhược, trẻ em chậm lớn, quấy khóc. 

- Liên tâm chữa tâm phiền, kém ăn mất ngủ, thổ huyết, phiền khát. 

- Liên diệp chữa kiết tả do thử thấp, xuất huyết, đại tiểu tiện ra máu. 

- Liên tu chữa thổ huyết, băng huyết, an thần. 

- Liên ngẫu và liên phòng chữa thổ huyết, băng huyết, tiểu tiện ra máu. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Liên nhục dùng 10 - 30g/ngày, có thể tới 100g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc 

bột, thuốc hoàn. 

- Liên tâm dùng 2 - 4g/ngày (sao vàng kỹ), dạng thuốc hãm. 

- Liên diệp dùng 15 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Liên tu dùng 5 - 10g/ngày, dạng thuốc hãm, thuốc sắc. 

- Liên ngẫu dùng tươi 30 - 40g/ngày hoặc khô 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Liên phòng dùng 15 - 30g/ngày, dạng thuốc sắc. 

2. CÂY LẠC TIÊN: 

Passiflora foetida L. 

Họ Lạc Tiên (Passifloraceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật: 

Dây leo bằng tua cuốn, thân tròn, rỗng. Lá mọc so le, phiến lá chia thành 3 

thùy. Hoa đơn độc, màu trắng, có tràng phụ hình sợi, màu tím. Quả hình tròn bao bọc 
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bởi lá bắc còn lại, lúc chín màu vàng. Toàn cây có nhiều lông mịn. Cây mọc hoang ở 

các bãi trống, bờ bụi vùng trung du và miền núi. 

2.2. Bộ phận dùng: 

Toàn cây (herba Passiflorae) thu hái vào mùa xuân hạ, bỏ gốc rễ, cắt ngắn 4 - 

5cm, phơi hoặc sấy ở 500C đến khô. 

2.3. Thành phần hóa học: 

Lạc tiên có saponin, flavonoid, cumarin. Quả chín có đường, muối, calci, 

phosphor, sắt. 

2.4. Công dụng: 

Chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngủ không yên giấc, hồi hộp, hay mơ mộng. 

2.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Lạc tiên dùng 20 - 40g/ngày, dạng thuốc sắc, siro thuốc. 

- Cao lạc tiên, chai 250ml, có tác dụng an thần, gây ngủ, uống 20 - 30ml trước 

khi đi ngủ buổi tối. 

3. CÂY VÔNG NEM: 

Erythrina variegata L.var.orientalis (L.) Merr 

Họ Đậu (Fabaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật: 

Cây mộc, cao tới 10 mét, thân và cành có gai ngắn. Lá kép gồm 3 lá chét lá 

chét giữa to hơn, phiến lá chét nguyên hình gần như 3 cạnh, đầu lá hơi nhọn, 1 tươi có 

màu xanh lục và nhẵn bóng, lú khô có màu lục sáng. Hoa mọc thành chùm dày, màu 

đỏ tươi. Quả loại đậu màu đen. Hạt hình thận, màu đỏ nâu. Cây mọc hoang và được 

trồng ở khắp nơi. 

3.2. Bộ phận dùng: 

- Lá vông nem (folium Erythrinae) thu hái vào mùa xuân hạ, bỏ cuống, dùng 

tươi hoặc phơi khô, độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%, vụn nát (qua rây 

37) không quá 4%. 

- Vỏ thân (cortex Erythrinae) đã cạo sạch lớp vỏ khô ngoài, thái mỏng, phơi 

hoặc sấy khô. 

3.3. Thành phần hóa học: 

- Lá có alcaloid là erythrinalin, saponin là mygarrhin. Dược liệu phải chứa ít 

nhất 0,6% alcaloid toàn phần. 

- Hạt có alcaloid là hypaphorin. 
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3.4. Công dụng: 

- Lá có tác dụng an thần, chữa mất ngủ do hồi hộp, lo âu, đổ mồ hôi trộm. 

- Vỏ thân cây chữa bệnh ngoài da bị lở loét, viêm ngứa. 

3.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Lá vông nem khô dùng 8 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Cao lỏng 1/1, uống 10-20ml trước khi đi ngủ buổi tối. 

- Siro lá vông uống 30 - 40ml trước khi đi ngủ buổi tối. 

- Vỏ thân sắc đặc rửa chỗ da bị lở loét 

4. CÂY TÁO TA: 

Zizyphus jujuba Lamk. 

Họ Táo ta (Rhamnaceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật: 

Cây nhỡ, cao 5 - 10m, phân nhiều cành, có gai ngắn. Lá mọc cách, hình bầu 

dục ngắn, mặt trên xanh, mặt dưới nhạt, mép lá hơi răng cưa, 3 gân lá hình cung. Hoa 

nhỏ, mọc thành xim ở kẽ lá, màu vàng. Quả hạch hình cầu hoặc trứng, màu vàng, chứa 

2 hạt dẹt, mặt ngoài của hạt bóng, màu nâu đỏ hoặc nâu vàng. Cây được trồng ở khắp 

nơi để ăn quả, lấy hạt. 

4.2. Bộ phận dùng: 

Nhân hạt (semen Zizyphi jujubae) của quả già thu về xay lấy nhân, phơi khô, 

độ ẩm không quá 8%, tỷ lệ giập vỡ không quá 10%, hạt non lép không quá 2%. 

4.3. Thành phần hóa học: 

- Nhân hạt có saponin, phytoseterol. 

- Lá chứa quercetin, rutin. 

- Quả táo có acid betulinic, betulin, vitamin C. 

4.4. Công dụng: 

- Táo nhân (sao đen) dùng làm thuốc an thần, chữa mất ngủ, suy nhược thần 

kinh, giảm trí nhớ. 

- Lá táo chữa mụn nhọt, lở ngứa ngoài da. 

- Quả dùng để ăn, làm mứt, giải khát. 

4.5. Cách dùng, liều dùng: 

- Táo nhân (sao đen) dùng 8 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán. 

- Lá non (thêm muối natri clorid) giã đắp ngoài da để chữa mụn nhọt. 
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- Quy tỳ hoàn chữa tỳ hư, đại tiện ra máu, kém ăn mất ngủ, bệnh hay quên, 

ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 10g. 

5. CÂY BÌNH VÔI: 

Stephania sp. 

Họ Tiết dê (Menispermaceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật: 

Nhiều loài có rễ củ mang tên Bình vôi như Stephania rotunda Lour., Stephania 

sinica Diels, Stephania pierrei Diels, Stephania dielsiana Y.C. Wu. đều dùng được. 

Stephania rotunda Lour. thuộc loại dây leo, dài 2 - 6m. Rễ phát triển to thành 

củ, có khi nặng tới 20 - 30kg. Lá mọc so le, hình bầu dục, hình tim hoặc hơi tròn. Hoa 

tự tán nhỏ, đơn tính khác gốc, màu vàng cam. Quả hình cầu, lúc chín có màu đỏ tươi, 

trong chứa một hạt, hình móng ngựa, có gai. Cây mọc hoang chủ yếu vùng núi đá vôi, 

nhiều nhất ở Ninh Bình. 

5.2. Bộ phận dùng: 

Rễ củ (radix Stephaniae) đã cạo vỏ, thái lát mỏng, phơi hoặc sấy khô, độ ẩm 

không quá 14%, tạp chất không quá 1%. 

5.3. Thành phần hóa học: 

Bình vôi chứa alcaloid với hàm lượng rất khác nhau tùy theo loài. 

Alcaloid chính là L-tetrahydropalmatin (rotundin), stepharin, roemerin, 

cycleanin, và tinh bột. 

5.4. Công dụng: 

Rễ củ bình vôi là vị thuốc an thần, gây ngủ. Rotundin làm thuốc trấn kinh, 

chữa suy nhược thần kinh, rối loạn tâm thần, nhức đầu. 

5.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Bình vôi dùng 3 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Rotundin hydroclorid viên 50mg, uống 1 - 3 viên/ngày. 

6. CÂU ĐẰNG (thân có gai) 

Ramulus cumuncus Uncariae 

6.1. Nguồn gốc: 

Câu đằng là đoạn thân có gai hình móc câu đã phơi hoặc sấy khô của cây Câu 

đằng (Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jack), họ Cà phê (Tubiaceae), mỗi đốt có 1 - 2 

móc câu, màu nâu xám, độ ẩm không quá 12%, gai dài quá 2cm không quá 10%. 
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6.2. Thành phần hóa học: 

Câu đằng chứa alcaloid là rhynchiphylin, isorhynchophylin. 

6.3. Công dụng: 

Câu đằng dùng làm thuốc chữa đau đầu, ù tai, chóng mặt, hoa mắt do cao 

huyết áp, trẻ em sốt kinh giật, nổi ban, lên sởi. 

6.4. Cách dùng, liều lượng: 

- Câu đằng dùng 12 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hoàn. 

- Ngưu hoàng hoàn chuyên trị chứng kinh phong, sốt cao, co giật, ho suyễn, 

ngày uống 2 lần vào buổi sáng và tối, mỗi lần 2 hoàn; trẻ em uống 1/2 - 1 hoàn/lần tùy 

theo tuổi. 

7. THUYỀN THOÁI (xác lột) 

Periostracum Cicadae 

7.1. Nguồn gốc: 

Thuyền thoái là xác lột của con Ve sầu đồng bằng (Leptopsaltria tuberosa 

Sigr) và Ve sầu miền núi (Gaeana maculata Drury), họ Ve sầu (Cicadae) lột lúc trưởng 

thành, thuyền thoái nhẹ, nguyên xác cả con, màu nâu nhạt, độ ẩm không quá 10%, tỷ 

lệ vụn nát (qua rây 37) không quá 5%. 

7.2. Công dụng: 

Thuyền thoái chữa phong nhiệt, phát sốt, lên đậu, lên sởi, sốt phát ban, trẻ em 

kinh phong co giật, đau mắt có màng. 

7.3. Cách dùng, liều lượng: 

Ngày dùng 2 - 6g, dạng thuốc sắc, hoàn tán, thường phối hợp với các vị thuốc 

khác (không dùng cho các chứng hư không do phong nhiệt). 

 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Điền 5 đặc điểm thực vật về loại cây, lá, hoa, quả, hạt của cây Vông nem: 

A. .......................................... 

B. .......................................... 

C. .......................................... 

D. .......................................... 

E. .......................................... 
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2. Kể tiếp cho đủ 7 bộ phận dùng làm thuốc của cây Sen: 

A. Liên thạch 

B. Liên phòng 

C. .......................................... 

D. .......................................... 

E. .......................................... 

F. .......................................... 

G. .......................................... 

3. Viết tên khoa học của cây Sen: ....................... (A), họ Sen:.................................. (B) 

4. Viết tên khoa học của cây Lạc tiên .......................................... (A), họ Lạc 

tiên:..................................(B) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8 

5. Liên diệp có flavonosid là nuciferin, quercetin    A - B 

6. Táo nhân có acid betulinic, betulin, saponin     A - B 

7. Lá vông có alcaloid là erythrinalin, saponin là myfarrhin   A - B 

8. Câu đẳng có alcaloid là rhynchophylin, isorhynchophylin   A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 12 

9. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Lá vông nem (khô) 13% 

B. Liên nhục 15% 

C. Táo nhân 8% 

D. Bình vôi đã thái lát 15% 

E. Thuyền thoái 12% 

10. Giới hạn tạp chất của vị thuốc: 

A. Liên tâm 1% 

B. Liên tu 1% 

C. Bình vôi 2% 

D. Lá vông (khô) 1% 

E. Liên diệp còn cuống 3% 

11. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Táo nhân chữa mất ngủ 



95 

 

B. Câu đằng chữa đau dây thần kinh 

C. Liên diệp chữa kiết lỵ 

D. Thuyền thoái chữa phong hàn phát sốt 

E. Liên nhục chữa tỳ hư, thận yếu, mất ngủ 

12. Công dụng chữa bệnh chính của thành phẩm: 

A. Cao lạc tiên có tác dụng an thần. 

B. Cao lá vông chữa hồi hộp 

C. Quy tỳ hoàn chữa lo âu 

D. Ngưu hoàng hoàn chữa chứng kinh giật, sốt cao. 

E. Siro lá vông chữa các chứng kinh giật. 

13. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Lá vông non 5g, nấu canh ăn vào buổi tối 

B. Hãm 10g liên tâm uống vào buổi tối 

C. Lạc tiên dùng 40g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Táo nhân dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Thuyền thoái dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

14. Cách dùng, liều lượng của thành phần: 

A. Cao lá vông uống 10ml trước khi đi ngủ buổi tối 

B. Siro lá vông uống 20ml trước khi đi ngủ buổi tối 

C. Ông tỳ hoàn uống ngày 3 lần, mỗi lần 30g 

D. Cao lạc tiên uống 10ml trước khi đi ngủ buổi tối 

E. Ngưu hoàng hoàn cho trẻ 3 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần nửa hoàn. 

 

************ 
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BÀI 6 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC  

CHỮA CẢM SỐT, SỐT RÉT 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 

1. Kể được các đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành 

phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc chữa cảm sốt, sốt rét. 

2. Hướng dẫn sử dụng được các vị thuốc và thành phẩm điều chế từ các vị 

thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH: 

1. CÂY BẠC HÀ 

Thường dùng 2 loài Bạc hà: 

- Cây Bạc hà Á (Mentha arvensis L.) 

- Cây Bạc hà Âu (Mentha piperita L.) 

Họ Hoa môi (Labiatae = Lamaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật: 

1.1.1. Cây Bạc hà Á: 

Cây cỏ, sống nhiều năm, cao 30 – 60cm. Thân màu tím hoặc xanh, có nhiều 

lông nhỏ, thường phân nhánh, mọc đứng hoặc bò, rễ mọc ra từ các đốt. Lá mọc đối 

chéo chữ thập, phiến lá hình bầu dục, mép lá khía răng cưa. Hoa nhỏ mọc thành xim ở 

kẽ lá, tràng hình môi, màu tím hồng hoặc trắng. Bạc hà Á mọc hoang và được trồng ở 

nhiều nơi nước ta. 

1.1.2. Cây Bạc hà Âu: 

Cây cỏ, sống nhiều năm, thân bò màu tía ra hoa đỏ hoặc thân màu xanh ra hoa 

trắng, hoa mọc nhiều vòng tập hợp thành bông giả ở đầu cành. Bạc hà Âu được trồng 

nhiều ở các nước Châu Âu và đã được di thực về trồng tại Việt Nam. 

1.2. Bộ phận dùng: 

Toàn cây (herba Menthae) mang cành lá bắt đầu ra hoa, loại bỏ rễ, dùng tươi 

hoặc phơi khô trong râm, độ ẩm không quá 13%, lá thâm đen không quá 1% tạp chất 

không quá 1%, tỷ lệ vụn nát (qua rây 37) không quá 5%, thân và hoa tự không quá 

50%, tro toàn phần không quá 13%. 
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1.3. Thành phần hóa học: 

Toàn cây chứa tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là L-menthol, menthyl 

acetat, L-menthon, L-α-pinen, L-limonen. Tinh dầu bạc hà phải chứa trên 48% 

menthol toàn phần và 3,9% menthol ở dạng ester. 

1.4. Công dụng: 

- Bạc hà chữa cảm sốt không ra mồ hôi, nhức đầu, ngạt mũi, nôn mửa. 

- Tinh dầu bạc hà, menthol sát trùng mạnh, chữa viêm họng, viêm mũi, đau 

bụng lạnh. 

1.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Bạc hà dùng 12 – 20g/ngày, dạng thuốc xông, thuốc sắc. 

- Bột cảm cúm chữa cảm mạo, nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi, ngày uống 6g, chia 

làm 2 - 3 lần. 

- Tinh dầu bạc hà, menthol dùng dưới dạng thuốc xoa, thuốc xông. 

1.6. Kỹ thuật trồng cây Bạc hà: 

1.6.1. Thời vụ: 

Thời vụ tốt nhất vào tháng 1 - 2, miền núi tháng 3 - 4 hàng năm. Làm đất tơi 

xốp, đánh rãnh cho dễ thoát nước, lên luống cao 15 - 20cm, rộng 0,9 - 1m. Bón phân 

chuồng mục 15 - 20 tấn/ha, phân đạm 200 - 250kg/ha. 

1.6.2. Cách trồng: 

Đánh rạch ngang luống sâu 0,7 - 10cm, hàng cách nhau 25 - 30cm. Cắt thân 

cây thành từng đoạn ngắn 8 - 10cm, đặt nghiêng vào rãnh, lấp đất, ấn chặt, tưới nước 

đủ ấm. 

1.6.3. Chăm sóc: 

Sau khi trồng được 2 tuần thì làm cỏ, xới phá váng, dùng phân đạm pha loãng 

tưới để tạo lá. Một năm thu hái 2 - 3 lần, sau mỗi lần thu hái phải nhổ cỏ, làm sạch 

luống, bón phân, tưới nước để cây tái sinh nhanh. 

1.6.4. Thu hoạch: 

Bạc hà thu hoạch để cất tinh dầu vào những ngày khô ráo, phơi trong râm cho 

héo, nên đem cất tinh dầu ngay, năng xuất trung bình 15 - 20 tấn cây tươi/ha, cất được 

30 - 40 lít tinh dầu. 

2. CÂY XUYÊN KHUNG: 

Ligusticum wallichii Franch. 

Họ Hoa tán (Umbelliferae = Apiaceae) 
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2.1. Đặc điểm thực vật: 

Cây thảo, sống nhiều năm, thân mọc thẳng, có nhiều đốt, bên trong rỗng, thân 

rễ phát triển. Lá mọc so le, kép 3 lần lông chim, cuống lá dài, phía dưới phát triển 

thành bẹ ôm lấy thân cây. Hoa tự tán kép, màu trắng. Quả bế đôi, hình trứng. Cây 

được trồng ở vùng cao các tỉnh trung du và miền núi. 

2.2. Bộ phận dùng: 

Thân rễ (rhizoma Ligustici) thu hoạch về phơi hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 

13%, tạp chất không quá 1%. 

2.3. Thành phần hóa học: 

Rễ có alcaloid bay hơi, tinh dầu, acid ferulic, hợp chất phenol kết tinh, một 

ester nội. 

2.4. Công dụng: 

Xuyên khung có tác dụng bổ huyết, điều kinh, chữa nhức đầu, hoa mắt, cảm 

sốt, ngực bụng đầy trướng. 

2.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Xuyên khung dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc viên, thuốc 

rượu (người âm hư hỏa vượng không dùng). 

- Thập toàn đại bổ hoàn có tác dụng bổ dưỡng cơ thể, chữa suy nhược, ốm mới 

dậy, kém ăn, mất ngủ, phụ nữ sau sinh đẻ. Uống vào sáng sớm và buổi tối trước khi đi 

ngủ, mỗi lần 5 - 10g. 

3. CÂY BẠCH CHỈ: 

Angelica dahurica (Fisch). Benth. Et Hook.f. 

Họ Hoa tán (Umbelliferae = Apiaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật: 

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 0,50 - 1,50m. Thân hình trụ rỗng, mặt ngoài 

màu tím hồng, không phân nhánh. Rễ củ phát triển, trên rễ có nhiều vết sần nổi ngang 

củ. Lá to, cuống dài, phần dưới phát triển thành bẹ ôm lấy thân cây, phiến lá xẻ 2 - 3 

lần lông chim, mép lá khía răng cưa. Cụm hoa tán kép, mọc ở ngọn, màu trắng. Quả bế 

đẹt. Toàn cây có mùi thơm. Cây được di thực về trồng ở các tỉnh đồng bằng và miền 

núi nước ta. 

3.2. Bộ phận dùng: 

Rễ củ (radix Angelicae) thu hoạch vào mùa thu, phơi hoặc sấy khô, độ ẩm 

không quá 13%, tạp chất không quá 1%, tỷ lệ vụn nát không quá 5%, tro toàn phần 

không quá 1%. 
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3.3. Thành phần hóa học: 

Rễ có tinh dầu, nhựa, angelicotoxin, byak-angelicin, acid angelic, phellandren, 

dẫn chất furocoumarin. 

3.4. Công dụng: 

Bạch chỉ là vị thuốc chữa cảm sốt, nhức đầu, đau răng, tê nhức do phong thấp, 

chảy máu cam, tiểu tiện ra máu. 

3.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Bạch chỉ dùng 4 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột (âm hư, hỏa vượng 

không dùng). 

- Viên khung chỉ 0,30g, chữa cảm sốt, sốt xuất huyết, ngày uống 2 - 3 lần, 

người lớn 4 - 8 viên/lần, trẻ em 2 - 4 viên/lần. 

4. CÂY CANHKINA 

Cinchona sp. 

Họ Cà phê (Rubiaceae) 

Canhkina có nhiều loài như Canhkina đỏ (Cinchona succirubra Pav,), 

Canhkina vàng (Cinchona calisaya Weddell), Canhkina xám (Cinchona officinalis L) 

và một số loài lai giống của chúng, thuộc họ Cà phê (Rubiaceae). 

4.1. Đặc điểm thực vật: 

Nước ta đã di thực giống Cinchona succirubra Pav. về trồng ở miền Trung, 

miền Bắc nhiều năm nay cho loại Canhkina đỏ (quinquina rouge). Giống này là loại 

cây gỗ to, cao 10 - 20m. Lá mọc đối, có cuống với 2 lá kèm thường rụng sớm, mép lá 

nguyên, hình trứng hoặc hình mạc, gân lá hình lông chim. Hoa mọc thành chùm xim, 

lưỡng tính, màu trắng hoặc trắng hồng, tràng hoa hình ống loe ở miệng với 5 thùy. 

Quả nang cắt cách mở từ dưới lên trên, chứa nhiều hạt nhỏ, hình dẹt, dĩa hạt hơi có 

răng. 

4.2. Bộ phận dùng: 

Vỏ thân, vỏ cành (cortex Cinchonae = cortex Chinae) thu hoạch vào mùa 

xuân, lúc trời khô ráo, phơi nắng hoặc sấy 50 - 600C đến khô. 

4.3. Thành phần hóa học: 

Vỏ thân, vỏ rễ có nhiều alcaloid, thành phần chủ yếu là L-quinin, D-quinidin, 

D-cinchonin, L-cinchonidin, epiquinin, epiquinidin, cinchonamin, acid quinic, acid 

quinotanic, glycosid đắng là quinovin, chất nhựa, sitosterin, tinh bột và chất vô cơ. 

4.4. Công dụng: 

Chữa sốt rét, cảm sốt, làm thuốc bổ đắng, kích thích tiêu hóa. 
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4.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Vỏ Canhkina dùng 5 - 10g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc viên. 

- Viên quinin hydroclorid 0,25g và thuốc tiêm 0,50g/2ml, chữa sốt rét (diệt thể 

vô tính trong hồng cầu). 

- Liều dùng cho người lớn: 

+ Uống 1,00 - 1,50g/24h, chia làm 2 - 3 lần 

+ Tiêm bắp 0,50 - 1,00g/24h 

+ Truyền tĩnh mạch nhỏ giọt 0,20 - 0,50g/24h 

+ Đợt dùng 5 - 7 ngày liền 

- Viên seda 0,50g, chữa cảm cúm, cảm sốt, uống 2 - 4 viên/lần, ngày uống 2 - 

3 lần. 

- Rượu bổ Canhkina, chai 650ml, kích thích tiêu hóa, ngày uống 2 - 3 lần, mỗi 

lần 30ml trước bữa ăn. 

5. CÂY THAO HAO HOA VÀNG 

Artemisia annua L. 

Họ Cúc (Compositae = Asteraceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật: 

Cây thảo, cao 0,60 - 1,50m, có nhiều cành ngang từ giữa cây. Lá mọc so le, xẻ 

2 lần lông chim, phiến lá chét rất nhỏ, mép lá nguyên. Hoa tự đầu, màu vàng nhạt. Cây 

mọc hoang và trồng ở các tỉnh phía bắc nước ta. 

5.2. Bộ phận dùng: 

Cành mang lá và hoa (herba Artemisiae) thu hoạch khi cây ra hoa, phơi khô, 

độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 2%, tỷ lệ vụn nát không quá 10%. 

5.3. Thành phần hóa học: 

Chủ yếu là artemisinin có tác dụng diệt thể vô tính trong hồng cầu (cắt cơn 

sốt) của các loài Plasmodium (kể cả Plasmodium falciparum đã nhờn với quinin) 

5.4. Công dụng: 

Chủ yếu chữa sốt rét. Ngoài ra còn dùng chữa sốt thường có đổ mồ hôi trộm, 

chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu. 

5.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Thanh hao dùng 6 - 12g/ngày dạng thuốc sắc. 

- Viên artemisinin 0,25g, ngày đầu uống 4 viên, chia làm 2 lần, các ngày sau 

uống 2 viên/ngày, uống 4 - 6 ngày tùy theo sốt. Tổng liều cả một đợt 3 - 4g. 
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6. CÂY SẮN DÂY: 

Pueraria thomsoni Benth. 

Họ Cánh bướm (Papilionaceae) hoặc họ Đậu (Fabaceae) 

6.1. Đặc điểm thực vật: 

Dây leo bằng thân cuốn, dài có thể tới 10m, sống nhiều năm, toàn thân có 

nhiều lông nhỏ. Rễ củ phát triển dài và to. Lá kép gồm 3 lá chét, có lá kèm. Hoa mọc 

thành chùm ở kẽ lá, màu xanh tím. Quả loại đậu, màu vàng nhạt. Cây mọc hoang và 

được trồng ở khắp nơi để lấy củ làm bột sắn dây. 

6.2. Bộ phận dùng: 

Rễ củ (radix Puerariae) thu hoạch vào mùa đông khi lá vàng, chế biến, phơi 

hoặc sấy khô gọi là cát căn, độ ẩm không quá 12%, tro toàn phần không quá 5%. 

6.3. Thành phần hóa học: 

- Cát căn chứa nhiều tinh bột, hợp chất isoflavon (puerarin, daidzin, daidzein), 

saponin. 

- Lá có các acid amin như asparagin, adenin. 

6.4. Công dụng: 

Cát căn dùng làm thuốc giải nhiệt, giải khát, chữa sốt nóng, cảm cúm, nhức 

đầu, lỵ ra máu. 

6.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Cát căn dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc bột, thuốc sắc. 

- Bột sắn dây (đã tinh chế) dùng 5 - 10g/lần, uống 2 - 3 lần/ngày (pha với nước 

đường), để giải khát, giải nhiệt. 

7. CÂY CÚC HOA VÀNG: 

Chrysanthemum indicum L. 

Họ Cúc (Compositae = Asteraceae) 

7.1. Đặc điểm thực vật: 

Cây cỏ, sống dai, cao 30 - 70cm. Lá mọc cách, phiến khía thùy sâu, mép có 

răng cưa. Hoa tự đầu, mọc thành ngù ở kẽ lá hoặc đầu cành, màu vàng. Ngoài ra còn 

dùng loài Cúc hoa trắng (Chrysanthemum morifolium Ram), họ Cúc (Asteraceae), chỉ 

khác là hoa màu trắng. Hai loài Cúc trên đều được trồng làm cảnh, lấy hoa ướp chè, 

làm thuốc. 
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7.2. Bộ phận dùng: 

Cụm hoa (flos Chrysanthemi) thu hái khi hoa nở, chế biến ngay, phơi khô, độ 

ẩm không quá 13%, tỷ lệ vụn nát không quá 2%. 

7.3. Thành phần hóa học: 

Cúc hoa vàng có glycosid là chrysanthemin (thủy phân cho glucose và 

eyanidin), stachydrin, tinh dầu, vitamin. 

7.4. Công dụng: 

Chữa các chứng hoa mắt, chóng mặt, chảy nhiều nước mắt, nhức đầu, đau mắt đỏ. 

7.5. Cách dùng, liều lượng: 

Dùng 8 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc xông. 

8. KINH GIỚI (toàn cây) 

Herba Elsholtziae cristatae. 

8.1. Nguồn gốc: 

Cành mang lá và hoa đã phơi khô của cây Kinh giới (Elsholtzia ciliata 

(Thunb), Hyland), họ Hoa môi (Labiatae = Lamiacae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất 

không quá 1%, đoạn ngọn cành dài quá 40cm không quá 5%. 

8.2. Thành phần hóa học: 

Toàn cây có tinh dầu, thành phần của tinh dầu là các ceton của elsholtziae 

(elsholtziaceton). 

8.3. Công dụng: 

Chữa cảm sốt, cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau xương khớp. 

8.4. Cách dùng, liều lượng: 

Dùng cây tươi 20 - 30g hoặc khô 10 - 15g/ngày, dạng thuốc xông, thuốc sắc. 

9. HƯƠNG NHU TÍA (toàn cây) 

Herba Ocimi sancti 

9.1. Nguồn gốc: 

Thân, cành mang lá và hoa đã phơi khô của cây Hương nhu tía (Ocimum 

sanctum L.), họ Hoa môi (Labiatae - Lamiaceae), độ ẩm không quá 13%, tạp chất 

không quá 1%, tỷ lệ vụn nát không quá 10%. 

9.2. Thành phần hóa học: 

Cả cây đều có tinh dầu. Thành phần của tinh dầu là eugenol, methyl eugenol, 

carvarol, α-cymen, p-cymen, camphen, limonen, α và β-pinen. 
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9.3. Công dụng: 

Chữa cảm nắng, sốt nóng, cảm cúm, nhức đầu, nôn mửa, hôi miệng. 

9.4. Cách dùng, liều lượng: 

- Chữa cảm sốt dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc xông, thuốc sắc. 

- Chữa hôi miệng dùng 10g hương nhu sắc với 200ml nước trong 15 phút, gạn 

dịch chiết để súc miệng, ngậm. 

10. ĐẠI BI (lá) 

Folium Blumeae balsamiferae 

10.1. Nguồn gốc: 

Lá đã phơi trong bóng râm đến khô của cây Đại bi (Blumea balsamifera L. 

DC), họ Cúc (Compositae = Asteraceae). 

10.2. Thành phần hóa học: 

Lá đại bi có tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là D-borneol, cineol, L-

camphor. 

10.3. Công dụng: 

- Lá chữa cảm sốt, cảm cúm, ho sốt, đầy bụng, khó tiêu. 

- Cất lá lấy mai hoa băng phiến, camphor. 

10.4. Cách dùng, liều lượng: 

- Lá dùng 20 - 30g/ngày, dạng thuốc xông, thuốc sắc. 

- Băng phiến đại bi chữa đau bụng, tức ngực, ngày uống 0,10 - 0,20g, dạng 

thuốc bột. 

11. THIÊN HOA PHẤN (rễ) 

Radix Trichosanthis 

11.1. Nguồn gốc: 

- Thiên hoa phấn (bạch mao căn) là rể củ đã cạo sạch vỏ ngoài, cắt thành từng 

đoạn, phơi hoặc sấy khô của nhiều loài Trichosanthes như Trichosanthes kirilowii 

Maxim (cây Qua lâu), Trichosanthes multiloba Miq, họ Bí (Cucurbitaceae), độ ẩm 

không quá 11%, tạp chất không quá 1%. 

- Qua lâu nhân (semen Trichosanthis) là hạt của quả già, phơi hoặc sấy khô, độ 

ẩm không quá 10%, hạt non lép không quá 5%. 

11.2. Thành phần hóa học: 

- Rễ có saponosid, tinh bột. 
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- Hạt có chất dầu cấu tạo bởi các acid béo không no và acid béo no. 

11.3. Công dụng: 

- Rễ chữa sốt nóng, hoàng đản, mụn nhọt. 

- Hạt chữa táo bón, ung nhọt, ho khan. 

11.4. Cách dùng, liều lượng: 

- Rễ dùng 4 - 8g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán. 

- Hạt dùng 12 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc (đã ép bỏ hết dầu). 

12. SÀI HỒ (rễ) 

Radix Plucheae pteropodae 

12.1. Nguồn gốc: 

Rễ đã phơi sấy khô của cây Sài hồ (Pluchea pteropoda Hemsl), họ Cúc 

(Compositae = Asteraceae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%, thân còn 

sót lại không quá 2%. 

12.2. Thành phần hóa học: 

Rễ có saponin, phytosterol, một rượu là bupleurumol, tinh dầu. 

12.3. Công dụng: 

Chữa ngoại cảm phát sốt, sốt nóng hơi rét, nhức đầu, tức ngực, khó thở. 

12.4. Cách dùng, liều lượng: 

Dùng 8 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc (người bị hư hỏa không nên dùng). 

13. TÔ DIỆP 

Folium Perillae 

13.1. Nguồn gốc: 

Lá đã phơi khô của cây Tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt) và Tía tô lá quăn 

(Perilla ocymoides L.), họ Hoa môi (Labiatae = Lamiaceae), độ ẩm không quá 13%, 

độ tro toàn phần không quá 9%, tỷ lệ vụn nát (qua rây 36) không quá 5%, tạp chất 

không quá 2%. Ngoài ra còn dùng cành tía tô gọi là tô ngạnh. 

13.2. Thành phần hóa học: 

Lá và cành có tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là perillaldehyd, 

limonen, α-pinen và dihydrocoumin. 

13.3. Công dụng: 

Chữa cảm mạo phong hàn, nhức đầu, sổ mũi, ho nhiều đờm, ngấy sốt sợ gió, 

giải độc cua ốc, chống nôn mửa, làm an thai. 
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13.4. Cách dùng, liều lượng: 

- Tô diệp dùng 4 - 8g/ngày, tô ngạnh 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (ho khan, 

ho ra máu dùng 3 - 5g quả). 

- Thang tô hương ấm chữa cảm mạo 4 mùa, nhức đầu phát sốt, lồng ngực đầy hơi, 

buồn bực khó chịu, ngày dùng 1 thang, sắc lấy 200ml, chia làm 2 lần, uống lúc nóng. 

14. ĐAN BÌ (vỏ) 

Cortex Paeoniae suffruticosae 

14.1. Nguồn gốc: 

Đan bì (đơn bì) là vỏ rễ phơi hoặc sấy khô của cây Mẫu đơn (Paeonia 

suffruticosae Andr), họ Mao lương (Ranunculaceae). 

14.2. Thành phần hóa học: 

Vỏ rễ có glycosid (khi bị men trong vỏ cây thủy phân thì cho glucose và 

paeonol), phytosterol, acid benzoic. 

14.3. Công dụng: 

Chữa nhức đầu, đau lưng, đau bụng kinh. 

14.4. Cách dùng, liều dùng: 

Dùng 5 - 10g/ngày, dạng thuốc sắc. 

ĐÁNH GIÁ: 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Qua lâu: 

A. ........................................................ 

B. ........................................................ 

2. Nêu 4 đặc điểm thực vật về loại cây, thân, lá, hoa của cây Bạc hà Á: 

A. ........................................................ 

B. ........................................................ 

C. ........................................................ 

D. ........................................................ 

3. Viết tên khoa học cây Bạc hà Á: .............................................(A), họ Hoa môi 

........................................... (B). 

4. Viết tên khoa học cây Xuyên khung: ............................................. (A), họ Hoa tự tán 

..................................................... (B). 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 
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5. Vị thuốc hương nhu tía cành mang lá và hoa đã phơi khô của cây  

Hương nhu tía        A - B 

6. Vị thuốc đại bi là lá của cây Đại bi đã phơi khô trong bóng râm  A - B 

7. Thiên hoa phấn là thân rễ của cây Qua lâu đã phơi khô   A - B 

8. Đơn bì là rễ của cây Mẫu đơn đã cạo vỏ ngoài phơi khô   A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 12: 

9. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Cát căn 13% 

B. Cúc hoa 12% 

C. Tô diệp 14% 

D. Sài hồ 13% 

E. Kinh giới 12% 

10. Giới hạn tạp chất của vị thuốc: 

A. Xuyên khung 2% 

B. Thanh hao hoa vàng 2% 

C. Bạch chỉ 2% 

D. Kinh giới 2$ 

E. Hương nhu 2% 

11. Thành phần hóa học chính của vị thuốc: 

A. Hoa cúc có sắc tố vàng 

B. Hương nhu có carvarol 

C. Tô diệp có tinh dầu 

D. Rễ đan bì có glucose 

E. Lá đại bi có limonen 

12. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Xuyên khung chữa thiếu máu 

B. Bạch chỉ chữa cảm cúm, sốt cao co giật 

C. Cúc hoa vàng chữa đau mắt 

D. Đan bì chữa đau lưng, mỏi gối 

E. Sài hồ chữa ngoại cảm phát sốt 
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Bài 7 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 

CÓ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU, CHỮA THẤP KHỚP 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được đặc điểm thực vật hoặc động vật, bộ phận dùng làm thuốc 

của cây hoặc con, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng các vị thuốc 

có tác dụng giảm đau, chữa thấp khớp. 

2. Hướng dẫn sử dụng được các vị thuốc và thành phẩm điều chế từ các vị 

thuốc trên hợp lý, an toàn. 

3. Khuyến khích chăn nuôi và bảo tồn được các động vật quý hiếm dùng làm 

thuốc. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY Ô ĐẦU 

Aconitum fortunei Hemsl 

Họ Hoàng liên = Mao lương (Ranunculaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây Ô đầu Việt Nam (Aconitum fortunei Hemsl) và một số loài Aconitum khác 

như Aconitum napellus, Aconitum chinense Paxt, Aconitum carmichaeli Dobx, họ 

Mao lương (Ranunculaceae) đều dùng được. 

Cây Ô đầu Việt Nam thuộc thảo, sống nhiều năm, thân mọc thẳng, cao 0,6 - 

1m. Rễ củ mọc thành chuỗi, có củ cái, các củ con. Lá cây con hình tim gần tròn, mép 

có răng cưa to, lá cây to xẻ thành 3 thùy không đều, màu xanh hoặc xanh lơ thẫm, mọc 

thành chùm ở ngọn thân, có 5 lá dài, trong đó có một cái khum thành hình mũ. Quả có 

5 đại mỏng như giấy, hạt có vẩy trên mặt. 

1.2. Bộ phận dùng 

- Rễ củ (radix Aconiti fortunei) thu hái vào mùa thu trước khi cây ra hoa, rửa 

sạch, tách riêng củ con gọi là phụ tử, củ mẹ gọi là ô đầu, phơi hoặc sấy khô ngay ở 50 

- 600C, độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 1%, độ tro toàn phần không quá 6% 

- Phụ tử muối (diêm phụ) bằng cách rửa sạch các củ con xếp từng lượt vào vại 

sành, cứ một lớp củ lại rắc một lượt mối, nén nặng, đậy kín, muối 6 tháng trở lên mới 

được đem ra dùng. Đóng gói, dán nhãn và bảo quản nguyên liệu độc B. 

- Phụ tử chế bằng cách lấy diêm phụ cắt bỏ đầu, đuôi, rốn (chỗ nối giữa các củ 

với nhau), cạo sạch vỏ, thái mỏng, tẩm nước đậu đen đặc, phơi khô (tẩm phơi khô 3 
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lần như vậy), đem đồ trong 1 giờ, phơi khô kiệt gọi là hắc phụ. Đóng gói, dán nhãn và 

bảo quản thành phẩm giảm độc B. 

1.3. Thành phần hóa học 

Rễ ô đầu chứa alcaloid là aconitin, phụ tử chứa nhiều alcaloid hơn (đều là 

nguyên liệu độc A). 

1.4. Công dụng 

- Dùng ô đầu để điều chế cồn xoa bóp ngoài da 

- Đông y dùng diêm phụ, hắc phụ 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Cồn xoa bóp, lọ 30ml, dùng xoa bóp tại chỗ khi đau nhức các khớp, bị sưng 

khi ngã (không dùng cho vết thương hở). 

- Trấn kinh hoàn chuyên trị các chứng bệnh trúng gió phát kinh, co giật, méo 

mồm, chân tay run lạnh của trẻ em. 

Liều lượng:  1 tháng - 6 tháng tuổi uống 1/2 hoàn / lần 

6 tháng - 1 năm tuổi uống 1 hoàn / lần 

1 năm - 3 năm tuổi uống 1 - 1,5 hoàn / lần 

2. CÂY NGƯU TẤT HOÀI 

Achyranthes bidentala Blume 

Họ Rau giền (Amarantaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây cỏ, sống nhiều năm, cao 60 - 80cm, thân có cạnh, phình lên ở những đốt. 

Rễ hình trụ dài. Lá mọc đối, hình bầu dục, có cuống ngắn, đầu lá nhọn, mép lá hơi 

lượn sóng. Hoa tự mọc thành bông ở đầu cành hoặc kẽ lá. Quả hình bầu dục, có một 

hạt. Cây được di thực về trồng vùng đồng bằng các tỉnh phía bắc nước ta. 

Ngoài ra còn dùng rễ cỏ xước (radix Achyranthis asperae) của cây Cỏ xước 

(Achyranthes aspera L.), họ Rau giền (Amaranthaceae), gọi là ngưu tất nam. Cây mọc 

hoang khắp nơi. 

2.2. Bộ phận dùng 

Rễ củ (radix Achyranthis bidentatae) thu hái vào mùa đông, cắt bỏ rễ con, để 

héo, ủ đến khi nhăn da, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô ở 400C, độ ẩm không quá 13%, 

tạp chất không quá 0,5%, vết tích cổ rẽ không quá 1cm. 
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2.3. Thành phần hóa học 

Rễ ngưu tất hoài có chứa saponin triterpen, genin là acid oleanolic, các sterol 

ecdysteron, inokosteron. 

2.4. Công dụng 

Chống viêm, hạ cholesterol máu, hạ huyết áp, chữa thấp khớp, chân tay tê bại, 

đau lưng, mỏi gối, cao huyết áp, bệnh tăng cholesterol máu. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

Có thể dùng sống (rửa sạch, thái mỏng, sấy khô) hoặc dùng chín (tẩm rượu, sao 

khô) với liều 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

2.6. Kỹ thuật trồng cây Ngưu tất hoài: 

2.6.1. Thời vụ: 

Thời vụ trồng tháng 9 – 11, miền núi gieo hạt tháng 2 – 3 hàng năm. 

2.6.2. Làm đất: 

Chọn đất thịt pha cát, cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ, lên luống cao 40 - 50cm, bón 

lót phân chuồng mực 20 - 30 tấn/ha, bón lót phân lân 150kg/ha. 

2.6.3. Gieo hạt: 

Trên luống rạch hai hàng cách nhau 25 - 30cm, trước khi gieo ngâm hạt với 

nước 400C/24h, vớt hạt ra trộn với cát khô, gieo đều và thưa trên 2 rạch, phủ đất bột 

dày 0,5cm, đậy rơm rạ lên mặt luống, tưới nước nhẹ. 

2.6.4. Chăm sóc: 

Hàng ngày tưới nước nhẹ đến khi cây mọc, bỏ rơm rạ. Tỉa dặm lần đầu khi cây 

2 lá, tỉa lần 2 khi cây được 4 đôi lá thật với khoảng cách 5 - 7cm, làm cỏ kết hợp với 

xới xáo phá váng, vun luống. Bón thúc 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 30 - 45 ngày, đợt 1, 2 

dùng 100kg phân ure/ha, đợt 3 bón thêm 150kg kali sulfat/ha. Bấm tỉa hoa cho rễ phát 

triển và mập, phòng trừ sâu xám, sâu xanh phá hoại. 

2.6.5. Thu hoạch: 

Thu hoạch khoảng tháng 5 - 6 khi lá cây bắt đầu vàng, cuốc sâu lấy rễ, rũ hết 

đất, rửa sạch và chế biến. 

3. CÂY ĐỖ TRỌNG BẮC 

Eucommia ulmoides Oliv. 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Đỗ trọng bắc là cây mộc, cao 10 đến 12cm. Lá mọc cách, hình trứng rộng, đầu 

lá nhọn, mép lá có răng cưa. Vỏ thân và lá đều có nhựa mủ trắng, khi bẻ gẫy vỏ kéo 
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dài ra thành những tơ nối giữa các mảnh gẫy. Hoa đơn tính khác gốc. Quả hình thoi 

đẹt, màu nâu, đầu xẻ thành hình chữ V. 

Ngoài ra còn dùng vỏ một số cây loài Euonymus, họ Dây gối (Celastraceae) gọi 

là Đỗ trọng nam, cây này mọc hoang vùng trung du và miền núi nước ta. 

3.2. Bộ phận dùng: 

Vỏ thân (cortex Eucommiae) thu hái vào mùa xuân hoặc hạ, bóc vỏ về ép 

phẳng, xếp đống, ủ 6 - 7 ngày khi mặt trong tím đen đem phơi hoặc sấy khô, độ ẩm 

không quá 6%, tạp chất không quá 1%. 

3.3. Thành phần hóa học: 

Vỏ đỗ trọng có chứa chất nhựa 70%, gutta-percha, glycosid là aucubin, loganin, 

protid, lipid, tinh dầu, acid chlorogenic. 

3.4. Công dụng: 

Chống viêm, chữa thấp khớp, suy giảm nội tiết, thận hư, liệt dương, di mộng 

tinh, đau lưng, mỏi gối. 

3.5. Cách dùng, liều lượng: 

Dùng 12 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu, hoàn tán (âm hư hỏa vượng 

không dùng). 

4. CÂY THIÊN NIÊN KIỆN 

Homalomena aromatica Schott. 

Họ Ráy (Araceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống nhiều năm, thân rễ mọc bò, màu nâu xanh, khi cắt có xơ cứng. 

Lá to, ngọn hình mũi mác, gốc hình tim, cuống lá dài mềm, có bẹ. Họa tự bông mo, 

hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới, không có bao mo. Quả mọng, lúc chín có màu đỏ. Cây 

mọc hoang ở các vùng trung du, miền núi nước ta. 

4.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Homalomenae) thu hoạch vào mùa thu - đông, chặt từng đoạn 

20 - 27cm, sấy nhanh ở 500C cho khô đều mặt ngoài, làm sạch vỏ, bỏ rễ con, phơi 

hoặc sấy khô ở 50 - 600C, độ ẩm không quá 14%, tro toàn phần không quá 4%. 

4.3. Thành phần hóa học 

Chủ yếu là tinh dầu, dược liệu phải chứa ít nhất 0,25% tinh dầu. Thành phần 

của tinh dầu gồm linalol, α-terpineol, linalyl acetat, sabinen, limonen, aldehyd 

propionic, acid acetic. 
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4.4. Công dụng 

Chữa phong hàn, tê thấp, đau nhức khớp xương, chân tay tê bại, co quắp. 

4.5. Cách dùng, liều lượng 

- Thiên niên kiện dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (không dùng cho người âm 

hư, nội nhiệt, táo bón) 

- Rượu bổ huyết trừ phong, chai 500ml, chữa thấp khớp, đau nhức xương, tê bại 

chân tay, uống 30ml trước mỗi bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ (không dùng cho phụ nữ 

có thai, trẻ em dưới 15 tuổi). 

5. CÂY HY THIÊM 

Siegesbeckia orientalis L. 

Họ Cúc (Compositae = Asteraceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây cỏ, sống hằng năm, cao 30 - 60cm. Thân, cành có nhiều lông. Lá mọc đối, 

cuống ngắn, phiến hình 3 cạnh, mép khía răng cưa thô. Hoa tự đầu, màu vàng, mọc ở 

kẽ lá hoặc đầu cành, lá bắc mang lông dính. Quả vế, hình trứng, màu đen. Cây mọc 

hoang ở các vùng trung du và miền núi. 

5.2. Bộ phận dùng 

Toàn cây (herba Siegesbeckiae) thu hái vào mùa hạ, cắt lấy cây có nhiều lá 

hoặc cây trước khi ra hoa, bỏ gốc rễ, phơi khô, độ ẩm không quá 13%, tro toàn phần 

không quá 11%, lá trong dược liệu không ít hơn 45%, vụn nát (qua rây 37) không quá 

5%, tạp chất không quá 1%. 

5.3. Thành phần hóa học 

Hy thiêm chứa chất đắng, darutin, diterpen, tinh dầu. 

5.4. Công dụng 

Chống viêm, chữa phong thấp, tê bại, nhức xương khớp, đau lưng, mụn nhọt, lở ngứa. 

5.5. Cách dùng, liều lượng 

- Hy thiêm dùng 10 - 15g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Cao hy thiêm, chai 250ml, trị các chứng phong thấp, chân tay đau nhức, tê bại, 

ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml. 

6. CON RẮN HỔ MANG: 

Naja naja L. 

Họ Rắn hổ (Elapidae) 
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6.1. Đặc điểm động vật 

Rắn Hổ mang (Hổ đất) là loài bò sát, dài có khi tới 2m, khi gặp trở ngại nó cất 

cao đầu, cổ bạnh ra, phun phè phè. Toàn thân có vẩy nhỏ, trên cổ có một điểm trắng 

gọi là mặt trăng hoặc có 2 điểm trắng to trông như 2 mắt kính. 

6.2. Bộ phận dùng 

- Thịt rắn (cả con đã chế biến), nọc rắn, mật rắn, xác rắn 

- Chế biến bằng cách cắt tiết cho rắn chết, nhúng vào nước sôi, lột xác (vẩy), 

cạo hết răng, mổ lấy mật, bỏ phủ tạng, ngâm cồn gừng (500ml ethanol 400 và 100g 

gừng cho một bộ 3 con rắn), lau khô bằng giấy bản, sấy nhẹ cho thơm, ngâm với 

ethanol 450 và thêm ít tiểu hồi cho thơm hoặc có thể chặt thành từng khúc, sấy khô, tán 

thành bột. 

6.3. Thành phần hóa học 

- Thịt rắn có nhiều protid, lipid, saponisid. 

- Nọc rắn chứa độc tố crotelotoxin, ophyotoxin và alcaloid là monocrotalin. 

- Mật rắn có cholesterin, acid palmitic và taurin. 

- Xác rắn có kẽm oxyd, titan oxyd. 

6.4. Công dụng 

- Thịt rắn là vị thuốc bổ, chữa phong thấp, bán thân bất toại, đau xương, nhức cơ 

- Nọc rắn có tác dụng giảm đau nên dùng để xoa bóp ngoài da trong các bệnh 

viêm thần kinh, sưng khớp, viêm cơ. 

- Mật rắn chữa thấp khớp, đau nhức xương, đau lưng mỏi gối, trẻ em hen xuyễn 

- Xác lột của rắn dùng để sát trùng, trị ghẻ lở ngoài da. 

6.5. Cách dùng, liều lượng 

- Thịt rắn dùng 4 - 8g/ngày, dạng thuốc bột hoặc để cả con ngâm rượu (bộ ba 

gồm rắn Hổ mang, Cạp nong, rắn Ráo hoặc bộ 5 thì thêm rắn Hổ trâu, Cạp nia). 

- Rượu rắn, chai 500ml hoặc bình thủy tinh 1.000ml, chữa phong thấp, đau 

nhức xương khớp, bán thân bất toại, chân tay tê bại, đổ mồ hôi trộm. Uống 20 - 30ml 

trước khi đi ngủ buổi tối (không dùng cho phụ nữ có thai). 

7. CON HỔ 

Panthera tigris L. 

Họ Mèo (Felidae) 
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7.1. Đặc điểm động vật 

Hổ là động vật to khỏe, toàn thân có lông màu vàng da cam, điểm những vằn 

đen, lông bụng hơi trắng, có vạch đen, chân trước ít đốm hơn chân sau. Đầu to hơi 

tròn, cổ ngắn, tai nhỏ. Chân chắc mập, móng sắc nhọn. Đuôi dài bằng nửa thân. Con 

cái đẻ 2 - 4 con, sau 3 - 4 năm thì trưởng thành. 

7.2. Bộ phận dùng 

Bộ xương hổ (os Togris) nguyên vẹn gồm: 

- Xương đầu (chiếm 15%) to hơi tròn, trán phẳng gio hai bên, gò má rộng, bạnh 

ngang rộng, có gờ lõm dọc giữa sọ. Xương hàm có khớp ngang, hàm trên 16 răng gồm 

6 răng cửa, 2 răng nanh, 8 răng hàm; hàm dưới 14 răng gồm 6 răng cửa, 2 răng nanh, 6 

răng hàm; răng nanh phát triển to, dài, hơi cong vào trong, răng hàm hình chữ “sơn” có 

3 đỉnh nhô lên. 

- Xương sống gồm 7 đốt cổ, đốt thứ nhất xòe hình bướm, các đốt 5, 6, 7 đều 

nhỏ, gai thẳng dài ở giữa; xương sống có 23 đốt, 10 đốt trên có gai cao ở giữa; xương 

đuôi gồm 13 đốt nhỏ, xương sườn có 13 đôi, hình hơi vặn vỏ đỗ. 

- Xương chân gồm xương 2 chân trước, 2 chân sau (chiếm 52%), xương chân 

trước gồm xương bả vai phát triển rộng, có gờ nối cao ở giữa, xương cánh có đường 

vặn hơi xoắn, có một lỗ hổng ở gần đầu gối (mắt phượng), xương trụ và xương quay 

nhỏ hơn xương cánh, xương bàn chân trước có 5 ngón. Xương chân sau gồm phần 

xương đậu chia làm hai mảnh đối xứng, thường dính vào nhau, xương đùi phía trên có 

đầu hình búa ăn khớp với xương chậu, xương ống to, xương mác nhỏ dài như chiếc 

đũa, xương bánh chè nhỏ hình trứng dẹt, xương bàn chân sau có 4 ngón, 16 đốt. 

Bộ xương hổ phải đủ, khối lượng từ 7kg trở lên mới có giá trị cao. 

7.3. Thành phần hóa học 

- Xương hổ có protid, các amino acid, muối calci phosphat. 

- Cao hổ cốt chứa 16,66% nitơ toàn phần, 0,58 - 0,74% acid amin. 

7.4. Công dụng 

Cao hổ cốt có tác dụng chống viêm, chữa phong tê thấp, đau nhức xương khớp, 

tê bại chân tay, đau rút xương sống, đau lưng mỏi gối, đi lại khó khăn, viêm xương, cơ 

thể suy yếu. 

7.5. Cách dùng, liều lượng 

- Cao hổ cốt thường phối hợp với nhiều vị thuốc để ngâm thành thuốc rượu 

hoặc có thể hầm cao với gà giò để ăn (mỗi lần hầm từ 0,50 - 1,00g cao hổ cốt với 1 

con gà giò). 
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- Rượu hổ cốt, chai 650ml, chuyên trị phong tê thấp, ngày uống 2 lần, mỗi lần 

30ml trước bữa ăn. 

8. CON GẤU 

Ursus sp. 

8.1. Đặc điểm động vật 

Nước ta thường dùng 2 loài gấu làm thuốc: 

- Gấu ngựa (Selenarectos thibetanus G.Cuvier), họ Gấu (Ursidae), toàn thân có 

lông dày, có khoang trắng hình chữ V ở ngực, nặng 50 - 60kg, gấu cái đẻ khi được 6 

tuổi, mỗi lứa 2 con. 

- Gấu chó (Utsus aretos lisiotus Gray), họ Gấu (Ursidae), nhỏ hơn Gấu ngựa, 

toàn thân có lông dày, màu đen hoặc xám. 

8.2. Bộ phận dùng 

- Mật Gấu (fel Ursi) và xương gấu (os Thibetanus et os aretos). 

- Mật gấu là túi hình trứng dẹt, có cuống dài, mặt ngoài nhẵn, mầu nâu đen, 

trong chứa chất đen sánh gồm các hạt lổn nhổn, màu vàng óng, vị đắng sau hơi ngọt, 

dính lưỡi, đốt không cháy. Treo khô, độ ẩm không quá 15%, tro toàn phần không quá 

7%, tro không tan trong acid hydrocloric 4%. 

- Xương gấu phải đủ bộ: 

+ Xương đầu hẹp dài, không có gờ ở giữa, hàm trên và dưới đều có 16 răng 

gồm 6 răng cửa, 2 răng nanh, 8 răng hàm. 

+ Xương cổ có 7 đốt, đốt thứ nhất xòe ngang hình con bướm. 

+ Xương mình có 23 đốt xương sống gồm 20 đốt có gai ở giữa, 3 đốt xương 

cùng, 7 đốt xương đuôi, 19 đôi xương sườn và xương ức. 

+ Xương chân có xương chân trước gồm 2 xương bả vai nhỏ hơi khum không 

có gờ cao, 2 xương cánh có đường vặn (không có lỗ khổng), 2 xương trụ, 2 xương 

quay và 10 ngón xương chân trước. Xương chân sau gồm 2 xương chậu, 2 xương đùi, 

2 xương ống, 2 xương mác, 2 xương bánh chè và 10 ngon xương chân sau. 

8.3. Thành phần hóa học 

Mật gấu có muối kim loại của acid cholic (acid chenodesoxycholic, acid 

ursodesoxycholic), cholesterol, sắc tố mật. 

8.4. Công dụng 

- Mật gấu chữa chấn thương bầm tím bên ngoài, tụ huyết bên trong cơ thể, giải 

độc, đau mắt đỏ kéo màng. 
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- Cao gấu có tác dụng bồi bổ khí huyết, chữa chân tay lạnh buốt, trẻ em bị 

phong hàn. 

8.5. Cách dùng, liều lượng 

- Cồn mật gấu 5% xoa bóp vết bầm tím bên ngoài hoặc có thể uống 5 - 10 

giọt/lần, ngày uống 2 - 3 lần để chống tụ huyết nội tạng. 

- Cao gấu dùng 5 - 10g/ngày. 

9. CỐT TOÁI BỔ (thân rễ) 

Rhizoma Drynariae 

9.1. Nguồn gốc 

Thân rễ đã cắt bỏ rễ con, cạo sạch lông, thái lát mỏng, phơi hoặc sấy khô của 

cây Cốt toái hổ (Drynaria dortunei J.Sm) hoặc một số loài Drynaria khác như Drynaria 

bonii Christ., Drynaria quercifolia (L.) J.Sm, họ Dương xỉ = họ Ráng (Polypodiaceae), 

độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 1%, tỷ lệ non không quá 10%. 

9.2. Công dụng 

Chữa thận hư, đau lưng, mỏi gối, sưng khớp, chấn thương, bong gân, tụ huyết, 

chảy máu chân răng. 

9.3. Cách dùng, liều lượng 

- Cốt toái bổ dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Giã rễ tươi đắp hoặc ngậm rượu xoa bóp chỗ sưng đau. 

- Chảy máu chân răng thì sao cháy, tán bộ mịn rắc vào chân răng.  

10. TỤC ĐOẠN (rễ) 

Radix Dipsaci 

10.1. Nguồn gốc 

Rễ thu hoạch vào mùa thu, phơi hoặc sấy khô của cây Tục đoạn (Dipsacus 

japonicus Miq.) và một số loài Dipsacus khác, họ Tục đoạn (Dipsacaceae), độ ẩm 

không quá 13%, gốc thân còn sót lại không quá 5%. 

10.2. Thành phần hóa học 

Rễ có alcaloid, đường, tanin. 

10.3. Công dụng 

Thuốc bổ, chống viêm, dịu đau, chữa chấn thương, bong gân, sai khớp, thận 

yếu, di mộng tinh, đau lưng mỏi gối, thấp khớp, bạch đới. 
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10.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 4 - 12g/ngày (tẩm rượu hoặc nước muối, sao vàng), dạng thuốc sắc (âm 

hư, hỏa vượng không dùng). 

11. KÊ HUYẾT ĐẰNG (dây) 

Caulis Sargentodoxae 

11.1. Nguồn gốc 

Thân cây thu hoạch về thái lát mỏng, phơi hoặc sấy khô của cây Huyết đằng 

(Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. Et Wils) họ Đại huyết đằng (Sargentodoxaceae) 

11.2. Công dụng 

Tác dụng bổ máu, mạnh gân cốt, chữa thấp khớp, đau xương, chân tay nhức mỏi. 

11.3. Cách dùng, liều lượng 

- Kê huyết đằng dùng 8 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

- Rượu phong tê thấp, chai 500ml, chữa phong thấp, tê nhức chân tay, ngày 

uống 2 lần, mỗi lần 30ml. 

12. THỔ PHỤC LINH (thân rễ) 

Rhizoma Smilacis glabrae 

12.1. Nguồn gốc 

Rễ củ thu hái về mùa hạ, thái lát mỏng, phơi khô của cây Thổ phục linh hoặc 

dây Khúc khắc (Smilax glabra Roxb), họ Khúc khắc (Smilacaceae), độ ẩm không quá 

13% tạp chất không quá 1%, tỷ lệ non không quá 2%. 

12.2. Thành phần hóa học 

Rễ có β-sitosterol, stigmasterol, saponin, chất nhựa. 

12.3. Công dụng 

Chống viêm, chống dị ứng, lợi tiểu, chữa thấp khớp, ung thũng, tràng nhạc, 

mụn nhọt, lở ngứa, giải độc thủy ngân. 

12.4. Cách dùng, liều lượng 

Thổ phục linh dùng 15 - 30g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

13. CẨU TÍCH (thân rễ) 

Rhizoma Cibotii 

13.1. Nguồn gốc 
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Thân rễ đã chế biến và làm khô của cây Lông cu ly (Cibotium bazometz (L.) 

J.Sm = Dicksonia barometz Link.), họ Kim mao hoặc Cu ly (Dicksoniaceae), độ ẩm 

không quá 12%, tạp chất không quá 1%, tỷ lệ lông còn sót lại không quá 0,5%. 

13.2. Thành phần hóa học 

Thân rễ có tinh bột. Lông vàng ở thân rễ có sắc tố, tanin. 

13.3. Công dụng 

Chống viêm, dịu đau, chữa phong thấp, chân tay tê nhức, đau lưng, đau dây 

thần kinh hông, người già đi tiểu nhiều, bạch đới. 

13.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu (thận hư nhiệt, nước tiểu vàng, 

không nên dùng) 

 

 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Nêu 4 bộ phận dùng làm thuốc của rắn Hổ mang: 

A. .................................................. 

B. .................................................. 

C. .................................................. 

D. .................................................. 

2. Mô tả 4 đặc điểm thực vật về loại cây, lá, hoa, quả của cây Hy thiêm: 

A. .................................................. 

B. .................................................. 

C. .................................................. 

D. .................................................. 

3. Viết tên khoa học cây Ngưu tất hoài: ...................................... (A), họ Rau giền: 

........................................ (B) 

4. Điền tên khoa học rắn Hổ mang: ............................................ (A), họ Rắn hổ 

............................................. (B) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Cao hy thiêm chữa phong thấp, ngày uống 2 lần, mỗi lần 10ml  

 A - B 
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6. Rượu phong tê thấp chữa phong thấp, ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml 

 A - B 

7. Rượu bổ huyết trừ phong chữa phong thấp, uống 30ml trước mỗi bữa ăn  A - 

B 

8. Rượu rắn chữa phong thấp, uống 30ml trước mỗi bữa ăn hoặc  

    trước khi đi ngủ buổi tối        A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 12: 

9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Tục đoạn là rễ củ của cây Tục đoạn đã phơi khô 

B. Kê huyết đằng là thân cây Huyết đằng đã phơi khô 

C. Hy thiêm là toàn cây Hy thiêm đã phơi khô 

D. Thổ phục linh là rễ củ của dây Khúc khắc đã phơi khô 

E. Cẩu tích là rễ của cây Lông cu ly đã chế biến 

10. Thành phần hóa học chính của vị thuốc: 

A. Rễ ô đầu có aconitidin, tinh bột 

B. Rễ ngưu tất có saponin triterpen 

C. Đỗ trọng có glycosid là aucubin 

D. Hy thiêm có alcaloid là darutin 

E. Thiên niên kiệu có tinh dầu 

11. Công dụng chữa bệnh chính của thành phẩm: 

A. Cao hy thiêm chữa phong nhiệt 

B. Trấn kinh hoàn chữa các chứng trúng gió phát kinh 

C. Rượu phong tê thấp chữa bại liệt 

D. Rượu bổ huyết trừ phong chữa viêm nhiễm 

E. Rượu rắn chữa phong hàn 

12. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Cẩu tích dùng 8g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Kê huyết đằng dùng 5g/ngày, dạng thuốc sắc 

C. Cốt toái bổ dùng 12g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Tục đoạn dùng 3g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Hy thiêm dùng 8g/ngày, dạng thuốc sắc 
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13. Cách dùng, liều lượng của thành phẩm: 

A. Cao hy thiêm ngày uống 2 lần, mỗi lần 10ml 

B. Rượu rắn uống 20ml trước mỗi bữa ăn 

C. Rượu hổ cốt uống 20ml trước mỗi bữa ăn 

D. Rượu phong tê thấp uống 20ml trước mỗi bữa ăn 

E. Trấn kinh hoàn cho trẻ 3 tuổi uống mỗi lần 1 hoàn 
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BÀI 8 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC CHỮA HO, HEN 
 

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 

1. Kể được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành phần 

hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc chữa ho, hen. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên vào mục đích chữa bệnh, góp phần chống các bệnh tệ nạn xã hội. 

NỘI DUNG CHÍNH: 

1. CÂY BÁCH BỘ 

Stemona tuberosa Lour. 

Họ Bách bộ (Stemonaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật: 

Dây leo, thân nhỏ, dài tới 5 - 6 mét, sống nhiều năm. Rễ củ mọc thành chùm 

và nạc. Lá mọc đối, phiến lá hình tim, gân chính hình cung, có nhiều gân ngang nhỏ. 

Hoa mọc ở kẽ lá, ngoài màu vàng lục, mặt trong màu đỏ. Quả nang có nhiều hạt. Cây 

mọc hoang ở các vùng trung du, miền núi. 

1.2. Bộ phận dùng: 

Rễ củ (radix Stemonae) thường thu hoạch vào mùa thu, rửa sạch, cắt bỏ hai 

đầu, đồ chín hoặc nhúng nước sôi, củ to bổ đôi, củ nhỏ để nguyên, phơi hoặc sấy khô ở 

50 - 600C, độ ẩm không quá 15%, tạp chất không quá 1%, tro toàn phần không quá 

5%. 

1.3. Thành phần hóa học: 

Rễ có alcaloid là stemonin, tuberstemonin, isotuberostemonin, stemonidin, 

sinostemonin, protid, glucid, lipid, các acid hữu cơ như acid citric, acid malic, acid 

succinic. 

1.4. Công dụng: 

Tác dụng kháng khuẩn, bổ phế, chữa ho long đờm, trị giun đũa, giun kim. 

1.5. Cách dùng, liều lượng: 

- Bách bộ dùng 4 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, uống 4 - 6 ngày liền. 
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- Cao bổ phổi, chai 100ml và cao bách bộ, chai 100ml, chuyên chừa các chứng 

ho lâu ngày, ho gió, háo phổi, đờm đặc, ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 20ml. 

 

2. CÂY CAM THẢO 

Cam thảo có nhiều loài, nước ta thường dùng 2 loài là Cam thảo Châu Âu 

(Glycyrrhiza glabra L.) và Cam thảo vùng Ural (Glycyrrhiza uralensis Fisch); còn rễ 

Cam thảo bắc chủ yếu là loài Glycyrrhiza uralensis Fisch. Et Candolle, đều thuộc họ 

Cánh bứom (Papilionacae) = họ Đậu (Gabacaea). 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, sống nhiều năm, cao 0,50 - 1,50m, thân đâm ngang ngầm dưới mặt 

đất, có khi dài tới 2m, từ đó lại mọc lên cây khác, toàn thân có lớp lông mịn. Lá mọc 

cách, kép lông chim lẻ, lá chét hình trứng. Hoa mọc thành chùm, tràng hoa hình cánh 

bướm, màu tím nhạt, loài Glabra thì cụm hoa dày hơn loài Uralensis. Quả loại đậu, 

chứa hạt dẹt, quả loài Glabra nhẵn và thẳng, quả loài Uralensis cong và có lông cứng. 

2.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (radix Glycyrrhizae) thu hái vào mùa đông với cây trên 5 năm, phơi 

sấy khô, bó thành từng bó. Thương trường lưu hành 2 loại là cam thảo chưa cạo vỏ 

(radix Glycyrrhizae naturalis) và cam thảo đã cạo vỏ (radix Glycyrrhizae mundata), 

đều có độ ẩm không quá 14%, tro toàn phần không quá 10% (đối với loại chứa cạo vỏ) 

và 6% (đối với loại đã cạo vỏ). 

2.3. Thành phần hóa học 

- Thân rễ loài Glycyrrhiza glabra L. có saponin thuộc nhóm olean là 

glycyrrhizin, tồn tại trong cây dưới dạng muối magnesi và calci của acid glycyrrhizic; 

các dẫn chất triterpenoid khác như acid liquiritic, acid liquiridiolic, acid 

desoxoglycyretic, glabrolid, desoxyglabrolid; các flavonoid là liquiritin, isoloquiritin, 

liquiritigenin, isoliquiritigenin, glabridin, glabrol, glabren; các dẫn chất coumarin là 

umbeliferon, herniarin, liqcoumarin… 

- Thân rễ loài Glycyrrhiza uralensis Fisch. cũng có thành phần gần tưong tự 

loại Glycyrrhiza glabra L. như dẫn chất triterpenoid có glycyrrhizin, acid glycyrrhizic, 

acid hydroglycyrrhetic; các flavonoid có liquiritin, isoliquiritin, liquiritigenin, 

isoliquiritigenin, neoliquiritin, neoisoliquiritin, licourasid; dẫn chất coumarin … 

2.4. Công dụng 

- Cam thảo sống chữa ho mất tiếng, viêm họng, mụn nhọt, ngộ độc thuốc. 

- Cam thảo chích chữa tỳ vị hư nhựoc, thân thể mệt mỏi, kém ăn mất ngủ. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 
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- Dùng 5 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc (không dùng chung với đại kích, cam tọa, 

nguyên hoa, hải tảo) 

- Bột lục nhất (1 gần cam thảo, 6 phần hoạt thạch) tác dụng thanh nhiệt, giải 

độc, chữa rôm sẩy, may đay, phát ban do nhiệt. 

3. CÂY DÂU TẰM 

Morus alba L. 

Họ Dâu tằm (Moraceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỡ, thường cao 2 - 4m, cây lâu năm có thể to cao hơn. Lá mọc cách, 

phiến lá nguyên, hình bầu dục, có khi chia thùy, mép khía răng cưa, 3 gân chính tỏa từ 

gốc lá. Hoa đơn tính cùng gốc, mọc thành bông ở kẽ lá. Quả phức chứa nhiều quả bế 

mộng nước, lúc chín màu đỏ tím. Cây được trồng ở các tỉnh đồng bằng để lấy lá nuôi 

Tằm và làm thuốc. 

3.2. Bộ phận dùng 

- Tang bạch bì (cortex Mori radicis) là vỏ rễ đã cạo sạch lớp vỏ ngoài, phơi 

hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%. 

- Tang diệp (folium Mori) là lá bánh tẻ thu hái vào mùa hạ, phơi khô, độ ẩm 

không quá 14%, vụn nát không quá 10%, tro toàn phần không quá 15%. 

- Tang chi (ramulus Mori) là cành non thu hái cùng với lá, phơi hoặc sấy khô, 

độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%. 

- Tang thầm (fuctus Mori) là quả chín dùng tươi hoặc sấy khô của cây Dâu tằm 

Ngoài ra còn dùng tang ký sinh (tamulus Loranthi) là tầm gửi ký sinh và tang 

phiêu tiêu (Ootheca Mantidis) là tổ bọ ngựa trên cành cây Dâu tằm. 

3.3. Thành phần hóa học 

- Tang bạch bì có acid hữu cơ, pectin, β-amyrin, tanin. 

- Tang diệp có acid amin tự do như leucin, alanin, arginin, phenylamin, 

sarcosin, acid pipercholic; acid hữu cơ như succinic, propionic, isobutyric; vitamin B1, 

vitamin C, vitamin D; protid. 

- Tang thầm có đường, vitamin C, acid malic, acid succinic, protid, tanin. 

3.4. Công dụng 

- Tang bạch bì chữa phế nhiệt, hen suyễn, phù thăng, bụng trướng, bí tiểu tiện. 

- Tang diệp chữa cảm mạo phát sốt, mất ngủ, nhức đầu, chảy nước mắt, đậu lào. 

- Tang chi chữa phong thấp, đau nhức xương khớp, cước khí, chân tay co quắp 
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- Tang thầm bổ gan, thận, chữa lở loét miệng. 

- Tang ký sinh dùng làm thuốc bổ gan thận, lợi sữa, chữa đau lưng. 

- Tang phiêu tiêu chữa đái dắt, đái dầm. 

 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Tang bạch bì dùng 4 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Tang diệp dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Tang chi dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Tang thầm dùng 10g/ngày quả khô hoặc 30g quả tươi dưới dạng nước ép hay 

siro thuốc. 

- Tang ký sinh dùng 10 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Tang phiêu tiêu dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

4. CÂY CÀ ĐỘC DƯỢC 

Datura metel L. 

Họ Cà (Solanaceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 0,50 - 1,50m, thân màu xanh hoặc tím, có nhiều lỗ bì khổng, 

cành non có nhiều lông mịn. Lá mọc cách, hình trứng, gốc lá lệch, mép lá lượn sóng 

hoặc khía răng cưa to. Hoa đơn độc, mọc ở kẽ lá, tràng hình loa kèn, màu trắng ngà. 

Quả hình cầu có gai, khi chín nứt nang hủy vách, trong chứa nhiều hạt dẹt, màu nâu 

đen. Cây mọc hoang và được trồng làm cảnh. 

4.2. Bộ phận dùng 

- Lá cà độc dược (folium Daturae) thu hái lúc cây sắp hoặc bắt đầu ra hoa, rửa 

sạch, phơi hoặc sấy nhẹ đến khô, độ ẩm không quá 12%, tỷ lệ vụn nát (qua rây 36) 

không quá 5%, tạp chất vô cơ không quá 0,5%, các bộ phận khác của cây không quá 

3%, tro toàn phần không quá 16%. 

- Hoa thu hái vào mùa thu, phơi nắng hoặc sấy nhẹ đến khô. 

4.3. Thành phần hóa học 

Lá và hoa đều có alcaloid là scopolamin (hyoscin), hyoscyamin, 

norhyoscyamin, atropin. 

4.4. Công dụng 

Chữa hen suyễn, chống co thắt, giảm đau khi bị loét dạ dày, thấp khớp, cước 

khí, say sóng, say tàu xe. 
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4.5. Cách dùng, liều lượng 

Lá cà độc dược điều chế cao, bột, cồn cà độc dược (đều là nguyên liệu độc A) 

để điều chế ra các dạng thuốc khác hoặc dùng theo chỉ định của thầy thuốc. 

Liều tối đa: 

Cao lỏng cà độc dược 1/1 (uống):  0,20g/lần - 0,60g/24h 

Bột lá cà độc dược (uống):   0,25g/lần - 1,00g/24h 

Cồn lá cà độc dược 1/10 (uống):  2,00g/lần - 6,00g/24h 

5. CÂY MƠ 

Armeniaca vulgaris Lamk. 

Họ Hoa hồng (Rosaceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỡ, cao 3 - 5m. Lá mọc cách, phiến lá hình bầu dục, đầu lá nhọn, mép lá 

khía răng cưa. Hoa màu trắng, ra trước khi mọc lá. Quả hạch, hình cầu, có lông mịn, 

lúc chín màu vàng, chứa 1 hạt dẹt, màu nâu. Cây được trồng khắp nơi để lấy quả. 

5.2. Bộ phận dùng 

- Quả mơ (fructus Armeniacae) thu hái quả già vào mùa hạ, loại bỏ quả bị sâu, 

rửa sạch, chế ô mai (diêm mai, bạch mai) bằng cách phơi chỗ mát cho héo, trộn muối 

ăn, cho vào vại sành, muối 3 ngày 3 đêm, vớt ra phơi tái, muối tiếp lần hai trong 1 

ngày 1 đêm, đem ra phơi đến khi muối khô thành một lớp trắng trên quả là được. 

- Hạnh nhân là nhân hạt mơ (semen Armeniacae) phơi hoặc sấy khô để ép lấy 

dầu, chế nước cất hạnh nhân (thành phẩm độc B). 

5.3. Thành phần hóa học 

- Quả mơ có acid hữu cơ như acid citric, acid tartric, các carotenoid như 

lycopen, α-caroten; các flavonoid như quercetin, isoquercetin; các vitamin A, B15. 

- Nhân hạt mơ có dầu béo, glycozid là amygdalin, emulsin, acid cyanhydric, 

men emulsinase. 

5.4. Công dụng 

- Quả mơ muối sát khuẩn, nhuận phế, chữa viêm họng, ho tức ngực, khó thở, 

trừ đờm, giải nhiệt. 

- Dầu nhân hạt mơ làm thuốc nhuận tràng, dầu gội đầu. 

- Nước cất hạnh nhân chữa ho, khó thở. 

5.5. Cách dùng, liều lượng 

- Ô mai dùng 4 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc hoặc ngậm dịu ho. 
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- Dầu nhân hạt mơ uống 5 - 10ml, dạng nhũ tưong. 

- Nước cất hạnh nhân uống 0,5 - 1ml/lần, ngày uống 2 lần. 

Liều tối đa (uống): 2ml/lần - 6ml/24h. 

 

6. CÂY THIÊN MÔN 

Asparagus cochinchinensis (Luor) Merr, 

Họ Hành (Liliaceae) 

6.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo, mọc thành bụi, sống nhiều năm, thân nhỏ mang nhiều cành biến đổi 

trông như lá gọi là diệp chi, hình lưỡi liềm, mọc cách hoặc vòng. Hoa nhỏ, mọc 2 - 3 

cái ở kẽ lá, màu trắng. Quả mọng, hình cầu, lúc non màu lục, già màu trắng, khi chín 

có màu đỏ. Hạt màu đen. Cây được trồng làm cảnh khắp nơi. 

6.2. Bộ phận dùng 

Rễ củ (radix Asparagi) thu hái vào mùa đông, rửa sạch, đồ chín, bóc vỏ, phơi 

hoặc sấy khô. 

6.3. Thành phần hóa học 

Rễ củ có asparagin, chất nhầy, đường, tinh bột. 

6.4. Công dụng 

Chữa ho, long đờm, bí tiểu tiện, viêm họng, sốt nóng, táo bón. 

6.5. Cách dùng, liều lượng 

- Thiên môn (bỏ lõi) dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu 

- Hà sa đại tảo hoàn, thuốc bổ dưỡng, chữa lao lực hư tổn, gầy yếu, ốm mới 

khỏi, đau lưng mỏi gối, ngày uống 2 lần, mỗi lần 10g. 

7. CÂY MA HOÀNG 

Ephedra sp 

Họ Ma hoàng (Ephedraceae) 

7.1. Đặc điểm thực vật 

Ma hoàng có nhiều loài, thưòng dùng loài Thảo ma hoàng (Ephedrasinica 

Stapf) lá cây thảo, mọc thẳng, cao 30 - 40cm, thân có nhiều đốt, có nhiều rãnh dọc. Lá 

mọc đối hoặc vòng 3 lá một, lá thoái hóa thành vẩy. Hoa đơn tính. Quả thịt, màu đỏ, 

có hạt thò ra ngoài. 

7.2. Bộ phận dùng 
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Toàn cây (herba Ephedrae) thu hái vào mùa thu, bỏ gốc rễ, phơi hoặc sấy khô, 

độ ẩm không quá 10%, tạp chất không quá 1%. 

7.3. Thành phần hóa học 

Ma hoàng có alcaloid là ephedrin, pseudoephedrin, methyl ephedrin, nor-

ephedrin. 

7.4. Công dụng 

Ma hoàng chữa ho hen, khó thở, ngoại cảm phong hàn, biểu thực, làm ra mồ 

hôi, lợi tiểu. 

7.5. Cách dùng, liều lượng 

Ma hoàng dùng 2 - 8g/ngày, dạng thuốc sắc (dương hư, đổ mồ hôi trộm không 

dùng). 

8. VIỄN CHÍ (rễ) 

Radix Polygalae 

8.1. Nguồn gốc 

Rễ đã bỏ lõi gỗ, phơi hoặc sấy khô của một số loài Polygala, thường dùng rễ 

cây Viễn chí lá nhỏ (Polygala tenuifolia Willd) hoặc cây Viễn chí Siberi (Polygala 

siberica L.) họ Viễn chí (Polugalaceae), độ ẩm không quá 14%, tạp chất hữu cơ không 

quá 3%, tạp chất khác không quá 1%, tro toàn phần không quá 6%. 

8.2. Thành phần hóa học 

Viễn chí có sapogenin là presenegin, một monosid của presenegin là 

prosenegin (tenuifolin), một đường là polygalitol, chất kiềm hữu cơ là tenuidin. 

8.3. Công dụng 

Chữa ho, long đờm, bệnh hay quên, sợ hãi (thường phối hợp với các vị thuốc khác). 

8.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 4 - 8g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc thang, hoàn tán (cơ thể thực nhiệt 

không nên dùng). 

9. MẠCH MÔN (rễ) 

Radix Ophiopogi 

9.1. Nguồn gốc 

Rễ củ từ 2 năm trở lên đã phơi hoặc sấy khô của cây Mạch môn đông 

(Ophiopogon jabonicus (Thunb.) Ker.Gawl.) họ Mạch môn (Haemodoraceae), độ ẩm 

không quá 13%, rễ non teo không quá 2%. 

9.2. Thành phần hóa học 
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Rễ củ có saponin steroid là ophiopogenin, rescogenin, β-sitosterol, glucose, 

fructose, rhamnose, chất nhầy. 

9.3. Công dụng 

Chữa ho, long đờm, tâm phiền, sốt cao, khát nước, khái huyết, chảy máu cam. 

 

9.4. Cách dùng, liều lượng 

Mạch môn (bỏ lõi) dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (tỳ vị hư hàn, ăn không 

tiêu không dùng). 

10. BÁN HẠ NAM (thân rễ) 

Rhizoma Typhonii trilobati 

10.1. Nguồn gốc 

Thân rễ đã chế biến của cây Củ chóc (Typhonium trilobatum (L.) Schott), họ 

Ráy (Araceae). 

10.2. Công dụng 

Chữa ho, hen suyễn nhiều đờm, nôn mửa, viêm họng, bụng đầy trướng. 

10.3. Cách dùng, liều dùng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai không 

dùng). 

11. BÁCH HỢP (vẩy) 

Bulbus Lilii 

11.1. Nguồn gốc 

Vẩy tách từ thân hành đã chế biến, phơi hoặc sấy khô của cây Bách hợp 

(Lilium brownii F.E. Brown.var.colchesteri Wilson), họ Hành (Liliaceae), độ ẩm 

không quá 12%, tro toàn phần không quá 3%. 

11.2. Thành phần hóa học 

Bách hợp có glucid, protid, lipid, cochicein, vitamin C. 

11.3. Công dụng 

Chữa ho khan, ho có đờm quánh, ho tức ngực, ho ra máu, viêm phế quản, sốt 

nóng, phiền nhiệt. 

11.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 15 - 30g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột (trúng hàn không dùng). 

12. CÁT CÁNH (rễ) 
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Radix Platycodi. 

12.1. Nguồn gốc 

Rễ đã cạo vỏ ngoài, phơi hoặc sấy khô của cây Cát cánh (Platycodon 

granhdiflorum (Jacq) A.DC.), họ Hoa chuông (Campanylaceae), độ ẩm không quá 8%, 

tạp chất không quá 1%, tro toàn phần không quá 4%. 

12.2. Thành phần hóa học 

Rễ có saponin triterpenoid nhóm olean là kikyosaponin, acid platycogenic, 

acid polygalasic, platycogenin, phytosterol, inulin. 

12.3. Công dụng 

Chữa ho có đờm hôi tanh, viêm họng, khản tiếng, hen suyễn, tức ngực khó thở 

12.4. Cách dụng, liều lượng 

- Cát cánh dùng 5 - 10g/ngày hoặc phối hợp với cam thảo, dạng thuốc sắc (phụ 

nữ có thai không dùng). 

- Phối hợp với hồi hương làm thành thuốc bột để chữa hôi miệng. 

13. ĐÀO NHÂN (hạt) 

Semem Persicae 

13.1. Nguồn gốc 

Nhân hạt đã phơi hoặc sấy khô từ quả chín của cây Đào (Prunus persica (L.) 

Batsch.), họ Hoa hồng (Rosaceae), độ ẩm không quá 7%, nhân lép và dập nát không 

quá 2%, độ tro toàn phần không quá 4%. 

13.2. Thành phần hóa học 

Nhân đào có glycosid là amydgalin, dầu béo. 

13.3. Công dụng 

Chữa ho tức ngực, bế kinh, ứ huyết do chấn thương. 

13.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán. 

14. BẠCH GIỚI TỬ (hạt) 

Semen Sinapis albae 

14.1. Nguồn gốc 

Hạt lấy từ quả chín già đã phơi hoặc sấy khô của cây Cải trắng (Sinapis alba L. 

= Brassica alba Boissier), họ Cải (Brassicaceae), độ ẩm không quá 10%, tỷ lệ hạt non 

lép không quá 5%. 
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14.2. Thành phần hóa học 

Bạch giới tử có thio - glycosid là sinapin; dextrin; tinh dầu. 

14.3. Công dụng 

Chữa ho tức ngực, suyễn nhiều đờm, lở ngứa bộ hạ. 

 

14.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán (phế hư không nên dùng). 

15. TRẦN BÌ (vỏ quả) 

Pericapium Citri deliciosae. 

15.1. Nguồn gốc 

Vỏ quả chín đã phơi khô, để lâu năm của cây Quýt (Citrus deliciosa Tenore), 

họ Cam (Rutaceae), độ ẩm không quá 12%, tro toàn phần không quá 5%, cuống quả và 

các tạp chất khác không quá 1%. 

Ngoài ra còn dùng vỏ quả ngoài (quất hồng bì), thanh bì (vỏ quýt xanh), hạt 

quýt (quất hạch) 

15.2. Thành phần hóa học 

Trần bì có tinh dầu 3 - 4%, thành phần chính của tinh dầu là D,L-limonen, 

linalol. 

15.3. Công dụng 

Chữa ho nhiều đờm, dày da bụng, ăn không tiêu, bụng đầy trướng, nôn mửa. 

15.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 4 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

16. CÁNH KIẾN TRẮNG (nhựa) 

Benzoinum 

16.1. Nguồn gốc 

Cánh kiến trắng (an tức hương) là nhựa thơm để khô lấy từ cây Bồ đề (Styrax 

tonkinensis Pierre), họ Bồ đề (Styracaceae), độ ẩm không quá 10%, trosulfat không 

quá 2%, cặn không tan trong ethanol không quá 20%. 

16.2. Thành phần hóa học 

Chứa nhiều hợp chất, chủ yếu là acid benzoic, benzyl benzoat, acid cinamic, 

cinamyl benzoat, benzyl, cinamat, vanilin. 

16.3. Công dụng 
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Chữa ho nhiều đờm, trúng hàn, đau bụng lạnh. 

16.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 0,50 - 2,00g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán (âm hư, hỏa vượng không 

dùng). 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 loại rễ cam thảo có bán trên thị trường: 

A. ...................................................... 

B. ...................................................... 

2. Viết 4 bộ phận chính dùng làm thuốc của cây Dâu tằm: 

A. ...................................................... 

B. ...................................................... 

C. ...................................................... 

D. ...................................................... 

3. Viết tên khoa học cây Cam thảo bắc: ........................ (A), họ Đậu:....................... (B) 

4. Điền tên khoa học cây Cà độc dược: ........................ (A), họ Cà:.......................... (B) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 4 đến 8: 

5. Bách bộ là dây leo, lá mọc cách, hoa mọc ở đầu cành, quả nang có nhiều hạt A - B 

6. Dâu tằm là cây nhỡ, lá mọc cách, hoa đơn tính cùng gốc,  

   quả phức chứa nhiều quả bế mọng nước.     A - B 

7. Cà độc dược là cây thảo, lá mọc dối, hình trứng, hoa hình phễu,  

    quả hình cầu.         A - B 

8. Thiên môn là dây leo thành bụi, thân nhỏ mang nhiều cành biến đổi, 

    hoa mọc 2 - 3 cái ở kẽ lá, quả mọng, hình cầu.    A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 12: 

9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Viễn chí là rễ của cây Viễn chí lá nhỏ đã phơi khô. 

B. Mạch môn là rễ của cây Mạch môn đông đã phơi khô. 

C. Bách hợp là vẩy của cây Bách hợp đã phơi khô. 

D. Cát cánh là thân rễ của cây Cát cánh đã phơi khô. 

E. Trần bì là vỏ quả chín của cây Quýt đã phơi khô. 
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10. Thành phần hóa học chính của vị thuốc: 

A. Rễ cây Bách bộ có glycosid là stemonin. 

B. Thân rễ cây Cam thảo có flavonoid. 

C. Ma hoàng có alcaloid là ephedrin 

D. Lá cây Cà độc dược chứa chủ yếu là atropin 

E. Bạch giới tử có glycosid là sinapin. 

11. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Cánh kiến trắng 12% 

B. Trần bì 13% 

C. Đào nhân 8% 

D. Cát cánh 8% 

E. Bạch giới tử 11% 

12. Giới hạn tạp chất của vị thuốc: 

A. Bạch bộ 2% 

B. Tang bạch bì 2% 

C. Ma hoàng 2% 

D. Viễn chí 2% 

E. Cát cánh 2% 

13. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Tang diệp phối hợp chữa sốt 

B. Rễ thiên môn phối hợp chữa cảm sốt 

C. Rễ viễn chí phối hợp chữa ho 

D. Rễ cát cánh phối hợp chữa viêm họng 

E. Trần bì phối hợp chữa bệnh dầy da bụng 

14. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Thiên môn dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Viễn chí dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

C. Mạch môn dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Bách hợp dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Cát cánh dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 
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BÀI 9 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 

CHỮA BỆNH TIM MẠCH, CẦM MÁU 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 

1. Nêu được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành phần 

hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc chữa bệnh tim mạch, cầm 

máu. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH: 

1. CÂY TRÚC ĐÀO 

Nerium oleander L. 

Họ Trúc đào (Apocynaceac) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỡ, cao 3 - 5m, cành mọc đứng khi non có màu xanh, khi già có màu nâu 

xám. Lá đơn nguyên, mọc đối hoặc vòng 3 lá một, hình mác cứng. Hoa mọc thành ngù 

ở đầu cành, màu hồng hoặc trắng. Quả 2 đại lúc chín nứt dọc, trong chứa nhiều hạt 

chứa chùm lông, màu hung, toàn cây có nhựa mủ trắng. Cây được trồng làm cảnh ở 

khắp nơi. 

Ngoài ra còn dùng loài Nerium odorum Soland, cùng họ Trúc đào. 

1.2. Bộ phận dùng 

Lá (folium Nerii oleandri) để chiết oleandrin (neriolin, folinerin). 

1.3. Thành phần hóa học 

Lá có chứa 17 glycosid khác nhau, chủ yếu là oleandrin có tác dụng trên tim. 

1.4. Công dụng 

Oleandrin làm thuốc chữa suy tim, hở van 2 lá, loạn nhịp tim, khó thở, phù do 

bệnh tim. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Dung dịch oleandrin 1/5.000 (thành phẩm độc A), ngày uống 3 lần, mỗi lần 

X giọt. 
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- Viên nriolin 0,10mg (thành phẩm độc A), ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. 

Liều tối đa: 0,20mg/lần - 0,40mg/24h. 

2. CÂY SỪNG DÊ HOA VÀNG 

Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn 

Họ Trúc đào (Apocynaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Strophanthus có khoảng 40 loài, nhưng quan trọng là loài Strophanthus gratus 

Franchet, họ Trúc đào (Apocynaceae) cho G-strophantin (ouabain). Nước ta có 2 loài 

là Sừng dê hoa vàng (Strophanthus divaricatus (Lour). Hook. et Arn = Strophanthus 

divergens Graham) và Sừng dê hoa đỏ hay Sừng trâu (Strophanthus scadens Roem. et 

Schult), họ Trúc đào (Apocynaceae). 

Sừng dê hoa vàng thuộc loại cây bụi, cao 3 - 4m, cành non vuông, màu lục 

nhạt, cành già hình trụ, màu nâu đen, vỏ có nhiều nốt sần. Lá mọc đối, hình trứng dài, 

có cuống ngắn, đầu lá nhọn, gân nổi rõ. Hoa tự mọc thành xim ở đầu cành, hình phễu 

chia làm 5 thùy, màu vàng, phía trên cánh hoa thu nhỏ lại (phần phụ) thành sợi dài. 

Quả gồm hai đại dính vào nhau, hai đầu thót nhỏ lại, nằm ngang trên cành trông giống 

sừng dê, khi chín quả nứt dọc, trong chứa nhiều hạt dẹt hình thoi, màu nâu, đầu hạt có 

cán mang chùm lông. Cây Sừng dê hoa vàng mọc hoang ở các tỉnh miền núi. 

2.2. Bộ phận dùng 

Hạt (semen Strophanthi divaricati), thu hái vào mùa đông khi quả già, lấy hạt, 

bỏ chùm lông, phơi hoặc sấy khô. 

2.3. Thành phần hóa học 

Hạt sừng dê hoa vàng chứa các glycosid là divaricosid, divostrosid, φ-

caudosid, φ-caudostrosid, sinosid, sinostrosid, sacmutosid, trong đó chủ yếu là 

divaricosid, một glycosid khác (divaricosid + x glucose) và sacmentogenin, hỗn hợp 

này được đặt tên là D-strophantin (davasid). 

2.4. Công dụng 

D-strophantin có tác dụng tương tự như G-strophantin nên đã được áp dụng để 

chữa suy tim cấp và mãn tính, tăng sức co bóp cho tim, làm chậm và điều hòa nhịp 

tim. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

- Cồn hạt sừng dê hoa vàng 1/10 (nguyên liệu độc A), dùng theo chỉ định của 

thầy thuốc. 

- Thuốc tiêm D-strophantin 0,25mg/2ml, tiêm tĩnh mạch chậm 1 - 2 ống trong 

ngày. 
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3. CÂY BA GẠC 

Ba gạc có nhiều loài, thường dùng 2 loài: 

- Ba gạc Việt Nam (Rauwolfia verticillata (Lour.) Bail) 

- Ba gạc Ấn Độ (Rauwolfia serpentina Benth) 

Họ Trúc đào (Apocynaceae). 

3.1. Đặc điểm thực vật 

- Ba gạc Việt Nam thuộc loại cây nhỏ, cao 1 - 2m, cành non dẹt. Lá mọc vòng, 

phiến lá hình mác dài. Hoa mọc thành xim, tán kép, màu trắng. Quả hình trứng, khi 

chín có màu đỏ tươi. 

- Ba gạc Ấn Độ thuộc loại cây nhỏ, sống lâu năm, cao 0,50 - 1m. Lá mọc 

vòng, màu vàng lục. Cụm hoa có một cuống chung ở kẽ lá. Quả hạch hình trứng, khi 

chín có màu tím đen. 

3.2. Bộ phận dùng 

Rễ (radix Rauwolfiae verticillatae et radix Rauwolfiae serpentinae) thu hái vào 

lúc cây bắt đầu ra hoa hoặc hoa chớm nở, rửa sạch, phân loại, những rễ có đường kính 

dưới 0,50cm thì để nguyên, những rễ có đường kính từ 0,50cm trở lên thì bóc lấy vỏ, 

phơi hoặc sấy ở 50 - 600C đến khô. 

3.3. Thành phần hóa học 

Vỏ rễ 2 loại Ba gạc trên đều có alcaloid là reserpin, serpentin, ajmalin, 

reserpinin, ajmalicin. 

3.4. Công dụng 

Rễ ba gạc để điều chế cao lỏng và chiết reserpin chữa cao huyết áp. 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Cao lỏng 1,5% alcaloid toàn phần, mỗi lần uống X - XX giọt, ngày uống 2 - 

3 lần, mỗi đợt kéo dài 10 ngày, nghỉ 10 ngày mới được dùng tiếp (nếu cần). 

- Viên reserpin 0,10mg, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. 

4. CÂY HOÈ 

Sophora japonica L. 

Họ Cánh bướm (Papilionaceae) 

= Họ Đậu (Fabaceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỡ, cao 5 - 7m. Lá mọc so le, kép lông chim lẻ gồm 13 - 17 lá chét, mặt 

dưới có lông mịn. Hoa mọc thành bông ở đầu cành, màu vàng trắng, đài hoa hình 
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chuông, phía trên đài xẻ làm 5 răng bông. Quả loại đậu, thắt lại giữa các hạt, đầu quả 

có mũi nhọn dài. Hạt hơi dẹt, màu nâu bóng. Cây Hòe được trồng khắp nơi, nhiều nhất 

là Thái Bình. 

4.2. Bộ phận dùng 

- Nụ hoa (flos Sophorae) thu hái vào tháng 3 - 7 khi hoa chưa nở hoặc mới 

chớm nở, phơi hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 12%, hoa đã nở không quá 10%, tỷ lệ 

hoa sẵm màu không quá 1%, bộ phận khác của cây không quá 2%. 

- Hạt hoè (semen Sophorae) thu hái khi quả già, lấy hạt, phơi khô. 

- Hoè giác là vỏ quả đã lấy hết hạt, phơi khô. 

4.3. Thành phần hóa học 

- Nụ hoa có glycosid là rutin (tỷ lệ rutin không được ít hơn 20%), 

sophoraflavonolosid, sophoricosid, sophoraabiosid, D-maackiain glycosid, D.L-

maackiain. 

- Hạt có dầu béo, protein, acid linoleic, chất nhầy. 

4.4. Công dụng 

- Nụ hoa hoè dùng sống để chữa cao huyết áp, làm bền vững thành mạch, sao 

vàng để cầm máu trong các trường hợp ho ra máu, tiểu tiện ra máu, chảy máu cam và 

thanh nhiệt. 

- Hạt hoè chữa viêm ruột, phong thấp, thanh nhiệt, tim hồi hộp. 

4.5. Cách dùng, liều lượng 

- Nụ hoa dùng 5 - 10g/ngày, dạng thuốc hãm, thuốc sắc. 

- Viên rutin C 0,02g, ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên 

- Hạt hòe ngày dùng 6 - 12g, dạng thuốc sắc 

- Chè thanh nhiệt pha uống hàng ngày để giải nhiệt 

5. CÂY TRẮC BÁCH 

Biota orientalis Endl = Thuja orientalis L. 

Họ Trắc bách (Cupressaceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 3 - 5m. Thân mọc thẳng, các nhánh phân sang 2 bên theo những 

mặt phẳng thẳng đứng. Lá mọc đối rất nhỏ, hình vẩy dẹt. Hoa hình tròn, hoa đực ở đầu 

cành, hoa cái ở gốc cành nhỏ, quả hình trứng, khi chín có màu nâu sẵm, hạt có một sẹo 

màu nhạt ở phía dưới. Cây Trắc bách được trồng nhiều nơi để làm cảnh. 

5.2. Bộ phận dùng 
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- Lá và cành (folium et ramulus Thujae) thu hái vào mùa hạ, phơi khô. 

- Bá tử nhân (semen Thujae orientalis) thu hái vào mùa thu khi quả chín, giã 

bỏ vỏ, lấy nhân phơi khô. 

5.3. Thành phần hóa học 

- Lá có tinh dầu, thành phần của tinh dầu gồm L-borneol, bornyl acetat, α-

thuyon, camphor, sesquiterpen alcol và các chất rhodoxanthin, amentoflavon, 

quercetin, myricetin caroten, xanthophyl, acid ascorbic. 

- Hạt chứa dầu béo, saponosid. 

5.4. Công dụng 

- Lá và cành chữa chảy máu cam, ho ra máu, tiểu tiện ra máu, trừ phong nhiệt 

- Bá tử nhân bổ tâm tỳ, định thần, chữa bệnh hay quên, kém ăn mất ngủ. 

5.5. Cách dùng, liều lượng 

- Lá và cành sao vàng, ngày dùng 10 - 20g, dạng thuốc sắc. 

- Bá tử nhân dùng 3 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc. 

6. CÀ PHÊ (Hạt) 

Semen Coffeae 

6.1. Nguồn gốc 

Hạt lấy từ quả chín, phơi hoặc sấy khô của nhiều loài Cà phê (Coffea sp), nước 

ta thường trồng Cà phê chè (Coffea arabica L.), Cà phê mít (Coffea chari hoặc Coffea 

excelsa Chev), Cà phê vối (Coffea robusta Chev), họ Cà phê (Rubiaceae). 

6.2. Thành phần hóa học 

Hạt cà phê có chứa cafein và ít theobromin, theophyllin, acid chlorogenic, chất 

béo, đường.  

6.3. Công dụng 

- Cà phê bột kích thích thần kinh trung ương, trợ tim, giúp tiêu hóa, lợi tiểu, 

giải độc rượu. 

- Cafein dùng làm thuốc trợ tim, chữa ngất, cảm mạo. 

6.4. Cách dùng, liều lượng 

- Bột cà phê dùng 20 - 40g/ngày, dạng thuốc hãm. 

- Thuốc tiêm cafein 0,07g/1ml, tiêm dưới da 1 - 2 ống/lần. 

7. DỪA CẠN (toàn cây) 

Herba Catharanthi 
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7.1. Nguồn gốc 

Toàn cây mang lá, hoa đã phơi khô của cây Dừa cạn (Catharanthus roseus (L) 

G.Don), họ Trúc đào (Apocynaceae). 

7.2. Thành phần hóa học 

Lá có các alcaloid và reserpin, serpentin, ajmalin, ajmalicin, catharanthin, 

catharanthinol, vindolin, vindolinin, vincaleucoblastin (vinblastin), leurocristin 

(vincristin). 

7.3. Công dụng 

Chữa bệnh cao huyết áp, bệnh bạch cầu limpho cấp, đái đường, nước tiểu đỏ. 

7.4. Cách dùng, liều lượng 

- Toàn cây dùng 10 - 20g/ngày dạng thuốc sắc, cao lỏng. 

- Viên reserpin 0,10mg uống 1 - 2 viên/ngày. 

8. LONG NÃO 

Camphor 

8.1. Nguồn gốc 

Camphor có hai loại lá camphor thiên nhiên hữu tuyền được chiết xuất từ tinh 

dầu của cây Long não (Cinnamomum camphora Nees. Et Eberm), họ Long não 

(Lauraceae) cà camphor tổng hợp racemic hoặc tả tuyền. Camphor là bột kết tinh 

không màu hay phiến xếp vào nhau có kiến trúc tinh thể hoặc khối kết tinh màu trắng 

đục, mùi mạnh đặc biệt. 

8.2. Công dụng 

Tác dụng hồi tỉnh tim mạch, chữa trụy tim, dùng ngoài để sát trùng, xoa bóp 

tiêu viêm. 

8.3. Cách dùng, liều lượng 

- Thuốc tiêm dầu long não 10%, ngày dùng 1 - 2 lần, mỗi lần 1 ống/1ml (tiêm 

dưới da). 

- Cồn long não 10%, lọ 30ml, ngày xoa bóp chỗ đau nhức 3 - 4 lần. 

9. BỒ HOÀNG (phấn hoa) 

Pollen Typhae 

9.1. Nguồn gốc 

Bồ hoàng là phấn hoa đực đã phơi hoặc sấy khô của cây Cỏ nến (Typha 

oriantalis G.A.Stuart), họ Hương bồ (Typhaceae) 

9.2. Thành phần hóa học 
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Bồ hoàng có flavonosid, xytosterin, chất béo. 

 

 

9.3. Công dụng 

Bồ hoàng có tác dụng cầm máu, chữa các bệnh ho ra máu, thổ huyết, chảy 

máu cam, tiểu tiện ra máu. 

9.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 5 - 8g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột. 

10. MINH GIAO 

Colla Bovis 

10.1. Nguồn gốc 

Minh giao là chất keo chế từ da trâu hoặc bò, miếng keo hình chữ nhật dài 

6cm, rộng 4cm, dày 0,5cm, màu nâu đen, nhẵn bóng và rắn, nặng khoảng 20g, độ ẩm 

không quá 18%. 

Thị trường còn dùng a giao (colla Anisi) nhập từ Trung Quốc, chế từ da con 

Lừa (Aquus asinus L.), họ Ngựa (Equidae). 

10.2. Thành phần hóa học 

Minh giao chứa chủ yếu là gelatin, khi thủy phân sẽ cho các acid amin, các 

chất vô cơ. 

10.3. Công dụng 

Tác dụng cầm máu trong các trường hợp băng huyết, thổ huyết, ho ra máu, 

tiểu tiện ra máu. 

10.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu (tỳ vị suy nhược, ăn không tiêu 

không dùng). 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 3 bộ phận dùng làm thuốc của cây Hoè: 

A. .................................................. 

B. .................................................. 

C. .................................................. 

2. Nêu 4 đặc điểm thực vật về loại cây, lá, hoa, quả của cây Ba gạc Việt Nam: 
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A. .................................................. 

B. .................................................. 

C. .................................................. 

D. .................................................. 

3. Viết tên khoa học cây Ba gạc Việt Nam ............................ (A), họ Trúc đào 

............................... (B) 

4. Điền tên khoa học cây Hòa: ............................ (A), họ đậu ............................... (B) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Trúc đào là loại cây nhỡ, lá đơn nguyên, mọc cách, hoa mọc thành ngù, 

    quả 2 đại, hạt có chùm lông.       A - B 

6. Sừng dê là loại cây nhỏ, lá mọc đối, hoa tự xim, quả gồm 2 đại, 

    đầu hạt có chùm lông.        A - B 

7. Vị thuốc dừa cạn gồm toàn cây mang lá và hoa đã phơi khô của cây 

    Dừa can.          A - B 

8. Vị thuốc long não thiên nhiên hữu tuyền được chiết xuất từ tinh dầu 

    của cây Long não.        A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi từ 9 đến 13: 

9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Hòe hoa là hoa cây Hòe đã phơi khô. 

B. Hòe giác là quả cây Hòe đã phơi khô. 

C. Bá tử nhân là quả cây Trắc bách đã phơi khô. 

D. Bồ hoàng là phấn hoa đực của cây Cỏ nến đã phơi khô. 

E. Minh giao là keo chế từ da con Lừa. 

10. Thành phần hóa học chính của vị thuốc: 

A. Lá cây Trúc đào có alcaloid là neriolin 

B. Hạt cây Sừng dê có alcaloid là D-strophantin 

C. Rễ cây Ba gạc có glycosid là reserpin, serpentin 

D. Dừa cạn có alcaloid là reserpin, vinblastin, vincristin 

E. Hạt hòe có lipid, protid, chất nhầy. 

11. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Trắc bách diệp chữa thổ huyết 



140 

 

B. Dừa cạn chữa bệnh cao huyết áp 

C. Long não chữa suy tim, khó thở 

D. Bồ hoàng chữa khái huyết do lao 

E. Minh giao chữa chảy máu, băng huyết 

12. Công dụng chữa bệnh chính của thành phẩm: 

A. Dung dịch oleandrin chữa khó thở. 

B. Cồn Sừng dê chữa loạn nhịp tim 

C. Cao Ba gạc chữa cao huyết áp 

D. Cao Dừa cạn chữa cao huyết áp 

E. Cồn long não 10% giảm đau tại chỗ 

13. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Nụ hoa hoè dùng 20g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Bá tử nhân 2g/ngày, dạng thuốc sắc 

C. Bồ hoàng dùng 20g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Minh giao dùng 2g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Dừa cạn dùng 2g/ngày, dạng thuốc sắc 

14. Cách dùng, liều lượng của thành phẩm: 

A. Dung dịch neriolin ngày uống 3 lần, mỗi lần X giọt 

B. Cao lỏng dừa cạn ngày uống 2 lần, mỗi lần 10g. 

C. Cồn hạt sừng dê ngày uống 2 lần, mỗi lần X giọt 

D. Cao lỏng ba gạc ngày uống 2 lần, mỗi lần X giọt 

E. Cồn long não 10% xoa bóp chỗ đau 3 - 4 lần/ngày. 
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BÀI 10 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 

CHỮA BỆNH ĐAU DẠ DÀY 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Kể được đặc điểm thực vật hoặc động vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây 

hoặc con, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc chữa 

bệnh đau dạ dày. 

2. Hướng dẫn sử dụng những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những vị 

thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY DẠ CẨM 

Oldenlandia capitellata Kuntze 

Họ Cà phê (Rubiacae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây bụi leo dài tới 2 - 3m, thân hình trụ, phình to ra ở các đốt, màu tím hoặc 

xanh (loại thân màu tím được ưa dùng nhiều hơn). Lá đơn nguyên, mọc đối, phiến lá 

hình bầu dục, có lá kèm hình sợi. Hoa tự xim, mọc ở đầu cành hoặc kẽ lá, màu trắng. 

Quả nhỏ, xếp thành hình cầu, chứa nhiều hạt. Toàn cây có lông mịn. Cây mọc hoang ở 

các rừng trung du và miền núi. 

1.2. Bộ phận dùng 

Toàn cây (herba Odenlandiae capitellatae) thu hái vào mùa hạ, bỏ gốc rễ, cắt 

ngắn, phơi khô, độ ẩm không quá 11%, tạp chất không quá 1%. 

1.3. Thành phần hóa học 

Toàn cây có alcaloid, saponin, tanin. 

1.4. Công dụng 

Chữa loét dạ dày do thừa dịch vị, loét miệng, loét lưỡi, lở loét ngoài da. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Toàn cây dùng 8 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc 

- Cao dạ cẩm, chai 250ml, ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml. 
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2. CÂY KHÔI 

Ardisia sylvestris Pitard 

Họ Đơn nem (Myrsinaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây Khôi (Độc lực, Đơn tướng quân) thuộc loại cây nhỏ, cao 1,5 - 2m. Thân 

rỗng xốp, ít phân nhánh. Lá đơn nguyên, mọc cách, mép lá khía răng cưa nhỏ, mặt trên 

lá màu xanh mịn như nhung, mặt dưới tím, gân nổi hình mạng lưới. Hoa nhỏ mọc 

thành chùm, màu trắng pha hồng tím. Quả mọng, lúc chín có màu đỏ. Cây mọc hoang 

ở các khu rừng rậm miền thượng du. 

2.2. Bộ phận dùng 

Lá (folium Ardisiae) thu hái vào mùa hạ khi cây sắp ra hoa, phơi nắng cho tái, 

đem ủ, phơi khô. 

2.3. Thành phần hóa học 

Lá khôi có glycosid, tanin, tinh bột. 

2.4. Công dụng 

Chữa đau dạ dày, tá tràng, ợ hơi chua do thừa dịch vị. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 30 - 40g/ngày, dạng thuốc sắc (thường phối hợp với các vị thuốc khác). 

3. CON CÁ MỰC 

Sepia esculenta Hoyle 

Họ Cá mực (Sepiidae) 

3.1. Đặc điểm động vật 

Cá mực là động vật sống ở nước mặn, nó sống từng đàn, màu da thay đổi theo 

màu nước. Thức ăn là cá con, tôm và các động vật nhỏ khác. Khi gặp nguy hiểm Cá 

mực bơi lùi và phun ra mực đen để dễ lẫn trốn. 

3.2. Bộ phận dùng 

Mai mực (os Sepiae) rửa sạch, phơi khô, độ ẩm không quá 5%, tạp chất không 

quá 1%. 

3.3. Thành phần hóa học 

Mai mực có muối calci carbonat, calci phosphat, natri clorid, các chất hữu co. 

3.4. Công dụng 

Chữa đau dạ dày do thừa dịch vị, xuất huyết dạ dày (người thiếu dịch vị không 

dùng). 
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3.5. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc bột, thuốc sắc. 

4. MẪU LỆ 

Concha Ostreae 

4.1. Nguồn gốc 

Là vỏ đã phơi khô của con Hầu, con Hà (Ostrea sp), họ Mẫu lệ (Ostreidae), 

sống ở các cửa sông, cửa biển, chúng có nhiều hình dáng khác nhau, mặt ngoài vỏ màu 

vàng sẫm, mặt trong vỏ màu trắng hoặc vàng tím óng ánh, thu về đem rửa sạch, phơi 

khô gọi là mẫu lệ, độ ẩm không quá 5%, tạp chất không quá 1%. 

4.2. Thành phần hóa học 

Vỏ hầu, vỏ hà có chứa các muối calci carbonat, calci phosphat, calci sulfat, 

magnesi, chất hữu cơ. 

4.3. Công dụng 

Chữa đau dạ dày do thừa dịch vị, âm hư nóng bên trong, ra mồ hôi trộm, di 

tinh, băng huyết, khí hư. 

4.4. Cách dùng, liều lượng 

Mẫu lệ dùng 12 - 30g/ngày, dạng thuốc bột (nung đỏ, tán mịn). 

5. CỬU KHỔNG 

Concha Haliotidis 

5.1. Nguồn gốc 

Là vỏ của nhiều loài Bào ngư (Haliotis sp), họ Bào ngư (Haliotidae), ở mép vỏ 

của Bào ngư có một hàng lỗ nhỏ 7 - 13 lỗ để cho Bào ngư thở, thường là 9 lỗ nên gọi 

là cửu khổng. 

5.2. Thành phần hóa học 

Cửu khổng có các muối calci carbonat, calci phosphat, calci sulfat, magnesi, 

nhôm, chất hữu cơ. 

5.3. Công dụng 

Chữa đau dạ dày do thừa dịch vị, cầm máu, chữa mắt kéo màng (thoong manh) 

5.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 3 - 6g, dạng thuốc bột (nung đỏ, tán mịn) hoặc 10 - 20g, dạng 

thuốc sắc. 
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ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 3: 

1. Kể nguồn gốc 2 loại mẫu lệ thường dùng: 

A. ................................................. 

B. ................................................. 

2. Nêu 4 đặc điểm thực vật về loại cây, lá, hoa, quả của cây Dạ cẩm: 

A. ................................................. 

B. ................................................. 

C. ................................................. 

D. ................................................. 

3. Viết tên khoa học cây Dạ cẩm: ......................... (A), họ Cà phê ........................... (B) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

4. Vị thuốc lá khôi là lá cây Khôi thu hái vào mùa xuân, đã phơi khô.  A - B 

5. Vị thuốc mẫu lệ là vỏ con Hầu, mặt ngoài màu nâu, mặt trong 

      màu đỏ óng ánh.         A - B 

6. Vị thuốc cửu khổng là vỏ của nhiều loài Bào ngư, mép vỏ có hàng 

      lỗ nhỏ, thường là 9 lỗ        A - B 

7. Vị thuốc mai mực là mai con cá Mực đã rửa sạch, phơi khô   A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 7 đến 9: 

8. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Mai mực 6% 

B. Mẫu lệ 7% 

C. Cửu khổng 6% 

D. Dạ cẩm 11% 

E. Các câu trả lời trên đều sai 

9. Thành phần hóa học chính của vị thuốc: 

A. Mai mực có muối carbonat, chất hữu cơ 

B. Mẫu lệ có muối clorid, chất hữu cơ 

C. Dạ cẩm có alcaloid, saponin, tanin 

D. Cửu khổng có muối sulfat, chất hữu cơ 
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E. Lá Khôi có alcaloid, tinh bột, tanin. 

10. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Lá khôi chữa đau hành tá tràng 

B. Mai mực chữa xung huyết 

C. Mẫu lệ chữa băng huyết 

D. Cửu khổng chữa đau dạ dày 

E. Dạ cẩm chữa loét dạ dày do thừa dịch vị 

11. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Mai mực dùng 20g/ngày, dạng thuốc bột 

B. Mẫu lệ dùng 10g/ngày, dạng thuốc bột 

C. Dạ cẩm dùng 20g/ngày, dạng thuốc bột 

D. Cửu khổng dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Lá khôi dùng 20g/ngày, dạng thuốc sắc 
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BÀI 11 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 

CÓ TÁC DỤNG TẨY, NHUẬN TRÀNG 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Nêu được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành phần 

hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc có tác dụng tẩy, nhuận 

tràng. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên an toàn, hợp lý. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY THẢO QUYẾT MINH 

Cassia tora L. 

Họ Vang (Caesalpiniaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao 60 - 90cm. Lá kép một lần lông chim chẵn, mọc 

so le, gồm 2  - 3 đôi lá chét, hình trứng ngược. Hoa mọc 1 - 3 cái ở kẽ lá, màu vàng. 

Quả loại đậu, hình cung dài, chứa 20 - 25 hạt. Hạt hình trụ, hai đầu vắt chéo, màu nâu 

nhạt, nhẵn bóng. Cây mọc hoang ở các bãi cỏ, ven đường vùng trung du, và miền núi. 

1.2. Bộ phận dùng 

Hạt (semen Cassiae torae) thu hái vào mùa thu khi quả già, phơi khô, độ ẩm 

không quá 12%, tạp chất không quá 2%. 

1.3. Thành phần hóa học 

Hạt có antraglycosid, albuminoid, lipid, chất nhày, chất màu, tanin. 

1.4. Công dụng 

Chữa can nhiệt sinh nhức đầu, mắt mờ, nhuận tràng, thông tiểu. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Hạt (ngâm nước cho hạt nứt theo 2 đường, rang nở hết) dùng 5 - 10g/ngày, 

dạng thuốc sắc. 

- Chè thanh nhiệt, gói 50g, giải nhiệt, thông tiểu, dạng thuốc hãm. 
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2. CÂY ĐẠI HOÀNG 

Rheum sp. 

Họ Rau răm (Polygonaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Đại hoàng có nhiều loài, thường dùng loài Rheum officinale Bail, Rheum 

palmatum L. và một số loài Rheum khác thuộc họ Rau răm (Polygonaceae). 

Đại hoàng là cây thảo lớn, sống dai nhờ rễ to, mọc thành cụm, cao tới 2m. 

Thân rỗng, vỏ nhẵn. Lá có cuống dài, phía dưới to, phiến lá chia 3 - 7 thùy, lá có bẹ 

chìa. Hoa tự chùm, lưỡng tính, màu trắng nhạt, xanh nhạt hoặc đỏ nhạt. Quả đóng 3 

góc. 

Cây đã được di thực về trồng ở nước ta, nó ưa khí hậu mát ẩm, độ cao trên 

1.000m. 

2.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Rhei) thu hoạch vào mùa thu đông, rửa sạch, phơi hoặc sấy 

khô, độ ẩm không quá 12%, tro toàn phần không quá 13%, tro không tan trong acid 

hydrocloric không quá 1%, tạp chất không quá 1%. 

2.3. Thành phần hóa học 

Thân rễ đại hoàng có các dẫn chất antraquinon, chủ yếu là emodin, rhein, 

chrysophanol, alo 9-emodin và các glycosid của antraquinon. 

2.4. Công dụng 

Đại hoàng có tác dụng nhuận tẩy tùy theo liều dùng, với liều nhỏ giúp sự tiêu 

hóa, chữa đầy bụng, ăn không tiêu; liều vừa chữa táo bón; liều cao có tác dụng tẩy. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

- Giúp sự tiêu hóa dùng 0,05 - 0,10g/ngày 

- Thuốc nhuận tràng dùng 0,10 - 0,50g/ngày 

- Thuốc tẩy dùng 0,50 - 2,00g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột (không dùng 

liều cao, dài ngày). 

3. CÂY MUỒNG TRÂU 

Cassia alata L. 

Họ Vang (Caesalpiniaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 1 - 1,5m, ít phân nhánh. Lá kép lông chim chẵn, có 8 - 12 đôi lá 

chét, mọc so le, có lá kèm. Hoa tự mọc thành bông ở kẽ lá hoặc đầu cành, màu vàng 
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nhạt. Quả giáp, có dìa 2 bên, chứa nhiều hạt, hình quả trám, màu đen. Cây được trồng, 

mọc hoang ở các tỉnh trung du và miền núi. 

3.2. Bộ phận dùng 

Hạt (semen Cassiae alatae) thu hái mùa đông khi quả già, phơi hoặc sấy khô, 

độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 2%. 

3.3. Thành phần hóa học 

Hạt và lá có các dẫn chất antraquinon gồm emodin, alo 9 - emodin, rhein, 

chrysophanol. 

3.4. Công dụng 

Chữa táo bón, phù thũng, vàng da, đau gan, hắc lào, ghẻ lở. 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Nhuận tràng dùng 4 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Thuốc tẩy dùng 20 - 30g/ngày, dạng thuốc sắc. 

4. PHAN TẢ DIỆP (lá) 

Folium Senna 

4.1. Nguồn gốc 

Lá đã phơi khô của cây Phan tả diệp (Cassia angustifolia Vahl.et Cassia 

acutifolia Delile), họ Vang (Saesalpiniaceae). 

4.2. Thành phần hóa học 

Lá có chứa antraglycosid tỷ lệ 1 - 1,5%, chủ yếu là sennosid A, B, rhein, aloe-

emodin. 

4.3. Công dụng 

Chữa táo bón, bụng đầy trướng, ăn không tiêu. 

4.4. Cách dùng, liều lượng 

- Thông đại tiện dùng 1 - 2g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm. 

- Nhuận tràng dùng 3 - 4g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm. 

- Thuốc tẩy dùng 5 - 7g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm. 

5. CHÚT CHÍT (rễ) 

Radix Rumicis 

5.1. Nguồn gốc 



149 

 

Rễ củ đã thái thành phiến, phơi hoặc sấy khô của cây Chút chít (Rumex 

wallichii Meissn), họ Rau răm (Polygonaceae), độ ẩm không quá 13%, vụn nát không 

quá 5%, tạp chất không quá 1%. 

5.2. Thành phần hóa học 

Rễ có chứa antraglycosid, chất nhựa, tanin. 

5.3. Công dụng 

- Dùng trong có tác dụng tẩy, nhuận tràng, chữa nhiệt kết trường vị, táo bón. 

- Dùng ngoài để chữa chốc đầu, lở ngứa. 

5.4. Cách dùng, liều lượng 

- Nhuận tràng dùng 4 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Thuốc tẩy dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Dùng ngoài để bôi chốc lở. 

6. BÌM BÌM BIẾC (hạt) 

Semen Ipomoeae 

6.1. Nguồn gốc 

Bìm bìm biếc (hắc sửu, khiên ngưu) là hạt đã phơi hoặc sấy khô của cây Bìm 

bìm biếc hoặc Khiên ngưu (Ipomoea hederacea Jacq), họ Bìm bìm (Convolvulaceae), 

độ ẩm không quá 1%, tro toàn phần không quá 6%. 

6.2. Thành phần hóa học 

Hạt có glycosid là pharbitin, chất nhựa, chất béo, acid pharbitic. 

6.3. Công dụng 

Chữa bí đại tiểu tiện, phù nước, cước khí, suyễn mãn. 

6.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 4 - 8g, dạng thuốc sắc, hoàn tán (phụ nữ có thai hoặc tỳ vị hư 

nhược không dùng). 

7. THẠCH 

Agar-agar 

7.1. Nguồn gốc 

Thạch là một chất bột nhầy đã chế biến, phơi hoặc sấy khô từ một số loài 

Hồng tảo hoặc nhiều loại Rau câu (Glacilaria sp), họ Thạch hoa thái (Gelidiaceae). 
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7.2. Thành phần hóa học 

Thành phần chính của thạch là muối calci của phức chất giữa acid 

hydrosulfuric với carbon hydrat [R(O-SO2-O)Ca]. 

7.3. Công dụng 

Chữa táo bón, dùng làm thực phẩm, môi trường nuôi cấy vi khuẩn. 

7.4. Cách dùng, liều lượng 

Chữa táo bón dùng 1 - 10g/ngày, uống nhiều ngày. 

8. HOA VÀ VỎ ĐẠI 

Flos et Cortex Plumeriae acutifolia 

8.1. Nguồn gốc 

Hoa và vỏ thân đã phơi hoặc sấy khô của cây Đại (Plumeria rubra L. 

var.acutifolia (Poir) Bailey), họ Trúc đào (Apocynaceae) 

- Hoa khô có độ ẩm không quá 12%, hoa màu đen không quá 0,5% 

- Vỏ thân khô có độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%. 

8.2. Thành phần hóa học 

- Hoa đại có glycosid là fulvoplumierin, tác dụng kháng sinh với các chủng 

của Mycobacterium tuberculosis và plumierid có tác dụng cả với vi khuẩn gram âm (-) 

và gram dương (+) 

- Vỏ thân có glycosid là fulvoplumierin, isoplumericin, β-dihydroplumericin, 

acid β-dihydro-plumericinic và plumerid tác dụng với gram (-), gram (+) và cả với một 

số loài nấm. 

8.3. Công dụng 

- Hoa chữa ho, viêm ruột, bí tiểu tiện. 

- Vỏ thân chữa táo bón lâu ngày, thủy nhũng, bí tiểu tiện. 

8.4. Cách dùng, liều lượng 

- Hoa dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm. 

- Vỏ thân dùng 4 - 8g/ngày để nhuận tràng, 8 - 20g/ngày để tẩy, dạng thuốc 

sắc (phụ nữ có thai không dùng). 

9. VỌNG GIANG NAM (hạt) 

Semen Cassiae 

9.1. Nguồn gốc 
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Hạt phơi khô của cây Vọng giang nam (Casia occidentalis L.), họ Vang 

(Caesalpiniaceae), độ ẩm không quá 10%. 

9.2. Thành phần hóa học 

Hạt có antraglycosid là emodin, chất nhầy, chất béo, tanin. 

9.3. Công dụng 

Chữa táo bón, đầy bụng, ăn không tiêu. 

9.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 10 - 20g (sao vàng), dạng thuốc sắc. 

 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 3: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Đại: 

A. ............................................... 

B. ............................................... 

2. Nêu 3 công dụng chính của thân rễ cây Đại hoàng: 

A. ............................................... 

B. ............................................... 

C. ............................................... 

D. ............................................... 

3. Thảo quyết minh là loại cây bụi, lá kép .................... (A) lông chim, hoa mọc ở 

............................... (B), hạt hình trụ, hai đầu ...................................... (C) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi 4 và 5: 

4. Hạt cây Thảo quyết minh có antraquinon, lipid, chất mầu, tanin  A - B 

5. Lá cây muồng trâu có emodin, rhein, alo 9-emodin, chrysophanol  A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 6 đến 9: 

6. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Đại hoàng là rễ đã phơi khô của cây Đại hoàng. 

B. Chút chít là rễ đã phơi khô của cây Chút chít 

C. Hắc sửu là hạt đã phơi khô của cây Khiên ngưu 

D. Thạch là chất nhầy đã phơi khô của nhiều loài Rau câu 

E. Vọng giang nam là quả đã phơi khô của cây Vọng giang nam. 
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7. Plumierid là glycosid có trong: 

A. Hạt cây Vọng giang nam 

B. Hạt cây Khiên ngưu 

C. Lá cây Phan tả diệp 

D. Vỏ cây Đại 

E. Hạt cây Thảo quyết minh 

8. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Thảo quyết minh làm thuốc nhuận tẩy 

B. Đại hoàng làm thuốc tẩy, nhuận tràng 

C. Muồng trâu làm thuốc thanh nhiệt 

D. Phan tả diệp làm thuốc thông tiểu 

E. Chút chít làm thuốc chữa lở ngứa 

9. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Vọng giang nam dùng 5g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Hoa đại dùng 2g/ngày, dạng thuốc hãm 

C. Khiên ngưu dùng 2g/ngày, dạng thuốc hoàn 

D. Muồng trâu dùng 2g/ngày, dạng thuốc sắc  

E. Thảo quyết minh sao vàng, dùng 5g/ngày, dạng thuốc hãm. 
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BÀI 12 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC TRỊ GIUN, SÁN 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành 

phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc trị giun, sán. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY BÍ NGÔ 

Cucurbita pepo L. 

Họ Bí (Cucurbitaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo bằng tua cuốn hoặc bò trên mặt đất, toàn cây có nhiều lông ngắn. Lá 

mọc cách, có cuống dài, phiến lá chia thùy. Hoa đơn tính cùng gốc, màu vàng đậm. 

Quả thịt, chứa nhiều hạt dẹt. Cây được trồng khắp nơi để lấy quả, rau ăn và hạt làm 

thuốc. 

1.2. Bộ phận dùng 

- Quả (fructus Cucurbitae) thu hái vào mùa hạ khi quả già, nguyên cuống thì 

để được lâu. 

- Hạt (semen Cucurbitae) phơi hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 10%, tỷ lệ non 

lép không quá 5%. 

1.3. Thành phần hóa học 

- Hạt có glycosid, dầu béo, protein, lecithin, pectin. 

- Quả thịt có đường saccarose, glucose, carotenoid, lipid, các vitamin A2, B1, C 

1.4. Công dụng 

- Hạt sống có tác dụng diệt sán, không độc cho người 

- Quả non làm thuốc, quả già làm thực phẩm. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Dùng 30 - 50g hạt, bóc lấy nhân ăn sống cả một lần vào lúc đói, sau 2h uống 

một liều thuốc tẩy 30g magnesi sulfat. 

- Quả non nấu ăn chữa nhức đầu. 
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2. CÂY CAU 

Areca catechu L. 

Họ Cau (Arecaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Thân cột, cao 10 - 15m, có nhiều vòng sẹo. Lá to xẻ lông chim, tập trung ở 

ngọn, có bẹ rộng ôm lấy thân cây: Hoa tự mọc thành buồng, màu trắng ngà, ngoài có 

mo bao bọc, mo rụng khi hoa nở. Quả hạch, hình trứng, lúc chín có màu vàng đỏ. Hạt 

màu nâu cánh gián. Cây được trồng khắp nơi để lấy quả ăn trầu và làm thuốc. 

2.2. Bộ phận dùng 

Hạt (semen Arecae) và vỏ quả (pericarpium Arecae) thu hái quả già, phơi hoặc 

sấy khô, độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 1%. 

2.3. Thành phần hóa học 

Hạt có alcaloid là arecolin, arecaidin, guvacin, guvacolin; tanin là catechin (hạt 

non nhiều tanin hơn hạt già); lipid gồm laurin, olein, myristin; glucid và muối vô cơ. 

2.4. Công dụng 

- Arecolin làm co đồng tử, giảm nhãn áp trong bệnh tăng nhãn áp. 

- Hạt cau trị sán, lỵ, trực khuẩn 

- Vỏ quả (đại phúc bì) chữa thủy thũng, cước khí, bụng đầy trướng, ốm nghén 

nôn mửa. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

- Hạt dùng 1 - 4g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Vỏ quả dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

3. CÂY LỰU 

Punica granatum L. 

Họ Lựu (Punicaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỡ, cành mềm, cao 3 - 4m, vỏ ngoài thân màu nâu xám, đôi khi có gai. 

Lá mọc đối, phiến đơn nguyên, cuống lá ngắn. Hoa mọc ở đầu cành, màu đỏ tươi. Quả 

mọng, vỏ dày, đài còn tồn tại, khi chín có màu vàng đỏ lốm đốm. Hạt nhiều, có áo hạt 

ăn được. Cây được trồng làm cảnh và làm thuốc. 

3.2. Bộ phận dùng 

Vỏ rễ (cortex Granati) thu hái vào mùa thu hoặc hạ, dùng tươi hoặc phơi khô. 
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3.3. Thành phần hóa học 

- Vỏ rễ có các alcaloid là pellectierin, isopelletierin, methyl pelletierin, 

pseudopelletierin; tanin; chất màu. 

- Dịch quả có acid citric, acid malic, glucose, fructose, maltose. 

3.4. Công dụng 

Vỏ rễ sán dây, lỵ amibe. 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Trị sán dây dùng 20 - 60g vỏ rễ lựu phối hợp với đại hoàng, hạt cau, dạng 

thuốc sắc hoặc 0,30g pelletierin với 0,40g tanin chia làm 3 lần uống trong ngày, sau 

uống lần cuối 2 giờ thì dùng 1 liều thuốc tẩy (khi đi ngoài thì ngâm hậu môn vào chậu 

nước ấm). 

- Chữa lỵ amibe dùng vỏ quả lựu 15 - 30g, dạng thuốc sắc (phụ nữ có thai và 

trẻ em không dùng). 

4. CÂY SỬ QUÂN 

Quisqualis indica L. 

Họ Bàng (Combretaceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo mọc thành bụi, cành vươn dài. Lá mọc đối, hình trứng dài, đầu lá 

nhọn. Hoa mọc ở đầu cành hoặc kẽ lá, thành từng chùm có ống tràng dài, màu trắng 

sau chuyển sang hồng. Quả hình trám có 5 - 7 cạnh lồi cứng, chứa một hạt hình thoi. 

Cây mọc hoang ở miền núi và được trồng làm cảnh. 

4.2. Bộ phận dùng 

Hạt (semen Quisqualis) thu hái vào mùa thu lúc quả già, đập bỏ vỏ lấy nhân, 

phơi hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 13%, tro toàn phần không quá 5,5% hạt teo đen 

không quá 1,5%. 

4.3. Thành phần hoá học 

Nhân hạt có dầu béo màu xanh gồm acid myristic, palmatic, stearic, oleic, 

linoleic, muối kali của acid quisqualic, trionellin, phytosterol. 

4.4. Công dụng 

Trị giun đũa, chữa cam tích, trẻ em gầy còm, bụng ỏng, chậm lớn. 

4.5. Cách dùng, liều lượng 

- Nhân hạt sử quân (sử quân tử) cắt bỏ 2 đầu, bóc màng (tránh nấc), dùng tươi 

hoặc sao vàng, người lớn 10 - 20g/lần, trẻ em 3 - 8g/lần tùy theo tuổi của trẻ em để trị 

giun đũa. 
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- Viên giun quả núi dùng 1 - 5 viên/ngày tùy theo tuổi trẻ em 

- Phì nhi cam tích hoàn chữa tỳ vị hư yếu, da vàng, bụng ỏng của trẻ em, ngày 

dùng 1 - 2 lần, mỗi lần 2 - 4g. 

5. CÂY KEO GIẬU 

Leucaena glauca Benth = Leucaena leucocephala (Lam) De Wit 

Họ Trinh nữ (Mimosaceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây Keo giậu (Keo rào) thuộc loại cây nhỡ, cao 2 - 4m. Lá mọc cách, kép 2 

lần lông chim chẵn, gồm nhiều lá chét nhỏ. Hoa nhỏ hợp thành hình cầu, mọc ở kẽ lá, 

màu trắng. Quả loại đậu, dài và mỏng. Hạt dẹt nhẵn, màu nâu sẫm. Cây mọc hoang và 

được trồng làm hàng rào. 

5.2. Bộ phận dùng 

Hạt (semen Leucaenae glaucae) thu hái khi quả già vào mùa hè - thu, tách bỏ 

vỏ, lấy hạt phơi hoặc sấy khô. 

5.3. Thành phần hóa học 

Hạt chứa dầu béo gồm các acid palmitic, stearic, oleic, linoleic, behenic, 

lignoceric; alcaloid là leucenin (leucenol); protid và tinh bột. 

5.4. Công dụng 

Trị giun đũa, giun kim 

5.5. Cách dùng, liều lượng 

Trẻ em dùng 5 - 10g/ngày tùy theo tuổi, người lớn 25 - 50g/ngày, dạng thuốc 

bột (rang chín, tán bộ hoặc thêm đường). 

 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Cau: 

A. .................................................. 

B.................................................... 

2. Nêu 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Bí ngô: 

A. .................................................. 

B.................................................... 

3. Viết tên khoa học của cây Lựu:............................. (A), họ Lựu: .......................... (B) 
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4. Cây Bí ngô thuộc loại dây leo bằng ...................................... (A), lá mọc cách, hoa 

đơn tính ............................... (B), quả thịt, chứa nhiều hạt ....................................... (C) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Hạt cây Bí ngô có dầu béo, protein, lecithin, pectin    A - B 

6. Hạt cây Cau có tanin, lipid, đường, chất vô cơ    A - B 

7. Sử quân tử có chất béo, acid hữu cơ, muối vô cơ    A - B 

8. Hạt cây Keo rào có dầu béo, alcaloid, protid, tinh bột   A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 15: 

9. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Hạt cây Bí ngô 11% 

B. Hạt cây Cau 14% 

C. Vỏ rễ cây Lựu khô 

D. Sử quân tử 13%  

E. Hạt cây Keo rào già 

10. Giới hạn tạp chất của vị thuốc: 

A. Hạt cây Bí ngô 6% 

B. Hạt cây Keo rào sạch 

C. Hạt cây Cau 2% 

D. Sử quân tử 1% 

E. Các câu trả lời trên đều sai 

11. Pelletierin là alcaloid có trong: 

A. Hạt cây Keo rào 

B. Hạt cây Cau  

C. Hạt cây Sử quân 

D. Hạt cây Bí ngô 

E. Vỏ rễ cây Lựu 

12. Arecolin là alcaloid có trong: 

A. Hạt cây Lựu 

B. Hạt cây Keo rào 

C. Hạt cây Cau 

D. Hạt cây Sử quân 
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E. Hạt cây Bí ngô 

13. Thành phần hóa học chính của vị thuốc: 

A. Sử quân tử có protid 

B. Hạt cây Keo rào có lipid 

C. Hạt cây Cau có alcaloid 

D. Hạt cây Bí ngô có alcaloid 

E. Quả thịt cây Bí ngô có dầu béo 

14. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Hạt cây Bí ngô trị giun đũa 

B. Hạt cây Cau trị lỵ amib 

C. Vỏ rễ cây Lựu trị sán dây 

D. Sử quân tử trị giun kim 

E. Hạt cây Keo giậu trị giun tóc 

15. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Ăn uống 10g hạt cây Bí ngô diệt sán 

B. Sắc 5g vỏ quả cây Lựu uống để trị lỵ amibe 

C. Dùng 0,20g pelletierin để diệt sán dây 

D. Uống 25g bột hạt cây Keo rào để trị giun đũa 

E. Trẻ em ăn 2g nhân sử quân tử để trị giun đũa. 
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BÀI 13 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC CHỮA KIẾT LỴ 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành 

phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc chữa lỵ. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY THỔ HOÀNG LIÊN 

Thalictrum foliolosum DC. 

Họ Mao lương (Ranunculaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây cỏ, sống nhiều năm, thân mỏng mảnh. Lá kép 3 lần lông chim, có cuống 

dài, lá chét hình trứng hoặc bầu dục, mép lá chét có khía răng cưa thưa, gân lá chét 

hình chân vịt. Cụm hoa hình cờ, phân nhánh nhiều, màu phớt tím, cuống hoa nhỏ dài. 

Quả nhỏ hình thoi, đầu hơi có mỏ. Thân rễ to, có nhiều mấu, bẻ ngang thịt rễ có màu 

vàng tươi. Cây mới được phát hiện mọc nhiều ở khu tự trị Thái Mèo. 

1.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Thalictri) đã phơi hoặc sấy khô ở 50 - 600C, độ ẩm không 

quá 12%, tro toàn phần không quá 4,5%, tạp chất vô cơ không quá 0,5%, tạp chất hữu 

cơ không quá 1%. 

1.3. Thành phần hóa học 

Thân rễ có alcaloid là berberin, palmatin, jatrorizin. 

1.4. Công dụng 

Chữa viêm ruột, lỵ trực khuẩn, viêm họng, viêm gan, đau mắt. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Rễ dùng 4 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc (khí hư, tỳ vị hư hàn không dùng) 

- Viên berberin 0,10g, uống 6 - 8 viên/ngày, chia làm 2 lần, dùng 5 - 7 ngày liền. 

2. CÂY VÀNG ĐẮNG 

Coscinium usitatum Pierre = Coscinium fenestatum (Gaertn). Colebr. 

Họ Phòng kỷ = họ Tiết dê (Menispermaceae) 
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2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây Vàng đắng (Hoàng đằng) thuộc loại cây leo to, hình trụ, có phân nhánh, 

cành lá non và hoa quả có phủ lớp lông mềm. Lá đơn nguyên, hình tim, mọc so le, có 

cuống dài. Hoa màu trắng phớt tím, mọc thành xim ở kẽ lá. Quả hạch, hình cầu. Rễ 

hình trụ, mặt ngoài màu trắng nhạt, trong màu vàng, cắt ngang có hình bánh xe. Cây 

mọc hoang ở các tỉnh phía nam, nhiều nhất là rừng núi Tây Nguyên. 

2.2. Bộ phận dùng 

Thân và rễ (caulis et radix Cosicinii) thu hái vào mùa thu đông, cắt thành từng 

đoạn dài 10 - 13cm, phơi hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 13%, tỷ lệ thân cây có đường 

kính dưới 2cm không quá 2%, tạp chất không quá 1%, dược liệu bị biến màu không 

quá 2%. 

2.3. Thành phần hóa học 

Thân, rễ vàng đắng có alcaloid là berberin, palmatin. 

2.4. Công dụng 

Chữa lỵ trực khuẩn, ỉa chảy, đau mắt. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

- Thân và rễ vàng đắng dùng 4 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc 

- Viên berberin 0,10g, uống 6 - 8 viên/ngày, chia làm 2 lần, dùng 5 - 7 ngày liền. 

3. CÂY MỨC HOA TRẮNG 

Holarrhena antidysenterica Wall. 

Họ Trúc đào (Apocynaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây gỗ, có thể cao tới hơn 10m, vỏ thân màu nâu, cành non có lông màu nâu 

đỏ. Lá mọc đối gần như không cuống, phiến lá nguyên, hình bầu dục. Hoa màu trắng, 

mọc thành xim hình ngù ở kẽ lá hoặc đầu cành. Quả 2 đại, cong vào nhau, màu nâu, 

chứa nhiều hạt nhỏ, đầu hạt có chùm lông, màu hung hung. Cây mọc hoang ở các tỉnh 

trung du và miền núi. 

3.2. Bộ phận dùng 

Vỏ thân (cortex Holarhenae) thu hái vào mùa thu, phơi hoặc sấy khô, độ ẩm 

không quá 13%, tro toàn phần không quá 9%, tro không tan trong acid hydrocloric 

không quá 5,5%. 

3.3. Thành phần hóa học 



161 

 

Vỏ thân có alcaloid là conessin, conessinin, norconessin, isoconessin, 

isoconessimin, holarrhin, holarrimin, kurchin, conkurchin, conimin, conamin; chất 

nhựa, tanin, triterpen alcol, lupeol và β-sitosterol. 

3.4. Công dụng 

Chữa lỵ amib, viêm ruột 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Bột mức hoa trắng dùng ngày 2 lần, mỗi lần uống 4 - 5g. 

- Viên mức hoa trắng 0,30g, uống 2 - 4 viên/lần, ngày uống 2 - 3 lần, dùng liên 

tục một tuần liền. 

4. HOÀNG BÁ (vỏ) 

Cortex Phellodendri 

4.1. Nguồn gốc 

Vỏ thân, vỏ cành đã cạo lớp bần, phơi hoặc sấy khô của cây Hoàng bá 

(Phellodendron chinense Scheneid), họ Cam (Rutaceae), độ ẩm không quá 14%, tạp 

chất không quá 1%. 

4.2. Thành phần hóa học 

Vỏ có alcaloid là berberin, palmatin, phellodendrin. 

4.3. Công dụng 

Chữa lỵ trực khuẩn, viêm ruột. 

4.4. Cách dùng, liều lượng 

Vỏ hoàng bá dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (tỳ hư không nên dùng). 

5. TỎI (thân hành) 

Bulbus Allii 

5.1. Nguồn gốc 

Thân hành bỏ vỏ khô ngoài, bóc lấy dò, phơi hoặc sấy khô của cây Tỏi 

(Allium sativum L.), họ Hành (Alliaceae). 

5.2. Thành phần hóa học 

Tỏi chứa tinh dầu, alliin, khi enzym tác dụng lên alliin tạo ra allicin kháng 

khuẩn. 

5.3. Công dụng 

Chữa lỵ trực khuẩn, ho gà, sát trùng đường hô hấp, phòng cúm. 
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5.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc bột, dung dịch, cồn tỏi. 

6. KHỔ SÂM (quả) 

Fructus Brucae 

6.1. Nguồn gốc 

Khổ sâm (khổ luyện tử) là quả đã phơi khô của cây Sầu đâu rừng (Brucea 

javanica Meer), họ Thanh thất (Simarubaceae). 

6.2. Thành phần hóa học 

Khổ luyện tử chứa chủ yếu là dầu 23%; glycosid gọi là kosamin; tanin, saponin. 

6.3. Công dụng 

Chữa lỵ trực khuẩn, viêm ruột, sốt rét. 

6.4. Cách dùng, liều lượng 

- Chữa lỵ dưới dạng dung dịch thụt (giã nhỏ 10 - 20 quả, ngâm 1 - 2h vào 

200ml dung dịch natri hydrocarbonat 1%, lọc lấy nước, thụt giữ) 

- Viên nha đảm tử 5mg, uống 5 - 10 viên/ngày, chia làm nhiều lần, mỗi lần 1 - 

2 viên. 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Vàng đắng: 

A. .......................................... 

B. .......................................... 

2. Viết tên khoa học cây Vàng đắng: ....................... (A), họ Tiết dê: ..................... (B). 

3. Cây Thổ hoàng liên thuộc thảo, lá kép ........................ (A) lông chim, cụm hoa 

........................... (B), quả nhỏ hình thoi, đầu hơi ...........................(C) 

4. Cây Vàng đắng thuộc loại ............................(A), lá đơn nguyên, hoa mọc thành xim 

ở .............................. (B), quả hạch..............................(C). 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Rẽ cây Thổ hoàng liên có alcaloid chính là palmatin, jatrorizin  A - B 

6. Thân cây Vàng đắng có alcaloid chính là berberin, palmatin  A - B 

7. Khổ luyện tử có alcaloid chính là berberin, saponin, tanin   A - B 

8. Vỏ cành cây Hoàng bá có alcaloid chính là berberin, palmatin  A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 12: 
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9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Khổ luyện tử là hạt cây Khổ sâm đã phơi khô 

B. Hoàng bá là vỏ thân cây Hoàng bá đã phơi khô 

C. Mức hoa trắng là vỏ rễ cây Mức hoa trắng đã phơi khô 

D. Hoàng đằng là thân cây Vàng đắng đã phơi khô 

E. Thổ hoàng liên là rễ cây Hoàng liên đã phơi khô 

10. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Vỏ thân cây Mức hoa trắng 14% 

B. Rễ cây Vàng đắng 14% 

C. Vỏ cành cây Hoàng bá 14% 

D. Thân rễ cây Thổ hoàng liên 13% 

E. Khổ luyện tử khô, sạch 

11. Kosamin là glycosid có trong: 

A. Vỏ thân cây Hoàng bá 

B. Quả cây Sầu đâu rừng 

C. Vỏ cành cây Mức hoa trắng 

D. Rễ cây Vàng đắng 

E. Thân rễ cây Thổ hoàng liên 

12. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Rễ cây Thổ hoàng liên chữa viêm đại tràng 

B. Rễ cây Vàng đắng chữa lỵ amibe 

C. Vỏ rễ cây Mức hoa trắng chữa lỵ trực khuẩn 

D. Vỏ thân cây Hoàng bá chữa lỵ amibe 

E. Khổ luyện tử chữa lỵ trực khuẩn 

13. Liều lượng của vị thuốc: 

A. Rễ cây Thổ hoàng liên dùng 3g/ngày 

B. Rễ cây Vàng đắng dùng 3g/ngày 

C. Vỏ cây Mức hoa trắng dùng 6g/ngày 

D. Vỏ thân cây Hoàng bá dùng 6g/ngày 

E. Khổ luyện tử ngâm với nước, thụt giữ. 
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BÀI 14 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA, CHỮA TIÊU CHẢY 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Nêu được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành phần 

hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc có tác dụng kích thích tiêu 

hóa, chữa ỉa chảy. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY TÔ MỘC 

Caesalpinia sappan L 

Họ Vang (Caesalpiniaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây gỗ, cao tới 10m, thân và cành có gai, gỗ màu đỏ nâu. Lá mọc cách, kép 2 

lần lông chim chẵn, lá chét nhỏ gần như hình thang. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành, 

màu vàng. Quả loại đậu dẹt, vỏ cứng, có sừng nhọn ở đầu quả, chứa 3 - 4 hạt, màu nâu 

vàng. Cây mọc hoang ở các tỉnh miền núi. 

1.2. Bộ phận dùng 

Thân gỗ (lignum Sappan) thu hoạch ở những cây 5 - 10 năm, cưa khúc ngắn, 

chẻ nhỏ, phơi khô, độ ẩm không quá 11%, tro toàn phần không quá 1%. 

1.3. Thành phần hóa học 

Chất màu brasilin, brasilein; tinh dầu gồm D.α-phellandren, ocimen; saponin; 

tanin; acid galic. 

1.4. Công dụng 

Sát khuẩn, tiêu viêm, chữa lỵ trực khuẩn, ỉa chảy, bế kinh, sản hậu, chấn 

thương ứ huyết, bụng trướng đau. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Tô mộc dùng 6 - 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

- Viên tô mộc 0,25g chữa ỉa chảy, ngày dùng 4 - 8 viên, chia làm 2 lần. 
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2. CÂY QUẾ THANH 

Cinnamomum loureirii Nees. 

Họ Long não (Lauraceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Nước ta thường dùng Quế Thanh và một số loài Quế khác như Quế Trung 

Quốc (Cinnamomum cassia Blume), Quế Xri Lanca (Cinnamomum zeylanicum) 

Blume), họ Long não (Lauraceae). 

Quế Thanh thuộc loại cây gỗ, cao 10 - 20m, cành non hình vuông dẹt nhẵn. Lá 

mọc đối, hình trứng, hai đầu nhọn, mép lá nguyên, có 3 gân hình cung chạy từ cuống 

đến đầu lá. Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá hoặc đầu cành, màu trắng. Quả hạch, hình 

trứng dài, lúc chín có màu nâu tím. Toàn cây có tinh dầu thơm. Cây mọc hoang và 

được trồng ở các tỉnh miền núi, nhiều và nổi tiếng là quế Thanh Hóa. 

2.2. Bộ phận dùng 

Quế nhục bóc ở vỏ thân, quế chi bóc ở vỏ cành nhỏ (cortex Cinnamomi) vào 

mùa hè thu, chế biến, phơi khô, độ ẩm không quá 14%, tro toàn phần không quá 5%, 

tạp chất không quá 1%. 

2.3. Thành phần hóa học 

Vỏ quế Thanh chứa chủ yếu là tinh dầu 2 - 5%, thành phần chính của tinh dầu 

là aldehyd cinamic, alcol cinamic, xymen, linanol, coumarin. 

2.4. Công dụng 

Chữa hỏa mệnh môn suy, mạch vi, tạng phủ tích lạnh, đau bụng tả, đầy bụng, 

chân tay lạnh. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 1 - 4g, dạng thuốc sắc, thuốc thang, hoàn tán (chứng âm hư, dương 

thịnh, phụ nữ có thai không dùng).  

3. CÂY ĐẠI HỒI 

Illicium verum Hook.f. 

Họ Hồi (Illiciaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỡ, cao 5 - 10m, cành dòn dễ gãy. Lá đơn nguyên, hình trứng, mọc tập 

trung ở đầu cành. Hoa đơn độc, mọc ở kẽ lá, màu hồng nhạt. Quả kép gồm 8 đại, xếp 

thành hình sao, lúc chín có màu nâu. Hạt dẹt, màu vàng bóng. Toàn cây có mùi thơm. 

Cây được trồng ở các tỉnh miền núi, nhiều nhất ở Lạng Sơn. 
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3.2. Bộ phận dùng 

Quả hồi (fructus Anisi stellata) thu hái vào mùa thu khi quả chín, phơi khô, độ 

ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 1%, tỷ lệ vụn nát không quá 10%. 

3.3. Thành phần hóa học 

Quả chứa chủ yếu là tinh dầu 9 - 10%, thành phần chính của tinh dầu là 

anethol, α-pinen, limonen, β-phellandren, α-terpineol, farnesol và safrol. 

3.4. Công dụng 

Chữa đau bụng lạnh, bụng đầy trướng, ăn không tiêu, ngộ độc thức ăn, 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Dùng trong 4 - 8g, dạng thuốc sắc hoặc 1 - 2g, dạng thuốc bột (âm hư hỏa 

vượng không dùng). 

- Dùng ngoài ngâm rượu xoa bóp chổ đau. 

4. CÂY SA NHÂN 

Amomum xanthioides Wall = Amomum villosum Lour 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 1 - 2m, thân rễ nhỏ, mọc bò ngang trên mặt đất. Lá xanh thẵm, 

hình mác rộng, mặt trên nhẵn bóng, đầu lá nhọn. Hoa màu trắng đốm vàng tía, mọc 

thành chùm sát gốc. Quả nang 3 ngăn, ngoài có gai mềm đều, lúc chín có màu đỏ nâu. 

Cây mọc hoang dưới tán cây râm mát trong rừng các tỉnh miền núi. 

4.2. Bộ phận dùng 

Quả (fructus Amomi) thu hái vào mùa thu, bóc bỏ vỏ, phơi hoặc sấy khô, độ 

ẩm không quá 14%, tro toàn phần không quá 7%, mảnh vụn nát không quá 10%, tạp 

chất hữu cơ không quá 1%, tỷ lệ hạt non không quá 2%. 

4.3. Thành phần hóa học 

Quả có tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là D-borneol, α-pinen, D-

camphor, D-limonen, D-formylacetat, phellandren, paramethoxyethyl cinnamat, 

nerolidol, linalol. 

4.4. Công dụng 

Kháng khuẩn, kích thích tiêu hóa, chữa tỳ vị hư trệ, ăn không tiêu, đau bụng 

lạnh, nôn oẹ, ỉa chảy và còn dùng làm gia vị. 

4.5. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 3 - 6g, dạng thuốc sắc (âm hư nội nhiệt không dùng). 
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5. CÂY GỪNG 

Zingiber officinale Rose 

Họ Gừng (Zingiberaceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 0,5 - 1m, sống nhiều năm, thân rễ phát triển dạng củ, phân 

nhánh. Lá mọc cách, hình mác to, mặt lá nhẵn bóng, không cuống, có bẹ ôm lấy thân 

cây. Hoa mọc thành bông từ gốc, có cuống dài, màu vàng xanh. Cây được trồng khắp 

nơi để làm gia vị và làm thuốc. 

5.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Zingiberis) thu hoạch vào mùa hè thu, khi còn tươi gọi là 

sinh khương, rửa sạch, phơi hoặc sấy khô gọi là can khương, độ ẩm không quá 13%, 

tro toàn phần không quá 6%, tạp chất không quá 2%. 

5.3. Thành phần hóa học 

Thân rễ có tinh dầu, thành phần của tinh dầu gồm D-camphen, β-phellan-dren, 

zingiberen, sesquiterpenalcol, borneol, geraniol, citral; chất cay zingeron, shogaol, 

zingerol; chất nhựa. 

5.4. Công dụng 

Chữa đau bụng lạnh, bụng đầy trướng, ăn không tiêu và làm gia vị. 

5.5. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 4 - 20g, dạng thuốc sắc, thuốc bột (âm hư nội nhiệt không dùng). 

6. NGŨ BỘI TỬ (tổ) 

Galla Chinensis 

6.1. Nguồn gốc 

Tổ đã phơi hoặc sấy khô của sâu Schlechtendalia chinensis Bell. Ký sinh trên 

cây Muối (Rhus semialata Murr), họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), độ ẩm không quá 

11%, tro toàn phần không quá 2%, tạp chất hữu cơ không quá 1%, tỷ lệ vụn nát không 

quá 2%. 

6.2. Thành phần hóa học 

Thành phần chính của ngũ bội tử là tanin 50 - 70%. 

6.3. Công dụng 

Giải độc, chữa ỉa chảy, chữa ho, đổ máu cam, ra nhiều mồ hôi 

6.4. Cách dùng, liều lượng 

- Ngũ bội tử dùng 2 - 5g/ngày dạng thuốc sắc. 
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- Dung dịch ngũ bội tử 5 - 10% để chữa các vết loét trong miệng. 

7. NGÔ THÙ DU (quả) 

Fructus Evodiae 

7.1. Nguồn gốc 

Quả già đã chế biến khô của cây Ngô thù du (Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth), 

họ Cam (Rutaceae), độ ẩm không quá 13%, tạp chất khác không quá 3%. 

7.2. Thành phần hóa học 

Quả chứa chủ yếu là tinh dầu, thành phần của tinh dầu là evoden, evodin; các 

acaloid là evodiamin, rutaecarpin. 

7.3. Công dụng 

Ngô thù du chữa nôn oẹ khan, ăn không tiêu, đầy bụng, trướng bụng, ỉa chảy. 

7.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 2 - 4g/ngày, dạng thuốc sắc. 

8. THẠCH XƯƠNG BỒ (thân rễ) 

Rhizama Acori 

8.1. Nguồn gốc 

Thân rễ đã phơi khô của cây Thạch xương bồ (Acorus gramineus Soland) và 

cây Thủy xương bồ (Acous calamus L.), họ Ráy (Araceae), độ ẩm không quá 12%, tạp 

chất không quá 1%. 

8.2. Thành phần hóa học 

Thân rễ có tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là asaron, aarin, aldehyd; 

glycosid đắng là acorin và tanin. 

8.3. Công dụng 

Long đờm, kích thích tiêu hóa, chữa phong hàn, tê thấp, đàm nghịch, kinh giản. 

8.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 3 - 8g, dạng thuốc sắc, hoàn tán (âm hư, hoạt tinh không dùng). 

9. SƠN TRA (quả) 

Fructus Docyniae 

9.1. Nguồn gốc 

Sơn tra là quả phơi khô của nhiều loại thuộc chi Crataegus, nước ta dùng quả 

chín đã thái phiến, phơi hoặc sấy khô của cây Chua chát (Docynia doumeri (Bois) 

Schneid = Malus doumeri (Bois) Chev) và cây Táo mèo (Docynia indica (Wall) Dec), 
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họ Hoa hồng (Rosaceae), độ ẩm không quá 13%, vụn nát không quá 2%, tỷ lệ nâu đen 

không quá 1%. 

9.2. Thành phần hóa học 

Sơn tra có acid tartric, acid citric, vitamin C, tanin, đường. 

9.3. Công dụng 

Sơn tra kích thích tiêu hóa, chữa ăn không tiêu, đầy bụng. 

9.4. Cách dùng, liều lượng 

- Sơn tra dùng 8 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Rượu sơn tram chai 500ml, kích thích tiêu hóa, ngày uống 2 lần, mỗi lần 

30ml trước bữa ăn. 

- Dùng ngoài (đun nước tắm) để chữa lở sơn. 

10. ĐINH HƯƠNG (Nụ hoa) 

Flos Caryophylli 

10.1. Nguồn gốc 

Nụ hoa đã phơi khô của cây Đinh hương (Eugenia caryophyllata Thunb), họ 

Sim (Myrtaceae), độ ẩm không quá 13%, tỷ lệ cuống hoa không quá 5%, tạp chất 

không quá 1%. 

10.2. Thành phần hóa học 

Đinh hương chứa 15% tinh dầu, hàm lượng eugenol trong tinh dầu 80 - 96%. 

10.3. Công dụng 

Chữa tỳ vị hư hàn, đau răng, nấc, đau bụng lạnh. 

10.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 1 - 2g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu để ngậm. 

11. HOẮC HƯƠNG (lá) 

Folium Pogostemi 

11.1. Nguồn gốc 

Lá đã phơi khô của cây Hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) Benth), họ 

Hoa môi (Labiatae = Lamiaceae), độ ẩm không quá 12%, tro toàn phần không quá 

15%, vụn nát không quá 10%, tạp chất không quá 1%. 

11.2. Thành phần hóa học 

Lá có tinh dầu, thành phần của tinh dầu eugenol, benzaldehyd, aldehyd 

cinamic, β-patchoulen, α-guaien, α-bulnesen, α-terpinen, cadinen và patchouli alcol. 
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11.3. Công dụng 

Chữa cảm mạo, trúng nắng, nhức đầu, sổ mũi, đau mình, nôn mửa, đau bụng, 

ỉa chảy. 

11.4. Cách dùng, liều lượng 

- Lá hoắc hương dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm (cơ thể háo 

nhược không nên dùng) 

- Bột hoắc hương chính khí chữa phong hàn, bụng đầy trướng, nôn mửa, ỉa 

chảy, ngày uống 6 - 8g, chia làm 2 lần. 

12. THẢO QUẢ 

Fructus Amomi tsao-ko 

12.1. Nguồn gốc 

Quả già chín đã phơi hoặc sấy khô của cây Thảo quả (Amomum tsao-ko Crev. 

Et Lem), họ Gừng (Zingiberaceae) 

12.2. Thành phần hóa học 

Thảo quả có tinh dầu 1 -  2% 

12.3. Công dụng 

Làm thuốc tiêu thực, kiện tỳ vị, chữa bụng đầy trướng, ăn không tiêu và dùng 

làm gia vị. 

12.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 2 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc, thường phối hợp với các vị thuốc khác. 

13. THẦN KHÚC 

Massa medicata fermentata 

13.1. Nguồn gốc 

Thần khúc thường chế từ các vị thuốc theo công thức sau: 

Hương phụ 1.000g Sa nhân 600g 

Sơn tra 1.000g Tô diệp 600g 

Thương nhĩ thảo 1.000g Thảo đậu khấu 600g 

Lá ké đầu ngựa 1.000g Bạch đàn hương 600g 

Ô dược 1.000g Kinh giới 600g 

Thiên niên kiệu 800g Bạc hà 600g 

Quế 800g Địa liền 200g 

Hậu phác 800g Mạch nha 200g 
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13.2. Cách chế 

Chế bằng cách nghiền riêng từng vị thuốc trên để có độ mịn như nhau, trộn 

đầu theo nguyên tắc bột kép, nhào bột với hồ nếp thành khối dẻo, đóng bánh 40g, sấy 

ngay đến khô (Thần khúc nhập của Trung Quốc gồm hơn 50 vị thuốc). 

13.3. Thành phần hóa học 

Thần khúc có chứa tinh dầu, glycosid, chất méo, men lipase. 

13.4. Công dụng 

Chữa cảm mạo bốn mùa, hành khí, kiện tỳ, tiêu thực. 

13.5. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 10 - 20g, dạng thuốc sắc, thuốc hãm. 

14. NHỤC ĐẬU KHẤU (hạt) 

Semen Myristicae 

14.1. Nguồn gốc 

Nhân hạt đã phơi hoặc sấy khô của cây Nhục đậu khấu (Myristica fragrans 

Houtt), họ Nhục đậu khấu (Myristicaceae), độ ẩm không quá 12%, vụn nát không quá 

5%. 

14.2. Thành phần hóa học 

Nhục đậu khấu có chất béo đặc gọi là bơ (beurre de muscade); tinh dầu gồm 

chủ yếu là hỗn hợp α-pinen, β-camphen, dipenten, alcol terpinic; acid myristic; tinh 

bột. 

14.3. Công dụng 

Chữa bụng đầy trướng, ăn không tiêu, nôn mửa 

14.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 0,50 - 1,00g/ngày, dạng thuốc bột, thuốc hoàn (nhiệt tả không dùng). 

15. Ô DƯỢC (rễ) 

Radix Linderae 

15.1. Nguồn gốc 

Rễ đã chế biến khô của cây Ô dược nam (Lindera myrrha Merr), họ Long não 

(Lauraceae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 0,5%, rễ già xơ cứng không 

quá 3%. 

15.2. Công dụng 

Ô dược chứa đầy bụng, ăn không tiêu, nôn mửa, bụng đầy trướng, tức ngực. 
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15.3. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 8 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc (khí hư, tạng nhiệt không dùng). 

16. CHỈ THỰC, CHỈ XÁC (quả) 

Fructus Citri 

16.1. Nguồn gốc 

Quả của nhiều loài Citrus sp., thuộc họ Cam (Rutaceae), thu hái lúc quả non, 

phơi hoặc sấy khô gọi là chỉ thực, thu hái khi quả già, phơi hoặc sấy khô gọi là chỉ xác. 

16.2. Thành phần hóa học 

Chủ yếu là tinh dầu, saponin, glycosid. 

16.3. Công dụng 

Kích thích tiêu hóa, chữa ho, lợi tiểu, thông đại tiện. 

16.4. Cách dùng, liều lượng 

- Chỉ thực, chỉ xác dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Kiện tỳ hoàn chữa đầy bụng, khó tiêu, ngày uống 2 lần, mỗi lần 10g. 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Quế Thanh: 

A................................................. 

B................................................. 

2. Nêu tên 2 cây cùng cho một vị thuốc sơn tra: 

A................................................. 

B................................................. 

3. Mô tả 4 đặc điểm thực vật về loại cây, lá, hoa, quả của cây Tô mộc: 

A................................................. 

B................................................. 

C................................................. 

D................................................. 

4. Viết tên khoa học của cây Quế: ...........................(A), họ Long não ...................... (B) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Tô mộc có chất màu brasilin, brasilein, tinh dầu, saponin, tanin A - B 

6. Đại hội có tinh dầu gồm pineol, terpineol, farnesol, safrol A - B 



173 

 

7. Sa nhân có tinh dầu gồm pineol, terpineol, nerolidol, linalol A - B 

8. Quế chi có tinh dầu gồm aldehyd cinamic, alcol, cinamic, linanol, 

    xymen, couramin.   A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 13: 

9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Can khương là rễ cây Gừng đã phơi khô 

B. Ngô thù du là hạt cây Ngô thù du đã phơi khô 

C. Ngũ bội tử là tổ sâu ký sinh trên cây Muối 

D. Đinh hương là hoa cây Đinh hương đã phơi khô 

E. Ô dược là rễ cây Ô dược nam đã phơi khô 

10. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Ngô thù du 14% 

B. Thạch xương bồi 13% 

C. Sơn tra 13% 

D. Ngũ bội tử 12% 

E. Đinh hương 13% 

11. Giới hạn tạp chất của vị thuốc: 

A. Quế nhục 2% 

B. Đại hồi 2% 

C. Sa nhân 2% 

D. Can khương 2% 

E. Ngũ bội tử 2% 

12. Công dụng chữa bệnh chính của thành phẩm: 

A. Dung dịch ngũ bội tử chữa lở loét 

B. Viên tô mộc chữa ỉa chảy 

C. Rượu sơn tra bổ dưỡng cơ thể 

D. Bột hoắc hương chính khí chữa phong nhiệt 

E. Kiện tỳ hoàn chống tiêu chảy 

13. Cách dùng, liều lượng của thành phẩm: 

A. Rượu sơn tra uống mỗi lần 20ml trước bữa ăn 
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B. Bột hoắc hương chính khí uống ngày 2 lần, mỗi lần 2g 

C. Viên tô mộc uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên 

D. Kiện tỳ hoàn uống ngày 2 lần, mỗi lần 10g 

E. Thần khúc dùng 6g/ngày, dạng thuốc sắc 
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BÀI 15 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC BỔ DƯỠNG 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Kể được đặc điểm thực vật hoặc động vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây 

hoặc con, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc bổ 

dưỡng cơ thể. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

3. Khuyến khích nuôi trồng, bảo vệ được các động vật, thực vật quý hiếm 

dùng làm thuốc và xuất khẩu. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY MÃ TIỀN 

Strychnos nux-vomica L. 

Họ Mã tiền (Loganiaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây gỗ, cao tới hơn 10m, cành non có gai. Lá mọc đối, phiến hình trứng, đầu 

lá nhọn, mép lá nhẵn, mặt trên xanh bóng, có 5 gân hình cung nổi rõ. Cụm hoa là một 

chùy kép ở đầu cành, màu vàng nhạt. Quả thịt, hình cầu có vỏ cứng, khi già màu nâu, 

lúc chín màu vàng cam. Hạt dẹt hình đồng tiền, một mặt hơi lõm, có lông mịn màu 

xám bạc. Cây mọc hoang nhiều ở miền núi các tỉnh phía nam. 

1.2. Bộ phận dùng 

Hạt (semen Strychni) thu hái quả chín vào mùa thu, tách lấy hạt, phơi hoặc sấy 

khô, độ ẩm không quá 12%, tro toàn phần không quá 3,5%, dược liệu phải chứa ít nhất 

1,2% strychnin. 

Ngoài ra còn dùng hạt của một số loài Mã tiền khác (Strychnos sp) họ Mã tiền 

(Longaniaceae) có chứa strychnin. 

Chế mã tiền bằng nhiều cách, nhưng thường là ngâm hạt với nước vo gạo 

trong 36 giờ, cạo bỏ vỏ và mầm, thái mỏng, sấy khô, tẩm dầu vừng 1 ngày, sao vàng 

đậm, để nguội, đóng gói. Dán nhãn và bảo quản nguyên liệu độc bảng A. 

1.3. Thành phần hóa học 

Hạt có alcaloid là strychnin, brucin, α-colubrin, β-coulubrin, pseudostrychnin, 

vomicin, novacin, strucin; glycosid là loganin. 
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1.4. Công dụng 

Kích thích tiêu hóa, chữa thấp khớp, nhức mỏi chân tay, đau dây thần kinh, 

nhược cơ, đái dầm. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Chỉ dùng loại mã tiền chế 0,05 – 0,15g/ngày, chia làm 3 lần, dạng thuốc sắc, 

thuốc bột, thuốc rượu. 

- Thuốc tiêm strychnine 1mg/1ml (thành phần giảm độc A), tiêm bắp 1-2 

ống/ngày/ 

- Cồn ô mã, lọ 30ml, xoa bóp chỗ đau nhức 2 - 3 lần/ngày. 

2. CÂY HÀ THỦ Ô ĐỎ 

Polygonum multiflorum Thunb. 

Họ Rau răm (Polygonaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Hà thủ ô đỏ thuộc loại dây leo bằng thân quấn, sống dai, thân màu xanh tía, 

mọc xoắn vào nhau. Rễ củ to nạc, màu đỏ nâu. Lá mọc so le, có cuống dài, phiến hình 

tim, đầu lá nhọn, hai mặt đều nhẵn. Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá hoặc ngọn, màu 

trắng. Quả nhỏ, hình 3 cạnh có cánh. Cây mọc hoang ở miền núi và được trồng ở nhiều 

nơi. 

2.2. Bộ phận dùng 

Rễ củ (radix Polygoni multiflori) thu hoạch vào mùa thu, chế biến, phơi hoặc 

sấy khô, độ ẩm không quá 13%, tro toàn phần không quá 3%, độ cao tan trong ethanol 

300 ít nhất 20%. 

Hà thủ ô đỏ được chế theo nhiều cách, nhưng thường chế bằng cách ngâm với 

nước vo gạo 24 giờ, rửa sạch, đổ ngập nước đậu đen (1kg đậu đen cho 20 lít nước đun 

thật nhừ, lấy nước đậu nấu với 10kg hà thủ ô), đun cách thủy 12 giờ liền, vớt ra phơi 

nắng, khi khô lại tẩm rồi phơi khô, cứ tiếp tục làm như vậy đến hết nước đậu. 

2.3. Thành phần hóa học 

Rễ hà thủ ô có nhiều tanin, rhaponticin như rhapontin, ponticin; antraglycosid 

là emodin, physcion, rhein, acid chrysophanic, acid polygonic, tinh bột, chất vô cơ. 

2.4. Công dụng 

Bổ huyết chống viêm, chữa thận suy, gan yếu, bạc tóc sớm, thần kinh suy 

nhược, kém ăn mất ngủ, đau lưng mỏi gối. 
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2.5. Cách dùng, liều lượng 

- Hà thủ ô đã chế biến dùng 15 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc (uống lâu dài làm 

đen tóc). 

- Rượu bổ hà thủ ô, chai 650ml, tác dụng bổ dưỡng cơ thể, chống bạc tóc, 

uống 30ml trước mỗi bữa ăn. 

3. CÂY NHÂN SÂM 

Panax ginseng C.A.Mey 

Họ Ngũ gia bì (Araliaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 30 - 50cm, sống lâu năm (có thể trên 50 năm), rễ mập thành củ 

to giống hình người. Cây mang ở ngọn một vòng 4 - 5 lá, có cuống dài, lá kép hình 

chân vịt, năm đầu lá có 3 lá chét, từ năm thứ hai trở đi có 5 lá chét, 2 lá chét ngoài nhỏ 

hơn các lá chét giữa, mép lá chét có răng cưa nhỏ. Năm thứ ba cây bắt đầu ra hoa vào 

mùa hạ, hoa mọc từ điểm giữa của vòng lá họp thành tán đơn trên một trục, màu trắng 

nhạt. Quả hạch, lúc chín màu đỏ, chứa 2 hạt. Cây mọc hoang và được trồng nhiều ở 

Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản. 

3.2. Bộ phận dùng 

Rễ củ (radix Ginseng) thu hái vào mùa thu ở những cây từ 5 năm trở lên, chế 

biến, phơi hoặc sấy ở 50 - 600C đến khô, độ ẩm không quá 13%, tro toàn phần không 

quá 5%, rễ đen hoặc nâu không quá 10%. 

Thương trường có 2 loại nhân sâm đã chế biến: 

- Hồng sâm chế từ những củ 35g trở lên bằng cách hấp ở 80 - 900C trong 60 - 

90 phút, sấy khô ở 50 - 700C trong 6 - 7 giờ, nhặt riêng rễ con là tu hồng sâm, củ to 

phơi hoặc sấy nhẹ đến khô kiệt gọi là hồng sâm. Phân loại, đóng gói trong hộp sắt kín. 

- Bạch sâm chế từ những củ không đạt tiêu chuẩn chế hồng sâm, cạo sạch vỏ, 

phơi cho héo, sửa theo hình người, phơi hoặc sấy khô. Đóng gói như hồng sâm. 

3.3. Thành phần hóa học 

Nhân sâm có các saponin triterpenoid etracyclic nhóm damaran, gọi chung là 

ginsenosid. Khi thủy phân các glycosid cho phần đường và phần aglycon thật là 

protopanaxadiol và protopanaxatriol. Ngoài ra còn có saponin với aglycon là acid 

oleanolic, các vitamin B1, B2, phytosterol, tinh dầu, đường, tinh bột. 

3.4. Công dụng 

Nhân sâm là vị thuốc bổ dưỡng toàn thân, chữa suy nhược thần kinh, cơ thể 

hao tổn, tăng sức lực cho người già, ốm mới dậy, kém ăn mất ngủ, bệnh hay quên. 
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3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Nhân sâm dùng 4 - 10g/ngày, dạng thuốc hãm, thuốc bột uống sau bữa ăn 

sáng (không dùng khi đang bị ỉa chảy thuộc hàn). 

- Tinh nhân sâm, chai 100ml, ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 10 - 20ml sau bữa 

ăn sáng. 

- Viên nhộng cao nhân sâm 780mg (Panax ginseng extract capsule) hoặc viên 

nhân sâm kết hợp với các vitamin (homtamin ginseng multivitamin), uống sau bữa ăn 

sáng, mỗi lần 1 - 2 viên. 

- Chè nhân sâm 3g (Panax ginseng tea) chế dưới dạng chè để hãm hoặc cốm 

tan ăn trực tiếp hoặc pha với nước sôi để uống, ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần một gói 

sau bữa ăn sáng. 

- Rượu nhân sâm (Ginseng tonic), chai 500ml, ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 

30ml trước bữa ăn. 

- Sâm nhung bổ thận hoàn tác dụng bổ dưỡng cơ thể, bổ thận, cố tinh, chuyên 

chữa thận hư, cơ thể suy nhược, di mộng tinh, khí hư, bạch đới, ngày uống 2 lần, mỗi 

lần 10g. 

4. CÂY ĐẲNG SÂM 

Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. 

Họ Hoa chuông (Campanulaceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Đẳng sâm thuộc loại dây leo nhỏ, sống nhiều năm. Rễ hình trụ dài, trên rễ có 

nhiều vết sẹo của thân củ. Lá mọc đối, có cuống dài, phiến lá hình tim hoặc hình trứng, 

mép lá, khía răng cưa, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu trắng nhạt, có nhựa mủ trắng. 

Hoa hình chuông, mọc đơn độc ở kẽ lá, màu vàng nhạt. Quả nang, hình cầu dẹt, khi 

chín màu tím đỏ. Cây mọc hoang ở các vùng núi cao. 

4.2. Bộ phận dùng 

Rễ (radix Codonopsis) thu hái về mùa thu, phơi hoặc sấy ở 40 - 600C đến khô, 

độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%, tro toàn phần không quá 5,5%. 

4.3. Thành phần hóa học 

Rễ có glycosid là scutellarin, saponin, lipid, tinh dầu, đường. 

4.4. Công dụng 

Chữa tỳ vị suy kém, cơ thể mệt mỏi, thiếu máu, vàng da, tiểu tiện ít. 

4.5. Cách dùng, liều lượng 

- Đẳng sâm dùng 20 - 40g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu, thuốc hoàn. 
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- Rượu bổ sâm, chai 650ml, tác dụng bổ dưỡng cơ thể, kích thích tiêu hóa, mỗi 

lần uống 30ml trước bữa ăn. 

- Bổ sung ích khí hoàn chữa tỳ suy kém, hư lao phát sốt, nhức đầu, ngày uống 

2 lần, mỗi lần 8 - 12g. 

5. CÂY CỦ MÀI 

Dioscorea persimilis Prain et Burkill 

Họ Củ nâu (Dioscoreaceae) 

5.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo, thân mềm nhẵn hơi có cạnh, ở nách lá có củ con gọi là thiên hoài, rễ 

củ dài đơn độc hoặc đôi một, ăn sâu trong đất, đầu củ tròn, trông dáng giống như quả 

bầu. Lá đơn, mọc đối hoặc so le, đầu lá nhọn, gốc lá hình tim. Hoa đơn tím khác gốc 

mọc thành chùm ở kẽ lá, màu vàng. Quả khô có dìa 3 cạnh. Cây mọc hoang ở rừng núi 

và được trồng nhiều nơi. 

5.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Dioscorea) thu hoạch vào mùa thu khi lá cây vàng, đào lấy 

nguyên thân rễ, rửa sạch, gọt bỏ vỏ, chế biến, phơi hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 

10%, tro toàn phần không quá 2%, không được có màu vàng. 

5.3. Thành phần hóa học 

Thân rễ có dioscin, dioscorin, sapotoxin, allantoin, amino acid, glucid, protid, 

lipid, tinh bột, chất nhầy. 

5.4. Công dụng 

Bổ thận cố tinh, chữa di mộng tinh, suy nhược cơ thể, bệnh đường ruột, bệnh 

tiêu khát, đổ mồ hôi trộm, đái đường. 

5.5. Cách dùng, liều lượng 

- Hoài sơn dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột 

- Lục vị hoàn, lọ 100g, bổ thận cố tinh, chữa thận suy, di mộng tinh, đau lưng 

mỏi gối, ù tai hoa mắt, ngày uống 2 lần, mỗi lần 6 - 10g. 

6. CÂY ĐỊA HOÀNG 

Rehamannia glutinosa (Gaertn.) Libosch 

Họ Hoa mõm sói (Scrophulariaceae) 

6.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 20 - 30cm, toàn thân có lông trắng mịn. Rễ mập thành củ, màu 

vàng nên gọi là Địa hoàng. Lá dầy, hình bầu dục, gốc lá thuôn, đầu lá tròn, mọc thành 

hình hoa thị ở gốc, gân lá hình mạng, mặt lá nhăn nheo, mép lá có răng cưa không đều. 
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Hoa hình ống, mọc thành chùm ở ngọn, màu tím sẫm. Quả nang, chứa nhiều hạt. Cây 

được trồng ở các tỉnh trung du và đồng bằng nước ta. 

6.2. Bộ phận dùng 

- Rễ củ (radix Rehmanniae) thu hoạch vào vụ đông xuân và hè thu để chế sinh 

địa, độ ẩm không quá 16%, tạp chất không quá 2%, tro toàn phần không quá 5%. 

- Thục địa chế từ sinh địa bằng cách rửa sạch, ủ cho lên men, tẩm với cồn 

gừng, cồn sa nhân, đun cách thủy liên tục 3 ngày đêm, vớt ra phơi hoặc sấy khô, tiếp 

tục tẩm và phơi, sấy đến hết nước thục, độ ẩm không quá 18%, tro toàn phần không 

quá 5%. 

6.3. Thành phần hóa học 

Sinh địa và thục địa có glycosid là rehmannin, D-glucosamin, D-mannitol; 

stachyose; D-glucose, D-fructose, D-galactose; amino acid. 

6.4. Công dụng 

- Sinh địa làm thuốc bổ dưỡng, chữa âm hư phát nhiệt, cơ thể háo, phiền khát, 

tâm thần không yên, thổ huyết, chảy máu cam. 

- Thục địa là thuốc bổ dưỡng, chữa âm hư huyết suy, cơ thể yếu mệt, kém ăn 

mất ngủ, mắt mờ, tai kém. 

6.5. Cách dùng, liều lượng 

- Sinh địa dùng 6 - 8g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

- Thục địa dùng 8 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

- Bát vị hoàn, lọ 100g, chữa thận dương suy kém, đau lưng mỏi gối, kém ăn 

mất ngủ, ngày dùng 10 - 20g, chia làm 2 lần. 

- Thập toàn đại bổ hoàn, lọ 100g, chữa suy nhược cơ thể, kém ăn mất ngủ, 

thiếu máu, ốm mới khỏi, thị lực kém, uống 10 - 20g/ngày, chia làm 2 lần vào sáng sớm 

và buổi tối trước khi đi ngủ. 

- Rượu quy thục, chai 650ml, tác dụng bổ dưỡng cơ thể, kích thích tiêu hóa, 

mỗi lần uống 30ml trước bữa ăn. 

6.6. Kỹ thuật trồng cây Địa hoàng 

6.6.1. Thời vụ 

Miền núi trồng vào tháng 3 - 4, thu hoạch tháng 10 - 11, đồng bằng trồng 2 vụ 

là đông xuân vào tháng 8 - 9 và vụ hè thu vào tháng 2 - 3 hàng năm. 

6.6.2. Làm đất, bón phân 
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Chọn đất pha cát, cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ. Bón 30 - 40 gánh phân chuồng 

mục cùng với 200 - 400kg phân lân/ha, lên luống cao 30cm, rộng 60cm, mặt luống 

hình vòng cung, bổ hốc sâu 5cm, cách nhau 25cm. 

6.6.3. Cách trồng 

Chọn củ có đường kính 1 - 1,5cm, cắt khúc 2,5 - 3cm (mỗi khúc có 3 - 5 mắt 

mầm), để một ngày cho se mặt cắt, chấm vôi bột vào 2 đầu miếng giống, đặt vào hốc, 

vùi đất cao hơn mặt luống 2cm, tưới nước cho ẩm đều. 

6.6.4. Tưới tiêu, làm cỏ 

Ngày tưới 2 lần vào buổi sáng và chiều. Mỗi tháng làm cỏ một lần, xới xáo 

cho xốp đất. 

6.6.5. Dặm tỉa 

Mỗi cụm để 1 - 2 mầm mập, trồng dặm kịp thời, cây được 3 - 4 tháng thì tỉa lá 

úa ở gốc cho thoáng, cây đâm ngồng thì cắt bỏ ngồng. 

6.6.6. Bón thúc 

Bón 3 lần vào tháng 2 - 3 - 4, mỗi lần bón 50kg amoni sulfat/ha, lần thứ 3 

thêm 200kg kali sulfat/ha, việc bón thúc thường kết hợp với các lần làm cỏ và trước 

khi tưới nước. 

6.6.7. Phòng trừ sâu bệnh 

Địa hoàng thường bị sâu xám phá hoại nên phải phun thuốc trừ sâu và bệnh 

đốm nâu ở lá, dùng simen pha nồng độ 0,05%, phun 600 lít/ha, bệnh thối củ và lá khô 

toàn bộ thì nhổ bỏ cây bị bệnh đem đốt, khử khuẩn chỗ đất đã nhổ cây bằng falidan 

với vôi bột (1 phần falidan trộn với 10 phần vôi bột) phủ kín đất. 

6.6.8. Thu hái, chế biến 

Từ lúc trồng đến khi thu hoạch phải đảm bảo 5 - 6 tháng, chọn ngày khô ráo 

đào lấy rễ củ, tránh xây xát, làm sạch, sấy thành sinh địa. Năng suất trung bình 8 - 10 

tấn/củ tươi/ha. 

7. CÂY TAM THẤT 

Panax pseudo - ginseng Wall 

Họ Ngũ gia bì (Araliaceae) 

7.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 30 - 50cm, sống lâu năm. Lá kép hình chân vịt, mọc vòng, 

cuống lá dài, mỗi lá có 3 - 7 lá chét, lá chét hình mác, có khía răng cưa nhỏ. Hoa tự 

tán, mọc ở đầu cành, hoa đơn tính hoặc lưỡng tính, màu xanh nhạt. Quả mọng, hình 

thân, lúc chín màu đỏ. Hạt hình cầu, màu trắng. Cây được trồng ở vùng núi cao và 

lạnh. 
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7.2. Bộ phận dùng 

Rễ củ (radix pseudo - ginseng) thu hoạch ở những cây 5 năm trở lên, phơi sấy, 

xoa lăn ở 50 - 600C đến khô, độ ẩm không quá 13%, tro toàn phần không quá 8%. 

7.3. Thành phần hóa học 

Rễ củ có saponin nhóm damaran và olean; acid oleanolic; các amino acid như 

leucin, isoleucin, valin, oxuprolin, prolin, lysin, cystin, histidin, phenyl-alanin; các 

chất vô cơ. 

7.4. Công dụng 

Tam thất có tác dụng cầm máu, bổ dưỡng, lợi sữa, chữa bệnh thổ huyết, xuất 

huyết, băng huyết, kinh ứ trệ, thiếu máu sau sinh đẻ, ít sữa. 

7.5. Cách dùng, liều lượng 

- Tam thất dùng 4 - 5g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột, hầm với chân giò, gà. 

- Tinh sâm tam thất, chai 100ml, uống 20 - 30 ml/ngày, chia làm 2 - 3 lần. 

8. CÂY ĐƯƠNG QUY 

Angelica sinensis (Oliv.) Diels 

Họ Hoa tán (Umbelliferae = Apiaceae) 

8.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 40 - 80cm, thân màu tím, có nhiều rãnh dọc. Rễ 

phát triển to. Lá kép, xẻ 3 lần lông chim, mọc so le, lá chét lại xẻ 1 hoặc 2 lần nữa, 

mép lá chét có răng cưa, phía dưới có cuống phát triển thành bẹ ôm lấy thân cây. Hoa 

nhỏ mọc thành tán kép ở ngọn, màu trắng xanh. Quả bế có dìa, màu tím nhạt. Toàn cây 

có mùi thơm đặc biệt. Cây di thực được trồng ở nhiều nơi. 

8.2. Bộ phận dùng 

Rễ (radix Angelicae sinensis) đã phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp, độ ẩm 

không quá 15%, tạp chất không quá 1%. 

8.3. Thành phần hóa học 

Rễ có saponin, biotin, acid folinic, tinh dầu, vitamin B12. 

8.4. Công dụng 

Thuốc bổ máu, chữa huyết hư sinh đau đầu, cơ thể gầy yếu, huyết ứ do tổn 

thương, kinh không đều, đau bụng kinh. 

8.5. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 8 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 
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9. CÂY KIM ANH 

Rosa laevigata Michx. 

Họ Hoa hồng (Rosaceae) 

9.1. Đặc điểm thực vật 

Cây leo, mọc thành bụi, thân và cành mềm có gai. Lá kép gồm 3 lá chét, có lá 

kèm sớm rụng, mép lá chét có răng cưa. Hoa đơn độc to, mọc ở đầu cành, màu trắng. 

Quả giả mang nhiều quả thật (quả bế) và lông ở trong đế hoa, lúc chín có màu vàng 

nâu. Hạt (quả thật) nhiều, hình dẹt. Cây mọc hoang ở đồi núi, nhiều nhất là Cao Bằng, 

Lạng Sơn. 

9.2. Bộ phận dùng 

Quả giả (fructus Rosae laevigatae) thu hái vào mùa thu khi quả già, phơi cho 

se, làm hết gai, bổ dọc quả, loại hết quả thật (hạt) và lông, phơi hoặc sấy khô, độ ẩm 

không quá 15%, tạp chất không quá 1%, tro toàn phần không quá 1%, quả chưa sạch 

hạt và lông không quá 3%. 

9.3. Thành phần hóa học 

Quả có nhiều acid ascorbic, acid malic, acid citric, glycosid, saponin, đường, 

tanin. 

9.4. Công dụng 

Kim anh làm thuốc bổ, cung cấp vitamin C, chữa di tinh, hoạt tinh, tiểu tiện bị 

rát buốt, có lẫn máu. 

9.5. Cách dùng liều lượng 

- Kim anh dùng 5 - 10g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán hoặc mứt đường. 

- Thủy lục nhị tiên đơn (kim anh và khiếm thực đồng lượng 100g) tác dụng bổ 

thận, cố tinh, chữa di mộng tinh, phụ nữ khí hư, bạch đới, ngày dùng 2 lần, mỗi lần 8 - 

12g, dạng thuốc sắc. 

10. CÂY GẤC 

Momordica cochinchinensis Spreng 

Họ Bí (Cucurbitaceae) 

10.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo bằng tua cuốn. Lá mọc cách, phiến xẻ 3 - 5 thùy, mép khía răng cưa. 

Hoa đơn tính cùng gốc, mọc đơn độc ở kẽ lá, màu vàng. Quả to, hình bầu dục, vỏ 

ngoài có gai ngắn mềm, lúc chín có màu đỏ tươi, chứa nhiều hạt có màng bao màu đỏ, 

bóc màng đỏ đến lớp vỏ cứng đen. Cây được trồng khắp nơi để lấy quả. 
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10.2. Bộ phận dùng 

- Hạt gấc (semen Momordicae) rửa sạch, phơi khô, độ ẩm không quá 10%. 

- Dầu màng hạt (oleum Momordicae) ép hoặc chiết từ màng đỏ bao quanh hạt gấc. 

- Rễ gấc (radix Momordicae) rửa sạch, thái lát mỏng, phơi khô. 

10.3. Thành phần hóa học 

- Màng đỏ có dầu, thành phần của dầu gồm hợp chất caroten, chủ yếu là β-

caroten, lycopen, các acid oleic, stearic, palmatic, linoleic. 

- Nhân hạt có chất béo, protein, các chất vô cơ, một saponin thuộc nhóm 

gypsogenin saponosid. Dầu nhân hạt gấc chứa acid béo no và không no. 

- Rễ có hợp chất saponin triterpen, các aglycon của chúng là acid oleanic và 

acid momordic. 

10.4. Công dụng 

- Dầu chữa các bệnh thiếu vitamin A như khô mắt, quáng gà, trẻ em chậm lớn. 

- Rễ chữa tê thấp, đau nhức chân tay. 

- Nhân hạt dùng ngoài để chữa mụn nhọt, tràng nhạc, sưng vú. 

10.5. Cách dùng, liều lượng 

- Dầu gấc, người lớn dùng 40 giọt/ngày, chia làm 2 lần, trẻ em tùy tuổi dùng 5 

- 20 giọt/ngày, chia làm 2 lần. 

- Rễ gấc dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Nhân hạt gấc giã nhỏ, trộn với dấm để bôi hoặc đắp chỗ sưng. 

11. CÂY NGŨ GIA BÌ CHÂN CHIM 

Schefflera octophylla (Lour) Harms. 

Họ Ngũ gia bì (Araliaceae) 

11.1. Đặc điểm thực vật 

Cây gỗ, cao 10 - 20m. Lá kép chân chim gồm 5 - 8 lá chét, mọc cách, cuống 

dài có bẹ. Vỏ thân và lá có mùi thơm. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành hay kẽ lá, màu 

trắng nhạt. Quả hạch, hình cầu, màu đen xám, có đài tồn tại. Cây mọc hoang ở vùng 

trung du và miền núi. 

11.2. Bộ phận dùng 

Vỏ thân (cortex Scheflerae octophyllae) thu hoạch vào mùa thu ở những cây từ 

10 năm trở lên, ủ cho thơm, phơi trong bóng râm, nơi thoáng gió đến khô, độ ẩm 

không quá 12%, tro toàn phần không quá 4,5%. 
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11.3. Thành phần hóa học 

Vỏ thân có saponin triterpen, acid hữu cơ, tanin. 

11.4. Công dụng 

Tác dụng bổ, chống viêm, chữa phong thấp, nhức xương, đau lưng, co quắp 

chân tay do phong hàn. 

11.5. Cách dùng, liều lượng 

- Ngũ gia bì dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc hoặc phối hợp với các vị 

thuốc khác. 

- Rượu ngũ gia bì, chai 500ml, chữa đau nhức xương do phong thấp, ngày 

uống 2 lần, mỗi lần 30ml trước bữa ăn. 

12. CÂY NGŨ GIA BÌ HƯƠNG 

Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. 

Họ Ngũ gia bì (Araliaceae) 

12.1. Đặc điểm thực vật 

Ngũ gia bì hương (Ngũ gia bì gai) thuộc loại cây bụi, có gai. Lá kép chân vịt, 3 

- 5 lá chét, mọc so le, mép lá khía răng cưa. Hoa nhỏ, màu trắng lục, mọc thành tán và 

phân nhánh ở đầu cành. Quả hình cầu hơi dẹt, khi chín màu đen, trong chứa 2 hạt. 

Toàn cây có mùi thơm đặc biệt. Cây mọc hoang ở các tỉnh miền núi. 

Ngoài ra còn dùng các loài Acanthopanax trifoliatus var. setous Li. Et 

Acanthopanax grasilistylus W.W.Smith, cũng gọi là Ngũ gia bì hương. 

12.2. Bộ phận dùng 

Vỏ rễ, vỏ thân thu hái vào mùa hè - thu, ủ cho thơm, phơi trong bóng râm, nơi 

thoáng gió đến khô, độ ẩm không quá 12%. 

12.3. Thành phần hóa học 

Vỏ rễ, vỏ thân có tinh dầu, saponin triterpen, acid oleanolic, tanin. 

12.4. Công dụng 

Tạc dụng bổ, làm tăng trí nhớ, chống viêm, chữa phong thấp, đau lưng, nhức 

xương, tê bại chân tay. 

12.5. Cách dùng, liều lượng 

Ngũ gia bì dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

13. CÂY NHÃN 

Euphoria longan (Lour.) Steud = Euphoria longana Lamk. 

Họ Bồ hòn (Sapindaceae) 
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13.1. Đặc điểm thực vật 

Cây gỗ, cao 5 - 15m. Lá xum xuê, xanh tươi quanh năm, lá kép hình lông 

chim, mọc so le gồm 5 - 9 lá chét, hình mác thuôn, mặt lá nhẵn bóng. Hoa ra vào mùa 

xuân, màu vàng nhạt, mọc thành chùm ở đầu cành hoặc kẽ lá. Quả hình cầu, vỏ ngoài 

nhẵn hoặc nháp, màu vàng nâu. Hạt đen nhánh, có áo hạt trắng (cùi) bao bọc. Cây 

được trồng khắp nơi để ăn quả, chế long nhãn làm thuốc, nơi nhiều nhất và nổi tiếng là 

nhãn Hưng Yên. 

13.2. Bộ phận dùng 

- Áo hạt (arillus Longanae) của quả, thu hái vào tháng 7 - 8, chế biến, bóc lấy 

cùi, phơi hoặc sấy ở 50 - 600C đến khô rời từng cùi một gọi là long nhãn, độ ẩm không 

quá 18%, tỷ lệ màu nâu sẫm không quá 5%. 

- Hạt nhãn thu về rửa sạch, phơi khô. 

13.3. Thành phần hóa học 

- Cùi nhãn chứa glucose, saccharose, acid tartric, vitamin A, vitamin B, protid, lipid. 

- Hạt có tinh bột, saponin, chất béo, tanin. 

13.4. Công dụng 

- Long nhãn là thuốc bổ dưỡng cơ thể, chữa trí nhớ suy giảm, bệnh hay quên, 

tâm thần mệt mỏi, kém ăn mất ngủ, hoảng hốt, tỳ vị suy nhược. 

- Hạt nhãn chữa chốc lở đầu. 

13.5. Cách dùng, liều lượng 

- Long nhãn dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu, thuốc hoàn. 

- Hạt nhãn dùng 3 - 9g/ngày, dạng thuốc sắc để gội đầu. 

14. CÂY CÂU KỶ 

Lycium sinense Mill 

Họ Cà (Solanaceae) 

14.1. Đặc điểm thực vật 

Cây Câu kẻ hoặc Khủ khởi thuộc loại cây bụi nhỏ, cao 0,5 - 1,5m, trên cành 

thỉnh thoảng có gai ngắn, mọc ở kẽ lá. Lá mọc so le, một số mọc vòng tại một điểm, 

cuống lá ngắn, phiến lá hình mác, đầu lá và phía cuống của lá đều hẹp, mép lá nguyên. 

Hoa nhỏ, mọc đơn độc ở kẽ lá, có khi một số hoa mọc tụ lại, tràng hoa màu tím đỏ. 

Quả mọng, hình trứng, lúc chín có màu vàng đỏ hoặc đỏ sẫm, chứa nhiều hạt hình thân 

dẹt. Cây được trồng ở nhiều nơi. 
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14.2. Bộ phận dùng 

- Quả (fructus Lycii) thu hái vào mùa thu khi quả chín đỏ, phơi trong râm đến 

khi vỏ bắt đầu nhăn, tiếp tục phơi hoặc sấy khô gọi là kỷ tử, độ ẩm không quá 15%, 

tạp chất không quá 1%. 

- Vỏ rễ (cortex Lycii sinensis) thu hoạch vào mùa thu, rửa sạch, bóc lấy vỏ, 

phơi hoặc sấy khô gọi là địa cốt bì, độ ẩm không quá 11%, tỷ lệ vụn nát (mảnh dưới 

1,5cm) không quá 2%. 

14.3. Thành phần hóa học 

- Kỷ tử có amino acid như betanin, lysin, cholin; hợp chất caroten, vitamin C, 

protid, lipid, các chất vô cơ như calci, phosphor, sắt. 

- Địa cốt bì có alcaloid, saponin. 

14.4. Công dụng 

- Kỷ tử chữa liệt dương, di mộng tinh, đau lưng, suy nhược cơ thể, mờ mắt.  

- Địa cốt bì chữa ho sốt, phế nhiệt, buồn bực, phiền khát. 

14.5. Cách dùng, liều lượng 

- Kỷ tử dùng 4 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

- Địa cốt bì dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (tỳ vị hư hàn không dùng). 

15. CON TẮC KÈ 

Gekko gekko L. 

Họ Tắc kè (Gekkonidae) 

15.1. Đặc điểm động vật 

Tắc kè là loài bò sát nhỏ, có 4 chân, đầu bẹt gần giống hình 3 cạnh, dài 3 - 

5cm, hai mắt có con ngươi thẳng đứng, miệng có răng nhỏ và đều. Thân dài 15 - 18cm, 

rộng 7 - 9cm, đuôi dài bằng thân. Toàn thân có vẩy nhỏ mỏng, màu sắc tùy loại (màu 

tro xanh có điểm vàng, đỏ hoặc xám nâu). Chân có 5 ngón, móng sắc, có màng nối với 

nhau thành hình chân vịt, mặt dưới nháp. 

Tắc kè sống ở vùng miền núi, mùa đông ẩn nấp trong các hang hốc, bắt đầu 

hoạt động từ mùa xuân đến mùa thu, ban đêm ra khỏi hang để kiếm ăn. Tắc kè đẻ 

trứng từ tháng 4 đến tháng 8, mỗi năm đẻ 3 - 4 lứa, mỗi lứa 2 trứng, sau 3 tháng thì 

trứng nở thành con. 

15.2. Bộ phận dùng 

Tắc kè (Gekko) chế biến bằng cách mổ bỏ phủ tạng, mắt, các móng chân, tẩm 

rượu, căng hai chân trước và sau bằng nẹp tre giữ cho thân thẳng xuôi, dùng giấy quấn 
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bọc đuôi cho thẳng với nẹp tre dọc từ đầu xuống, treo ngược, phơi hoặc sấy khô, đuôi 

còn nguyên vẹn và liền, độ ẩm không quá 10%. 

15.3. Thành phần hóa học 

Thân có 13 - 15% lipid, đuôi chứa nhiều hơn từ 23 - 25% lipid và các amino 

acid như acid glutamic, acd aspartic, alanin, leucin, isoleucin, lysin, glysin, arginin, 

xerin, valin, prolin, treolin, xystein… 

15.4. Công dụng 

Bổ phế, chữa phế suy, ho suyễn, ho ra máu, tiêu khát, thận yếu, liệt dương. 

15.5. Cách dùng, liều lượng 

- Tắc kè khô (bổ đầu, bàn chân) dùng 5 - 8g/ngày, dạng thuốc rượu, thuốc bột 

(sao vàng, tán bột) 

- Rượu tắc kè, chai 650ml hoặc bình 1.000ml, chữa phế hư tổn, thận suy yếu, 

ngày uống 2 lần, mỗi lần 30ml trước bữa ăn. 

- Bài thuốc bổ phế, chữa ho gồm tắc kè đã sơ chế một đôi (tẩm rượu, nướng 

chín) với đảng sâm 40g, dưới dạng thuốc bột uống 4g/ngày hoặc thuốc rượu uống 2 

lần/ngày, mỗi lần 30ml trước bữa ăn. 

16. CON HƯƠU, NAI 

Cornu Cervi 

16.1. Đặc điểm thực vật 

Nước ta có một số loài Hươu, Nai để làm thuốc như Hươu sao (Cervus nippon 

Temm), Nai (Cervus unicolor Kerr), Hươu vàng (Cervus porciaus), Nai cá (Cervus 

eldi Guthrie) và có nhập nhung, gạc của Hươu ngựa (Cervus elaphus L.), Hươu 

Canada (Cervus canadensis), họ Hươu (Cervidae) 

- Hươu sao là động vật nhai lại, con cái nặng 45 - 60kg, con đực nặng 55 - 

70kg, thân có lông mịn, màu đỏ hồng, đốm nhiều sao trắng, lông bụng trắng nhạt. 

Hươu sao chửa 210 - 244 ngày, mỗi lứa đẻ 1 con. Hươu con được 2 tuổi thì mọc cặp 

sừng đầu tiên không phân nhánh. Hươu đực từ 3 tuổi trở lên đầu có cặp sừng 4 mấu, 

hàng năm có thể thay sừng. Sau khi sừng rụng, ở đế cũ của sừng hình thành một lớp 

mỏng phủ kín, sau phát triển thành khối mềm mọng đỏ gọi là “quả đào”. Sừng non 

(nhung) mọc cao 4 - 6cm thì phân nhánh lần thứ nhất, một phần là nhánh trán, một 

phần là thân sừng, khi thân sừng dài 20 - 25cm thì phình to để phân nhánh lần thứ hai 

gọi là nhung yên ngựa, sau 4 - 5 tháng kể từ khi mọc sừng mới thì hươu đực đã có cặp 

sừng hoàn chỉnh gọi là gạc. Hươu sao có thể sống 15 - 18 tuổi. 

- Nai là động vật lớn hơn Hươu, nai cái nặng 100 - 150kg, nai đực nặng 130 - 

200kg, toàn thân có bộ lông nâu đen. Mỗi năm Nai đẻ một lứa, mỗi lứa một con. Nai 

được 2 tuổi thì mọc cặp sừng đầu tiên không phân nhánh, hàng năm Nai thay sừng. 
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Sừng rụng từ tháng 4 đến tháng 6 của năm, sừng non mới mọc hình trứng mọng, bên 

ngoài phủ lớp da mỏng, màu đen hồng, có lông tơ bóng mượt gọi là nhung. Nhung 

phát triển được 10 - 15 ngày thì phân nhánh và sau 40 - 60 ngày thì phân nhánh lần thứ 

hai, sau ba tháng thì hình thành cặp sừng mới và sau 4 - 5 tháng sừng có màu trắng ngà 

gọi là gạc. 

Hươu, Nai sống hoang dã ở vùng rừng núi, nay được khuyến khích chăn nuôi 

ở nhiều nơi. 

16.2. Bộ phận dùng 

Nhung (lộc nhung) là sừng non được cắt từ con Hươu hoặc Nai đã được làm 

khô bằng phương pháp rang cách cát hoặc sấy ở 40 - 500C, sau nâng dần lên 70 - 800C 

đến khô (mặt cắt luôn quay lên trên). Bảo quản nơi khô kín, có chất hút ẩm (silicagel, 

bỏng gạo, vôi sống). 

- Nhung hươu sao có đường kính mặt cắt 2 - 5cm, da nâu vàng đến vàng hồng, 

lông tơ phủ màu tro sáng đến tro sẫm, nặng 80 - 200g, có thể phân 1 - 2 nhánh, loại 1 

nhánh dài 10 - 20cm hình yên ngựa, loại 2 nhánh dài 20 - 40cm hình gác sào. 

- Nhung nai có thể phân một nhánh, đầu thân sừng hình yên ngựa, thân sừng 

dài 20 - 45cm, da màu nâu đến nâu đen, lông tơ màu nâu, nặng 200 - 600g. 

- Nhung hươu ngựa có thể phân từ 1 - 4 nhánh, dài 30 - 100cm, đường kính 

mặt cắt 4 - 9cm, da màu nâu đen đến đen, lông tơ màu nâu đến nâu đen, nặng 200 - 

2.000g. 

- Gạc hươu, nai là sừng già, có thể chia 3 - 5 nhánh, đường kính thân sừng 3 - 

6cm, mặt ngoài sừng sáng bóng, màu trắng ngà đến vàng nhạt, nếu cắt thì có vết màu 

trắng, giữa có tủy hẹp màu vàng. 

16.3. Thành phần hóa học 

- Nhung hươu, nai có pantocrin (lộc nhung tinh); các amino acid cần thiết cho 

cơ thể (lysin, arginnin, treonin, cerin, histidin, prolin, glycin, alanin, valin, leucin, 

isoleucin, tyrosin, phenylamin, acid asparagic, acid glutamic); các muối vô cơ (calci 

phosphat, calci carbonat); các nguyên tố vi lượng (Ca, Mg, Al, Si, P, Na, K, Fe, Ni, Ti, 

Mn, Au, Pb, Ba, Co, Va, Mo, B, Sr); các hợp chất phosphorlipid (lisolecithin, 

sphingomyelin, lecithin, cephalin, cardiolipin, xerobrozid); các nội tiết tố (estron, 

progesterol, testosterol, corthison) và protid. 

- Gạc hươu, nai có các hợp chất phosphorlipid, cephalin, acid amin như glycin, 

prolin, acid glutamic, cholesterol, muối vô cơ và một số nguyên tố vi lượng. 

16.4. Công dụng 
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- Nhung hươu, nai là thuốc bổ dưỡng toàn thân dùng cho người già yếu, suy 

nhược thần kinh, làm việc quá sức, lao lực, huyết áp hạ, , thiếu máu, ốm mới dậy và 

các chứng rối loạn thần kinh chức năng. 

- Gạc (lộc giác) có tác dụng bổ dưỡng, chữa suy nhược thần kinh, thiếu máu, 

thận hư, thấp khớp. 

- Lộc giác xương (bã gạc sau khi nấu cao) làm thuốc bổ xương, chữa còi 

xương, trẻ em chậm lớn. 

16.5. Cách dùng, liều lượng 

- Nhung dùng 0,50 - 1,00g/ngày, chia làm 2 - 3 lần, dạng thuốc bột (ăn với 

cháo nóng). 

- Lộc giác dùng 6 - 12g/ngày, chia làm 2 lần, dạng thuốc bột, thuốc sắc. 

- Lộc giác xương dùng 4 - 6g/ngày, chia làm 2 - 3 lần, dạng thuốc bột, thuốc 

viên. 

- Cao ban long, gói 100g, ngày dùng 2 - 3 lần, mỗi lần 5 - 10g, dạng thuốc 

rượu hoặc thái lát ăn với cháo nóng. 

- Lộc nhung tinh, chai 100ml, ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 30 - 40 giọt, mỗi 

đợt dùng 10 - 15 ngày. 

- Thuốc tiêm pantocrin 1ml, ngày tiêm 1 - 2 lần, mỗi lần 1 ống (dưới da) 

- Sâm nhung bổ thận hoàn chữa thận hư, cơ thể suy nhược, di mộng tinh, khí 

hư, bạch đới, ngày uống 2 lần, mỗi lần 10g. 

17. CON ONG MẬT 

Apis sp. 

Họ Ong (Apidae) 

17.1. Đặc điểm động vật 

Ong mật thuộc nhiều loài Ong như apis mellifica L., Apis indica Fabr., Apis 

florea Fabr., Apis cerena Fabr., Apis dorsata L. và một số loài Ong khác thuộc họ Ong 

(Apidae). 

Ong sống từng đàn từ 25.000 đến 80.000 con trong các tổ. Mỗi tổ có 3 loại 

ong là Ong chúa, Ong đực, Ong thợ. Ong chúa, Ong thợ làm việc suốt đời nên sống 

lâu, Ong đực chỉ phối giống nên tồn tại ngắn. Ong chúa là ong cái phát dục hoàn chỉnh 

nên suốt đời đẻ trứng, Ong thợ cũng là ong cái nhưng phát dục không hoàn chỉnh nên 

chỉ làm nhiệm vụ nuôi ấu trùng, xây tổ, lấy mật. Ong đực phát dục hoàn chỉnh, một số 

rất ít phối giống với Ong chúa. Mỗi đàn ong chỉ có một Ong chúa, khi Ong chúa trẻ ra 

đời thì Ong chúa già đem theo một số quân bay đi nơi khác làm tổ mới hoặc bị Ong 

chúa trẻ cắn chết. 
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Ong chúa sống được 4 - 5 năm, từ năm thứ 2 trở đi thì đẻ kém hơn (nếu nuôi 

thì 2 năm nên thay Ong chúa 1 lần). Ong thợ sống được 1 - 2 tháng (mùa hè thu) hoặc 

6 tháng (nếu qua được mùa đông), còn Ong đực thường bị Ong thợ tiêu diệt nên ít 

sống đến già. 

Ong sống từng đàn trong các rừng, nay được nuôi khắp nơi, nhiều nhất ở vùng 

trồng nhãn Tiên Lữ, Hưng Yên. 

17.2. Bộ phận dùng 

- Mật ong (mel) lấy từ các tổ của các loài Ong mật, có tỷ trọng không dưới 

1,38 và không dưới 1,115 ở 200C khi hòa tan 1 phần mật ong với 2 phần nước cất 

(theo khối lượng), chlorid không quá 0,02%, sulfat không quá 0,02%, calci không quá 

0,06%, tro sulfat không quá 0,4%, không được có tinh bộ, saccharose, saccharin, 

dextrin. 

- Sữa ong chúa là những chất bài tiết của tuyến cổ họng và tuyến hàm trên của 

những ong non đước chứa trong các mũ chúa. 

- Nọc ong (apitoxin) tiết ra từ những tuyến đặc biệt trong cơ thể ong. 

- Keo ong do ong tạo ra từ nguyên liệu là các chồi cây. 

- Sáp ong vàng (cera flava) là tổong đã lấy hết mật đem đun với nước, sáp sẽ 

chảy ra nên có màu vàng, còn sáp ong trắng (cera alba) là tổ đem phơi nắng đến khi 

trắng. 

17.3. Thành phần hóa học 

- Mật ong có  glucose, levulose, acid hữu cơ, men tiêu hóa, các vitamin, chất 

vô cơ. 

- Sữa ong chúa có protid, lipid, đường, các vitamin, muối khoáng. 

- Nọc ong chứa các acid muravic, hydrocloric, ortophosphoric; muối magnesi 

phosphat, acethylcholin, histamin, men, protid, các chất vô cơ. 

- Keo ong có chất nhựa, sáp, tinh dầu, phấn hoa, protid, vitamin, các chất vô cơ. 

- Sáp ong cấu tạo chủ yếu là các myrixyl palmitat, cerotat, các alcol myrixylic, 

cerylic, acid cerotic tự do và các hợp chất hydrocarbon. 

17.4. Công dụng 

- Mật ong là thuốc bổ dưỡng cơ thể, chữa bệnh viêm dạ dày, viêm đường ruột, 

bệnh gan mật, làm tá dược thuốc hoàn. 

- Sữa ong chúa dùng cho người già yếu, suy nhược, thiếu máu, lao lực, ít sữa, 

huyết áp thấp, xơ vữa động mạch, trẻ em suy dinh dưỡng. 

- Nọc ong chữa bệnh sưng khớp do phong thấp, viêm dây thần kinh, bệnh 

ngoài da (eczema). 
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- Keo ong có tác dụng gây tê hại chỗ mạnh hơn novocain nên được dùng phối 

hợp để trị chai chân, sâu răng, đau răng. 

- Sáp ong dùng làm tá dược thuốc mỡ, thuốc sáp, cao dán. 

17.5. Cách dùng, liều lượng 

- Mật ong uống 20 - 50g/ngày, bệnh nhân lao có thể dùng 100g/ngày. 

- Sữa ong chúa viên 0,06g, người lớn uống, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. 

Trẻ em mỗi ngày uống 1 viên (không dùng cho bệnh nhân Addison). 

18. BA KÍCH (rễ) 

Radix Morindae 

18.1. Nguồn gốc 

Rễ đã phơi sấy khô của cây Ba kích hoặc dây Ruột gà (Morinda officinalis 

How), họ Cà phê (Rubiaceae), độ ẩm không quá 13%, tỷ lệ vụn nát không quá 3%, tạp 

chất không quá 1%. 

18.2. Thành phần hóa học 

Rễ có antraglycosid, đường, chất nhựa, phytosterol, acid hữu cơ, tinh dầu. 

18.3. Công dùng 

Tác dụng bổ, chữa liệt dương, di mộng tinh, bế kinh, phong tê thấp. 

18.4. Cách dùng, liều lượng 

- Ba kích dùng 8 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu (người âm hư hỏa 

vượng không dùng) 

- Rượu mã kích, chai 500ml, kích thích tiêu hóa, chữa phong tê thấp, yếu gân 

cốt, uống 30ml trước mỗi bữa ăn. 

19. LONG ĐỞM (rễ) 

Radix Gentianae 

19.1. Nguồn gốc 

Rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Long đởm (Gentiana scabra Bunge), họ Long 

đởm (Gentianaceae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%. 

19.2. Thành phần hóa học 

Rễ có glycosid đắng là gentiopicrin, đường là gentianose. 

19.3. Công dụng 

Chữa hoàng đản, kinh giản, đau họng, đau sườn, bí tiểu tiện. 
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19.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán (người có chứng hư hàn không dùng). 

20. VỎ SỮA 

Cortex Alstoniae 

20.1. Nguồn gốc 

Vỏ thân đã cạo bỏ lớp bần, phơi hoặc sấy khô của cây Sữa (Alstonia scholaris 

(L.) R.Br), họ Trúc đào (Apocynaceae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1% 

20.2. Thành phần hóa học 

Vỏ sữa có alcaloid là ditain, echitenin, echitamin (ditamin), echitenin, 

echitamn (ditamin), echitamidin; các chất có triterpen như α-amyrin, lupeol. 

20.3. Công dụng 

Thuốc bổ, chữa thiếu máu, kinh nguyệt không đều, sốt rét, viêm khớp, lở ngứa. 

20.4. Cách dùng, liều lượng 

- Vỏ sữa dùng 2 - 3g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc rượu. 

- Rượu ditakina, chai 500ml, bổ dưỡng cơ thể, kích thích tiêu hóa, ngày uống 2 

lần, mỗi lần 30ml trước bữa ăn. 

21. NGŨ VỊ TỬ (quả) 

Fructus Schinsandrae 

21.1. Nguồn gốc 

Quả chín đã phơi hoặc sấy khô của cây Ngũ vị bắc (Schisandra chinensis 

Baill), họ Ngũ vị (Schisandraceae), độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 1%, 

quả có đường kính dưới 0,5cm không quá 5%. 

Ngoài ra có dùng nam Ngũ vị tử (fructus Kadsurae) là quả chín đã phơi hoặc 

sấy khô của cây Ngũ vị tử nam (Kadsura japonica L.) cùng họ Ngũ vị 

(Schisandraceae). 

21.2. Thành phần hóa học 

Ngũ vị tử bắc có tinh dầu, thành phần chủ yếu gồm hợp chất sesquiterpen, 

aldehyd, ceton; các acid citric, malic, tartric, ascorbic; schisandrin; chất béo gồm 

glycerid của acid oleic và linoleic. 

21.3. Công dụng 

Chữa phế hư, ho tức ngực, hen suyễn, thận yếu, di mộng tinh, đái rầm, đổ mồ 

hôi trộm. 
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21.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 2 - 4g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột (đang cảm sốt cao, lên sởi không dùng). 

22. BẠCH BIỂN ĐẬU 

Semen Dolichoris 

22.1. Nguồn gốc 

Hạt đã phơi hoặc sấy khô của cây Bạch biển đậu (Lablab vulgaris Sav.L.et 

Dolichos lablab L.), họ Cánh bướm (Papilionaceae) = Họ Đậu (Fabaceae). 

22.2. Thành phần hóa học 

Bạch biển đậu có protein, chất béo, vitamin A, B1, B2, C, men tyrosinase, các 

chất vô cơ như calci, phosphor, sắt. 

22.3. Công dụng 

Chữa tỳ vị hư nhược, đau bụng, ăn không tiêu, nôn mửa. 

22.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 8 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc hoàn. 

23. Ý DĨ 

Semen Coicis 

23.1. Nguồn gốc 

Nhân hạt của quả chín đã phơi khô của cây Ý dĩ (Coix lachryma-jobi L), họ 

Lúa (Graminae = Poaceae), độ ẩm không quá 12%, tỷ lệ vụn nát (qua rây 34) không 

quá 2%. 

23.2. Thành phần hóa học 

Hạt có tinh bột, lipid, protid, các amio acid như leucin, lycin, arginin, typrosin, 

coixol, sitosterol, dimethyl glycosid, đặc biệt là coixenolid, khi khử cho 

tetracoixenolid có tác dụng chống viêm, tiêu ung. 

23.3. Công dụng 

Giúp cho sự tiêu hóa, chữa viêm ruột, bổ dưỡng cơ thể, trẻ em còi xương, 

chậm lớn. 

23.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 10 - 30g, dạng thuốc sắc, thuốc hoàn. 

24. DẦU CÁ 

Oleum Jecoris Picis 
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24.1. Nguồn gốc 

Dầu cá dùng làm thuốc được chế từ gan của nhiều giống cá, chủ yếu là loài cá 

Thu (Gadus morrhua L.), loài Gadus virens L, Gadus eglefinus L, họ Cá (Galideae). 

Gần đây người ta dùng dầu gan cá Fletan (Hippoglossus vulgaris L), họ Cá 

(Galideae) có hàm lượng vitamin A nhiều gấp 100 lần dầu gan cá Thu; ở Nhật Bản 

dùng loài cá Gadus macrocephalus Tiles và loài Pollachius brandti J. et Sn, Trung 

Quốc dùng loài cá Sphyma mallcus Schaw, họ Squalidae. 

24.2. Thành phần hóa học 

Dầu cá có vitamin A (retinol) dưới dạng ester của các acid béo; vitamin D 

(cholecalciferol); vitamin E; các glycerid của acid béo no (acid myristic, acid palmitic, 

acid stearic) và acid béo không no (acid oleic, acid zomarinic, acid gadoleic, acid 

erucic, acid therapic, acid arachinonic, acid clupanonic); amonoacid; alcaloid; các hợp 

chất phosphor, iod... 

Dầu cá thường phải chứa ít nhất 850 đơn vị Quốc tế vitamin A và trên 85 đơn 

vị vitamin D trong 1ml; dầu cá đậm đặc có 50.000 - 65.000 đơn vị vitamin A và 

10.000 - 13.000 đơn vị vitamin D trong 1ml. 

24.3. Công dụng 

Dầu cá là thuốc bổ dưỡng, chứa khô mắt, quáng gà, trẻ em còi xương, chậm lớn. 

24.4. Cách dùng, liều lượng 

- Dầu cá thường uống mỗi lần 5 - 10ml; loại đậm đặc uống mỗi lần 0,1 - 

0,3ml, ngày uống 2 lần. 

- Dùng ngoài để bôi lên vết bỏng giúp cho chóng lên da non. 

25. BẠCH TRUẬT (thân rễ) 

Rhizoma Atractylodes macrocephalae 

25.1. Nguồn gốc 

Thân rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Bạch truật (Atractylodes macrocephala 

Koidg), họ Cúc (Compositae = Asteraceae), độ ẩm không quá 14%, tạp chất không 

quá 1%. 

25.2. Thành phần hóa học 

Rễ có tinh dầu, thành phần chủ yếu của tinh dầu là atractylol. 

25.3. Công dụng 

Chữa bụng đầy trướng, nôn mửa, ăn không tiêu, có thai đau bụng, dương hư, 

đổ mồ hôi trộm. 
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25.4. Cách dụng, liều lượng 

Ngày dùng 6 - 12g, dạng thuốc sắc, thuốc bột. 

26. BẠCH THƯỢC (rễ) 

Radix Paeoniae lactiflorae 

26.1. Nguồn gốc 

Rễ đã bỏ vỏ và chế biến khô của cây Thược dược (Paconia lactyflora Pall), họ 

Mao lương (Ranunculaceae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%. 

26.2. Thành phần hóa học 

Rễ có tinh bột, tinh dầu, tanin, chất béo, chất nhầy, calci oxalat, acid benzoic. 

26.3. Công dụng 

Chữa đau vùng ngực, đau sườn, âm hư phát sốt, đổ mồ hôi trộm. 

26.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán. 

27. ĐẠI TÁO (quả) 

Fructus Zizyphi sativae 

27.1. Nguồn gốc 

Quả chín đã phơi hoặc sấy khô của cây Táo tàu (Zizyphus sativa Mill), họ Táo 

(Rhammaceae), độ ẩm không quá 13%. 

27.2. Thành phần hóa học 

Đại táo có protid, lipid, tinh bột, đường, vitamin C, chất vô cơ. 

27.3. Công dụng 

Chữa tỳ vị hư nhược, khí huyết không điều hòa, ho lâu ngày, ăn ngủ kém. 

27.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 8 - 14g/ngày, dạng thuốc sắc. 

29. SA SÂM (rễ) 

Radix Glehniae 

29.1. Nguồn gốc 

Rễ đã bỏ võ, phơi hoặc sấy khô của cây Sa sâm bắc (Glehnia littoralis 

Fr.Schm), họ Hoa tán (Umbelliferae = Apiaceae). 

29.2. Thành phần hóa học 

Rễ có chất béo, tanin, đường, tinh bột. 
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29.3. Công dụng 

Chữa âm hư, phế nhiệt, ho khan, ho có đờm, lưỡi khô, miệng khát. 

29.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (ho thuộc hàn không dùng). 

30. ĐAN SÂM (rễ) 

Radix Salviae 

30.1. Nguồn gốc 

Rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge), họ Hoa 

môi (Labiatae = Lamiaceae) 

30.2. Thành phần hóa học 

Rễ có hợp chất ceton là tansinon, kryptotansinon. 

30.3 Công dụng 

Chữa bệnh tim, tâm hư phiền nhiệt, phụ nữ bế kinh, phong thấp, sai khớp sưng đau. 

30.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

31. BỐ CHÍNH SÂM (rễ) 

Radix Hibisci sagittifolii 

31.1. Nguồn gốc 

Rễ đã đồ chín, phơi hoặc sấy khô của cây Sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius 

Kurz), họ Bông (Malvaceae). 

31.2. Thành phần hóa học 

Rễ có tinh bột, chất nhầy. 

31.3. Công dụng 

Chữa cơ thể suy nhược, hư lao sốt, kém ăn mất ngủ, kinh nguyệt không đều, 

trẻ em suy dinh dưỡng. 

31.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 16 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột (thể tạng hư - hàn phải sao kỹ). 

32. HUYỀN SÂM (rễ) 

Radix Scrophylariae 

32.1. Nguồn gốc 
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Rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Huyền sâm (Scrophularia buergeriana Miq. 

Et Scrophularia ningpoensis Hemsl), họ Hoa mõm sói (Scrophulariaceae). 

32.2. Thành phần hóa học 

Rễ có scrophularin, phytosterol, tinh dầu, đường, chất béo. 

32.3. Công dụng 

Chữa các chứng ôn, phiền khát, sốt nóng, mụn nhọt, lở loét, mẩn ngứa, phát ban. 

32.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 4 - 12g, dạng thuốc sắc (tỳ vị hư hàn không dùng). 

 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 6: 

1. Kể tên 2 loại nhân sâm đã chế biến: 

A................................................ 

B................................................ 

2. Nêu 3 bộ phận dùng làm thuốc của cây Gấc: 

A................................................ 

B................................................ 

C................................................ 

3. Cho biết 5 sản phẩm dùng làm thuốc lấy từ loài Ong mật: 

A................................................ 

B................................................ 

C................................................ 

D................................................ 

E................................................ 

4. Viết tên khoa học cây Nhân sâm:..................................(A), họ Ngũ gia bì 

...........................(B) 

5. Điền tên khoa học con Tắc kè ................................. (A), họ Tắc 

kè..................................... (B) 

6. Tam thất thuộc loại cây thảo, lá kép hình ................................ (A), mỗi lá có 

.............................(B), hoa tự tán, mọc ở ............................... (C), quả mọng hình thận, 

hạt hình cầu.  
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Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 7 đến 12: 

7. Hạt cây Mã tiền có alcaloid chính là strucin, brucin, vomicin,  

    glycosid là loganin. A - B 

8. Rễ cây Đảng sâm có glycosid là scutellarin, saponin, lipid, 

    đường, tinh dầu A - B 

9. Rễ củ cây Nhân sâm có ginsenosid, saponin, các vitamin B1, B2, 

    phytosterol, dầu, đường A - B 

10. Rễ cây Củ mài có amio acid, glucid, protid, lipid, tinh bột, 

     đường, chất nhầy. A - B 

11. Nhung hươu có pantocrin, các amino acid, nội tiết tố,  

     hợp chất phosphorlipid, muối vô cơ, các nguyên tố vi lượng. A - B 

12. Rễ cây Tam thất có glycosid, saponoid, amino acid,  

     các chất vô cơ, tinh dầu. A - B 

Chọn câu trả lời đứng nhất cho các câu hỏi từ 13 đến 19: 

13. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Lộc giác xương là gạc của con Hươu, Nai 

B. Long đởm là thân rễ cây Long đởm đã phơi khô 

C. Ngũ vị tử là quả cây Ngũ vị bắc đã phơi khô 

D. Đại táo là quả cây Táo tàu đã phơi khô 

E. Quy bản là yếm của con Rùa đã phơi khô 

14. Độ ẩm an toàn của vị thuốc 

A. Bạch thược 12% 

B. Ý dĩ 13% 

C. Ngũ vị tử 13% 

D. Vỏ sữa 12% 

E. Đại táo 14% 

15. Cách chế biến vị thuốc 

A. Hạt mã tiền ngâm nước vo gạo, thái mỏng, sao vàng. 

B. Rễ cây Hà thủ ô ngâm nước, đun cách thủy với đậu đen 

C. Hồng sâm được sấy khô, đóng hộp sắt, hàn kín. 
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D. Rễ củ cây Tam thất xoa lăn ở 500C đến độ ẩm 13% 

E. Kim anh chế bằng cách bổ dọc quả, phơi khô 

16. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Kỷ tử chữa đau lưng, mờ mắt 

B. Tắc kè chữa suy nhược, ho suyễn 

C. Dầu cá chữa khô mắt, quáng gà 

D. Ngũ vị tử chữa đổ mồ hôi trộm, nôn mửa 

E. Quy bản là thuốc bổ dưỡng, chữa bạch đới 

17. Công dụng chữa bệnh chính của thành phẩm: 

A. Rượu hà thủ ô kích thích tiêu hóa 

B. Sâm nhung bổ thận hoàn chữa bạch đới 

C. Bổ trung ích khí hoàn chữa phong hàn phát sốt 

D. Thập toàn đại bổ hoàn chữa suy nhược 

E. Lục vị hoàn chữa thận suy yếu, di mộng tinh 

18. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Hà thủ ô đỏ dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Long nhãn dùng 10g/ngày, dạng thuốc hoàn 

C. Đẳng sâm dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Thục địa dùng 20g/ngày, dạng thuốc rượu 

E. Tam thất dùng 10g/ngày, dạng thuốc bột. 

19. Cách dùng, liều lượng của thành phẩm: 

A. Cao quy bản uống mỗi lần 3g, ngày dùng 2 lần. 

B. Rượu mã kích uống 20ml trước mỗi bữa ăn 

C. Dầu cá uống mỗi lần 10 giọt, ngày dùng 2 lần 

D. Sữa ong chúa uống mỗi lần 1 viên, ngày dùng 2 lần 

E. Cao ban long uống mỗi lần 3g, ngày dùng 2 lần 
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BÀI 16 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC  

CÓ TÁC DỤNG TIÊU ĐỘC 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Kể được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành phần 

hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc có tác dụng tiêu độc. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY KIM NGÂN 

Lonicera japonica Thumb. 

Và các cây: 

Lonicera dasystyla Rehd. 

Lonicera confusa DC. 

Lonicera cambodiana Pierre 

Họ Kim ngân (Caprifoliaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo bằng thân quấn, dài tới 8 - 10m, cành non màu xanh nhạt, khi già màu 

nâu đỏ. Lá mọc đối, hình trứng, đầu lá nhọn, chịu được rét qua mùa đông nên có tên là 

Nhẫn đông. Hoa mọc đôi một ở kẽ lá, có 2 màu, khi mới nở màu trắng, về sau chuyển 

sang màu vàng nên gọi là kim ngân. Cây mọc hoang ở các rừng trung du và miền núi. 

1.2. Bộ phận hàng 

- Hoa (flores Lonicerae) thu hái lúc hoa sắp nở, phơi trong râm hoặc sấy nhẹ 

đến khô, độ ẩm không quá 12%, tro toàn phần không quá 9%, các bộ phận khác của 

cây không quá 2%. 

- Toàn cây (herba Lonicerae) mang lá, thu hái quanh năm, cắt ngắn 2cm, phơi 

khô. 

1.3. Thành phần hóa học 

- Hoa của cây Lonicera japonica có flavonoid thuộc nhóm flavon là linocerin, 

inozitol, carotenoid như caroten, cryptoxantin, auroxantin. 

- Toàn cây có saponin luteolin, inositol, carotenoid là cryptoxanthin. 
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1.4. Công dụng 

Kháng khuẩn, chống dị ứng, chữa mụn nhọt, ban sởi, lở ngứa, mày đay, rôm 

sẩy, giải độc. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Kim ngân hoa dùng 6 - 10g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm (tỳ vị hư hàn 

không dùng). 

- Dây kim ngân mang lá dùng 20 - 30g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Ngân kiều giải độc hoàn chữa sốt mới phát, trúng hàn mà sốt, mụn nhọt, lở 

ngứa, ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 10g. 

2. CÂY SÀI ĐẤT 

Wedelia chinensis (Osb.) Merr. 

Họ Cúc (Compositae = Asteraceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây cỏ, sống nhiều năm, mọc bò lan trên mặt đất, ở các đốt trên thân có rễ 

mọc ra. Lá mọc đối, hình bầu dục, mép lá có răng cưa thưa, lá và thân đều có lông nhỏ. 

Hoa tự đầu, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành, cuống dài, màu vàng. Cây mọc hoang và được 

trồng khắp nơi. 

2.2. Bộ phận dùng 

Toàn cây (herba Wedeliae) thu hái quanh năm khi cây bắt đầu ra hoa, bỏ gốc 

rễ, dùng tươi hoặc phơi khô, độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 1%, tỷ lệ vụn 

nát (qua rây 36) không quá 5%, tro toàn phần không quá 20%. 

2.3. Thành phần hóa học 

Toàn cây có chứa wedelolacton, isoflavonoid, caroten, saponin, tanin, các 

muối vô cơ. 

2.4. Công dụng 

Chữa mụn nhọt, chốc lở, đinh độc, sưng vú; mẩn ngứa, sốt phát ban, viêm 

bàng quang. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 20 - 40g cây khô, dạng thuốc sắc, có thể dùng tươi vò lấy nước, lọc 

sạch để uống. 

3. CÂY KÉ ĐẦU NGỰA 

Xanthium strumarium L. 

Họ Cúc (Compositae = Asteraceae) 
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3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao 0,50 - 1m, thân có khía. Lá mọc so le, phiến lá 

chia thùy không đều, mép lá khía răng cưa, gân lá hình chân vịt, thân và lá có lông 

ngắn. Hoa tự đầu, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành. Quả già, hình thoi, ngoài có gai cứng, 

đầu quả có 2 móc, trong chứa 2 quả thật. Cây mọc hoang khắp nơi. 

3.2. Bộ phận dùng 

- Quả già (fructus Xanthii) thu hái khi quả già, phơi khô, độ ẩm không quá 

12%, quả non không quá 10%, bộ phận khác của cây không quá 1%, tro toàn phần 

không quá 4%. 

- Lá (folium Xanthii) thu hái, phơi khô. 

3.3. Thành phần hóa học 

- Quả có alcaloid, sesquiterpen lacton như xanthinin, xanthumin, xanthatin (có 

tác dụng kháng khuẩn), iod hữu cơ (220 - 230 microgam/1g quả). 

- Lá có sesquiterpen lacton như xanthumin, xanthatin, iod hữu cơ (200 

microgam/1g lá). 

3.4. Công dụng 

Kháng khuẩn, chống viêm, chống dị ứng, chữa mụn nhọt, mày đay, lở ngứa, 

tràng nhạc, mũi chảy nước hôi, bệnh thiếu iod. 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Chữa mụn nhọt dùng 6 - 12g quả hoặc 15 - 20g lá cành, dạng thuốc sắc, cao thuốc. 

- Phòng bướu cổ do thiếu iod thì đập dập quả, hãm nước uống hàng ngày. 

4. CÂY BỒ CÔNG ANH 

Lactuca indica L. 

Họ Cúc (Compositae = Asteraceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao 0,5 - 1m, thân mọc thẳng, ít phân nhánh, toàn 

thân có nhựa mủ trắng. Lá nhiều hình dạng, gần như không cuống, chia thùy hẹp và 

sâu, mép khía răng cưa thô. Hoa tự đầu, màu vàng nhạt, có loại màu tím. Quả bế, màu 

đen, đầu có túm lông. Cây mọc hoang khắp nơi. 

4.2. Bộ phận dùng 

Lá (folium Lactucae indicae) thu hái vào mùa hạ lúc cây bắt đầu ra hoa, phơi 

khô, độ ẩm không quá 12%, ngọn có hoa không quá 10%, lá cây khác lẫn vào không 

quá 1%, tỷ lệ ngọn và hoa dài quá 20cm không quá 10%. 
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4.3. Công dụng 

Giải độc, tiêu viêm, chữa tràng nhạc, mụn nhọt, đinh dộc, sưng vú, tắc tia sữa, 

tỳ vị hỏa uất. 

4.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 10 - 20g, dạng thuốc sắc, có thể giã tươi đắp lên nhọt mới sưng. 

5. HOÀNG KỲ (rễ) 

Radix Astragali 

5.1. Nguồn gốc 

Rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Hoàng kỳ (Astragalus membranaceus Bunge) 

hoặc Hoàng kỳ Mông Cổ (Astragalus mongholicus Bunge), Họ Cánh bướm 

(Papolionaeae) = họ Đậu (Fabaceae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%. 

5.2. Thành phần hóa học 

Rễ có tinh bột, đường, amino acid, chất nhầy. 

5.3. Công dụng 

Chữa các chứng bệnh do nguyên khí hư tổn, biểu hư, tự ra mồ hôi, ung nhọt. 

5.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 12 - 30g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán (cảm biểu thực không dùng). 

6. NÚC NÁC (vỏ) 

Cortex Oroxyli 

6.1. Nguồn gốc 

Vỏ thân, vỏ rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Núc nác (Oroxylum indicum (L.). 

Vent), họ Chùm ớt (Bignoniaceae). 

6.2. Thành phần hóa học 

Vỏ thân, vỏ rễ có alcaloid, dẫn xuất flavonoid là oroxylin, baicalein 

(noroxylin), chrysin, tanin. 

6.3. Công dụng 

Chữa dị ứng, mẩn ngứa, chốc lở, vàng da, ho khàn tiếng, trẻ em lên sởi, phát ban. 

6.4. Cách dùng, liều lượng 

- Vỏ thân, vỏ rễ dùng 8 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc. 

- Cao lỏng núc nác bôi chỗ chốc lở, mẩn ngứa. 
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7. SÂM ĐẠI HÀNH (thân hành) 

Bulbus Eleutherinis subaphyllae. 

7.1. Nguồn gốc 

Thân hành đã phơi hoặc sấy khô của cây Sâm đại hành (Eleutherine suba-

phylla Gagnep), họ La-don (Iridaceae), đổ ẩm không quá 10%, tạp chất không quá 1%. 

7.2. Thành phần hóa học 

Thân hành có các hợp chất quinoid là eleutherin, isoeleutherin, eleutherol. 

7.3. Công dụng 

Chữa ho mắt, nhức đầu thiếu máu, bệnh vàng da, viêm họng, mụn nhọt, lở ngứa 

7.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 6 - 10g khô hoặc 12 - 20g tươi, dạng thuốc sắc. 

8. XUYÊN TÂM LIÊN (toàn cây) 

Herba Andrographi 

8.1. Nguồn gốc 

Toàn thân trên mặt đất đã phơi khô của cây Xuyên tâm liên (Andrographis 

paniculata (Bur,.f.) Nees), họ Ô rô (Acanthaceae). 

8.2. Thành phần hóa học 

Xuyên tâm liên có glycosid đắng là panaculosid, andrographolid, 

neoandrographolid, các paniculid A, B, C, các flavonoid là andrographin, panicalin, 

apigenin 7-4-dimethyl ether. 

8.3. Công dụng 

Chữa viêm ruột, cảm sốt, giải nhiệt, giải độc, tiêu thũng, chỉ thống, phát sốt, 

viêm họng, viêm phổi, rắn cắn. 

8.4. Cách dùng, liều lượng 

- Chữa viêm ruột, ngày dùng 2 - 3 lần, mỗi lần 2 - 4g, dạng thuốc sắc, thuốc bột. 

- Giã đắp ngoài chỗ bị rắn cắn, sưng tấy. 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Kim ngân: 

A....................................................... 

B....................................................... 
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2. Nêu 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Ké đầu ngựa: 

A....................................................... 

B....................................................... 

3. Viết tên khoa học của cây Kim ngân: ............................. (A), họ Kim ngân 

................................... (B). 

4. Bồ công anh thuộc loại cây thảo, toàn thân .............................(A), lá chia thùy hẹp 

và sâu, hoa............................... (B), quả bế, đầu quả ............................ (C) 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Kim ngân hoa có flavonoid, carotenoid, saponin A - B 

6. Cây Sài đất có wedelolacton, isoflavonoid, saponin, tanin A - B 

7. Qua cây Ké đầu ngựa có alcaloid, sesquiterpen lacton, iod hữu cơ A - B 

8. Xuyên tâm liên có alcaloid, flavonoid, paniculid A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 13: 

9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Kim ngân hoa là hoa cây Kim ngân đã phơi khô 

B. Sài đất là toàn cây Sài đất đã phơi khô 

C. Bồ công anh là toàn cây Bồ công an đã phơi khô 

D. Sâm đại hành là thân hành của cây Sâm đại hành đã phơi khô 

E. Xuyên tâm liên là thân cây Xuyên tâm liên đã phơi khô 

10. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Kim ngân hoa 13% 

B. Cây Sài đất 14% 

C. Quả ké đầu ngựa 12% 

D. Lá bồ công anh 13% 

E. Sâm đại hành 11% 

11. Iod hữu cơ được hình thành trong: 

A. Lá cây Bồ công anh 

B. Hoa cây Kim ngân 

C. Rễ cây Hoàng kỳ. 

D. Quả cây Ké đầu ngựa 

E. Thân hành cây Sâm đại hành 
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12. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Sài đất chữa viêm bàng quang 

B. Kim ngân hoa chữa dị ứng 

C. Ké đầu ngựa chữa viêm xoang 

D. Sâm đại hành chữa đau đầu 

E. Hoàng kỳ chữa đổ mồ hôi trộm 

13. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Kim ngân hoa dùng 20g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Cây Sài đất dùng 20g/ngày, dạng thuốc sắc 

C. Lá cây Ké đầu ngựa dùng 30g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Hoàng kỳ dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Sâm đại hành khô dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc. 
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BÀI 17 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 

CHỮA BỆNH CHO PHỤ NỮ 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Kể được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc cây, thành phần hóa 

học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc chữa bệnh cho phụ nữ. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và thành phẩm điều chế từ những 

vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY ÍCH MẪU 

Leonurus heterophyllus Sweet = Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu. 

Họ Hoa môi (Labiatae = Lamiaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hằng năm, cao 0,5 - 1m. Thân vuông xốp, mặt ngoài có nhiều 

rãnh dọc. Lá mọc đối chéo chữ thập, lá gốc của cây non hình thận, gốc lá hình tim, có 

cuống dài, mép lá khía răng cưa tròn; lá ở thân cây cuống ngắn hơn, phiến lá thường 

xẻ sâu thành 3 thùy, mỗi thùy lại chia thùy nhỏ, gân lá hình chân vịt, thân cây và lá 

đều có lông mịn. Hoa tự xim co, mọc vòng ở kẽ lá, màu hồng hoặc tím hồng. Quả bế 3 

cạnh, màu nâu xám. Cây mọc hoang khắp nơi. 

1.2. Bộ phận dùng 

- Toàn cây (herba Leonuri) gọi là ích mẫu thảo, thu hái vào mùa hạ khi cây 

chớm ra hoa, bỏ gốc rễ, phơi khô, độ ẩm không quá 13%, tạp chất không quá 2%, vụn 

nát (qua rây 37) không quá 10%, đoạn ngọn cành dài quá 40cm không quá 5%. 

- Quả (fructus Leonuri) gọi là sung úy tử, thu hái khi quả già, phơi khô. 

1.3. Thành phần hóa học 

- Ích mẫu thảo có glavonoid (rutin), glycosid steroid, alcaloid, tanin. 

- Quả có leonurin. 

1.4. Công dụng 

- Ích mẫu thảo chữa kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng kinh, rong 

kinh, huyết tụ sau khi sinh đẻ. 

- Sung úy tử tác dụng co tử cung, lợi tiểu. 
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1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Ích mẫu thảo dùng 8 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc 

- Sung úy tử dùng 5 - 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

- Cao ích mẫu, chai 250ml, chữa kinh nguyệt không đều, ngày uống 2 lần, mỗi 

lần 30ml. 

2. CÂY CỎ GẤU 

Cyperus rotundus L. 

Họ Cói (Cyperceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây cỏ sống lâu năm, cao 20 - 40cm. Thân rễ phát triển thành củ, ngắn, màu 

nâu đỏ. Lá dài nhỏ hẹp, ở giữa lá có 1 gân nổi rõ, phần dưới lá phát triển thành bẹ ôm 

lấy thân cây. Hoa tự tán, trên hoa tự gồm nhiều hoa nhỏ xếp thành bông ở ngọn thân. 

Quả 3 cạnh, màu xám. Cây mọc hoang khắp mọi nơi, tái sinh rất mạnh. 

2.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Cyperi) đào lấy củ ở cây già, phơi khô, vun thành đống, đốt 

cháy hết lá và rễ con, lấy riêng củ rửa sạch, phơi hoặc sấy khô gọi là hương phụ, độ ẩm 

không quá 13%, tạp chất không quá 0,5%, dược liệu còn rễ con không quá 2%, tỷ lệ 

tinh dầu ít nhất 0,8%. 

Tự chế hương phụ bằng cách sao tẩm với dấm, nước đồng tiện, nước muối, 

rượu để vị thuốc có mùi thơm, màu nâu thẫm hoặc đen, vị hơi cay. 

2.3. Thành phần hóa học 

Hương phụ có alcaloid, glycosid, hợp chất flavonoid, tinh dầu. Thành phần 

của tinh dầu gồm β-selinen, cyperen, α-cyperoin, cyperol, cyperolon, cyperotundon; 

ngoài ra còn đường, tinh bột, pectin, tanin. 

2.4. Công dụng 

Chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, viêm cổ tử cung mãn tính, các 

bệnh của nữ trước và sau khi đẻ. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

- Hương phụ dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (âm hư huyết nhiệt không dùng) 

- Cao hương ngải, chai 250ml, chữa kinh nguyệt không đều, ngày uống 2 lần, 

mỗi lần 30ml. 
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3. CÂY NGẢI CỨU 

Artemisia vulgaris L. 

Họ Cúc (Compusitae = Asteraceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 40 - 90cm, thân có rãnh dọc. Lá mọc so le, lá 

phía dưới thường có cuống, lá ở trên ngọn không cuống, lá xẻ lông chim 1 hoặc 2 lần, 

mặt trên lá màu lục xẫm, mặt dưới màu trắng tro, có nhiều lông nhỏ trắng. Hoa tự đầu, 

mọc thành chùm, hợp thành bông, màu vàng lục nhạt. Quả bế nhỏ. Cây mọc hoang ở 

miền núi và được trồng khắp nơi. 

3.2. Bộ phận dùng 

Toàn cây (herba Artemisiae vulgaris) thu hái về bỏ gốc rễ, phơi khô, độ ẩm 

không quá 13%, tạp chất không quá 0,5%, tỷ lệ thân cành không quá 35%, vụn nát 

(qua rây 37) không quá 5%. 

3.3. Thành phần hóa học 

Ngải cứu có tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là cineol, α-thuyon, 

dehydromatricaria ester, tetradecatrilin, tricosanol, arachyl alcol, adenin, cholin. 

3.4. Công dụng 

Chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, băng huyết, bạch đới, phong 

thấp, ghẻ lở. 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Ngải cứu dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc 

- Điều kinh hoàn, chữa kinh nguyệt không đều, ngày dùng 2 lần, mỗi lần 3 - 6g. 

4. CÂY BẠCH ĐỒNG NỮ 

Clerodendrum petasites (Lour.) Moore 

Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Bạch đông nữ (Mò hoa trắng) thuộc loại cây nhỏ, cao 1 - 1,5m. Lá mọc cách, 

phiến hình trứng đầu nhọn, gốc lá hình tim, mép lá khía răng cưa thô, cuống lá dài. 

Hoa mọc ở ngọn thân, cụm hoa hình trùy hoặc xim 2 ngả, hoa màu trắng thì gọi là 

Bạch đồng nữ. Quả hạch hình cầu, có nhiều đài tồn tại bao ngoài. Cây mọc hoang ở 

các tỉnh miền núi. 

Cây Xích đồng nam (Clerodendrum kaempferi (Jacq) Sieb) rất giống cây Bạch 

đồng nữ, chỉ khác là hoa màu đỏ. 
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4.2. Bộ phận dùng 

Thân, cành mang lá (herba Clerodendri petasites) thu hái về phơi khô, độ ẩm 

không quá 13%, tạp chất không quá 1%. 

4.3. Công dụng 

Chữa kinh nguyệt không đều, bạch đới, viêm loét cổ tử cung, viêm mật vàng 

da, mụn nhọt, mẩn ngứa. 

4.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 12 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc (phối hợp với các vị thuốc khác). 

5. HỒNG HOA (hoa) 

Flos Carthami 

5.1. Nguồn gốc 

Hoa đã phơi khô của cây Hồng hoa (Carthamus tinctorius L.), họ Cúc 

(Compositae = Asteraceae), độ ẩm không quá 13%, tỷ lệ hoa biến màu nâu đen không 

quá 0,5%. 

5.2. Thành phần hóa học 

Hồng hoa có flavonoid là carthamin (màu vàng), carthamon (màu đỏ). 

5.3. Công dụng 

Làm thuốc điều kinh, chữa bế kinh, ứ huyết, tụ huyết do chấn thương. 

5.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 3 - 8g/ngày, dạng thuốc sắc (phụ nữ có thai không dùng). 

6. RỄ GAI 

Radix Boehmeriae 

6.1. Nguồn gốc 

Rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Gai làm bánh (Boehmeria nivea (L.) Gaud), 

họ Gai (Urticaceae), độ ẩm không quả 12%, tạp chất không quá 1%. Nhân dân dùng lá 

làm bánh gai. 

6.2. Thành phần hóa học 

Rễ gai có flavonoid là rutin, tinh bột, acid clorogenic (một loại tanin) 

6.3. Công dụng 

Dùng làm thuốc an thai, chữa động thai, đau bụng, ra huyết, xích bạch đới, 

viêm cổ tử cung, mụn nhọt. 
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6.4. Cách dùng, liều lượng 

- Dùng 12 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hoàn. 

- An thai hoàn, lọ 100g, ngày uống 2 lần, mỗi lần 10g. 

7. HẠ KHÔ THẢO (toàn cây) 

Herba Brunellae 

7.1. Nguồn gốc 

Cành mang lá và hoa của cây Hạ khô thảo (Prunella vulgaris L.), họ Hoa môi 

(Labiatae = Lamiaceae), độ ẩm không quá 12%, tỷ lệ vụn nát (qua rây 36) không quá 

10%. 

7.2. Thành phần hóa học 

Hạ khô thảo có D-fenchon, acid ursolic, tinh dầu, các muối vô cơ. 

7.3. Công dụng 

Tác dụng kháng khuẩn, chữa sưng vú, viêm tử cung, viêm da, vẩy nến, lở 

ngứa, mụn nhọt. 

7.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 10 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc hoặc dùng tươi giã đắp chỗ sưng tấy. 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Ích mẫu: 

A. ................................................... 

B. ................................................... 

2. Nêu 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Bạch đồng nữ: 

A. ................................................... 

B. ................................................... 

3. Viết tên khoa học của cây Ngải cứu ......................... (A), họ Cúc:....................... (B). 

4. Cây Ích mẫu là cây thảo, thân ............................... (A), lá mọc đối ........................ 

(B) hoa tự xim co, quả bế ................................. (C). 

Phân biệt đúng sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Ích mẫu thảo có flavonoid, alcaloid, glycosid steroid, tanin A - B 

6. Hương phụ có flavonoid, alcaloid, glycosid, tinh dầu, tanin A - B 

7. Ngải cứu có flavonoid, glycosid, tinh dầu, adenin, cholin A - B 
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8. Rễ gai có alcaloid, tinh dầu, tinh bột, acid clorogenic A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 15: 

9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Sung úy tử là hạt cây Ích mẫu đã phơi khô 

B. Hương phụ là thân rễ cây Cỏ gấu đã phơi khô 

C. Ngải cứu là toàn cây Ngải cứu đã phơi khô 

D. Hồng hoa là nụ hoa của cây Hồng hoa đã phơi khô 

E. Rễ gai là rễ củ cây Gai làm bánh đã phơi khô. 

10. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Hạ khô thảo 13% 

B. Rễ gai 13% 

C. Hồng hoa 14% 

D. Ngải cứu 14% 

E. Hương phụ 13% 

11. Chất carthamin có trong: 

A. Rễ cây Gai 

B. Lá cây Bạch đồng nữ 

C. Toàn cây Ngải cứu 

D. Hoa cây Hồng hoa 

E. Thân rễ cây Cỏ gấu 

12. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Sung úy tử điều hòa kinh nguyệt 

B. Ngải cứu chữa phong thấp 

C. Bạch đồng nữ chữa mụn nhọt 

D. Hồng hoa chữa tụ huyết 

E. Hương phụ chữa kinh nguyệt không đều 

13. Công dụng chính của thành phẩm: 

A. Cao hương ngải chữa bạch đới 

B. Điều kinh hoàn chữa đau bụng kinh 

C. Cao ích mẫu chữa kinh nguyệt không đều 
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D. An thai hoàn chữa băng huyết 

E. Các câu trả lời trên đều sai 

14. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Ích mẫu dùng 15g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Hương phụ dùng 5g/ngày, dạng thuốc sắc 

C. Ngải cứu dùng 5g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Rễ gai dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Hạ khô thảo dùng 5g/ngày, dạng thuốc sắc 

15. Cách dùng, liều lượng của thành phẩm: 

A. Cao ích mẫu uống ngày 2 lần, mỗi lần 20ml 

B. Cao hương ngải uống ngày 2 lần, mỗi lần 20ml 

C. Điều kinh hoàn uống ngày 2 lần, mỗi lần 10g 

D. An thai hoàn uống ngày 2 lần, mỗi lần 10g 

E. Cả 4 câu trả lời trên đều đúng. 
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BÀI 18 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC LỢI TIỂU 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Kể được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành phần 

hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc có tác dụng lợi tiểu. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY MÃ ĐỀ 

Plantago major L. 

Họ Mã đề (Plantaginaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống dai, thân rất ngắn. Lá hình thìa, có cuống dài, mọc thành hình 

hoa thị ở gốc, mép lá nguyên hoặc khía răng cưa thưa, gân lá hình cung chạy dọc theo 

phiến rồi đồng quy ở gốc và ngọn lá. Hoa nhỏ, mọc thành bông ở kẽ lá, cuống hoa dài. 

Quả hình hộp, chứa nhiều hạt hình đa giác, màu nâu bóng. Cây mọc hoang và được 

trồng khắp nơi. 

1.2. Bộ phận dùng 

- Lá mã đề (folium Plantaginis) hái lúc cây đang ra hoa, phơi khô, độ ẩm 

không quá 13%, tạp chất không quá 1%, tro toàn phần không quá 14%. 

- Sa tiền tử là hạt mã đề (semen Plantaginis) thu hái lúc quả già, rũ lấy hạt, 

phơi sấy khô, độ ẩm không quá 10%, hạt lép không quá 2%, chỉ số nở ít nhất là 5. 

1.3. Thành phần hóa học 

- Lá mã đề có flavonoid là baicalein, scutellarein, ancubosid, một lacton là 

liliolid, chất nhầy, carotenoid, các vitamin C, K, tanin, acid oleanolic. 

- Sa tiền tử có chất nhầy, thành phần của chất nhầy có polysaccharid là 

plantasan, các acid hữu cơ, dầu béo. 

1.4. Công dụng 

- Lá mã đề chứa bí tiểu tiện, phù thũng, tiểu tiện ra máu, viêm thận, viêm bàng 

quang, viêm phế quản, phế nhiệt, ho lâu ngày. 

- Sa tiền tử chữa bí tiểu tiện do lậu, ỉa chảy do thử thấp, đau mắt đỏ có màng 

sưng. 
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1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Lá mã đề dùng 15 - 20g/ngày, dạng thuốc sắc 

- Sa tiền tử dùng 10 - 15g/ngày, dạng thuốc sắc 

2. CÂY TRẠCH TẢ 

Alisma plantago - aquatica L. 

Họ Trạch tả (Alismataceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 40 - 90cm, trồng ở các ruộng nước, ao nông có bùn lầy. Lá mọc 

thành cụm ở gốc, cuống lá dài, có bẹ ôm vào nhau hình hoa thị, phiến lá nguyên, hình 

trứng, đầu lá nhọn, gân hình cung. Hoa tự có cuống dài, họp thành tán, màu trắng 

hồng. Quả phức gồm nhiều quả bế. Thân rễ hình cầu hoặc hình con quay, màu trắng. 

Cây được trồng ở nhiều nơi. 

2.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Alismatis) thu hoạch vào mùa thu, cạo sạch vỏ ngoài, phơi 

hoặc sấy khô, độ ẩm không quá 12%, tro toàn phần không quá 3%. 

2.3. Thành phần hóa học 

Thân rễ chứa tinh dầu có dẫn chất triterpen (alisol A, B, C và epialisol A), tinh 

bột, nhựa, protid, các chất vô cơ. 

2.4. Công dụng 

Chữa bí tiểu tiện, thủy thũng, viêm thận, đi tiểu ra máu, đái buốt, cước khí, 

bụng đầy trướng. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 12 - 16g/ngày, dạng thuốc sắc, hoàn tán (thận hỏa hư, tỳ hư không dùng). 

3. NẤM RỄ THÔNG 

Pachyma hoelen Rumph = Poria cocos Wolf 

Họ Nấm lỗ (Polyporaceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Nấm Poria cocos Wolf. sống ký sinh trên rễ cây Thông nên gọi là Nấm rễ 

thông, vị thuốc dùng gọi chung là phục linh (Poria). Quả thể của nấm hình khối hơi 

dẹt, to nhỏ không đều, loại nhỏ 0,5kg, loại to có thể nặng tới 5kg, mặt ngoài màu nâu 

đen xù xì, nhăn nheo, có khi thành bướu, cắt ngang thấy bề mặt lổn nhổn màu trắng là 

bạch phục linh hoặc màu hồng là xích phục linh, còn phục thầm là những “củ” phục 

linh ở giữa có lõi gỗ của rễ cây Thông. 
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3.2. Thành phần hóa học 

Phục linh có đường pachymose, glucose, fructose, chất khoáng. 

3.3. Công dụng 

Phục linh dùng làm thuốc lợi tiểu, chữa thủy thũng trướng mãn, bí tiểu tiện, an 

thần trong các trường hợp yếu tim, hồi hộp, lo sợ mất ngủ. 

3.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 5 - 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

4. RỄ CỎ TRANH 

Rhizoma Imperatae 

4.1. Nguồn gốc 

Thân rễ gọi là bạch mao căn đã phơi khô của cây Cỏ tranh (Imperata 

cylindrica P.Beauv), họ Lúa (Gramineae = Poaceae), độ ẩm không quá 12%, tạp chất 

không quá 1%, tro toàn phần không quá 6%. 

4.2. Thành phần hóa học 

Thân rễ cỏ tranh có glucose, fructose, acid hữu cơ. 

4.3. Công dụng 

Chữa bí tiểu tiện, đái buốt, đái dắt, tiểu tiện ra máu, sốt nóng, khát nước, sốt 

vàng da. 

4.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 20 - 40g/ngày, dạng thuốc sắc 

5. RÂU NGÔ 

Styli et stigmata Maydis 

5.1. Nguồn gốc 

Râu ngô là vòi và núm nhụy, màu vàng óng ở bắp đã già của cây Ngô (Zea 

mays L.), họ Lúa (Gramineae = Poaceae) đã phơi khô, độ ẩm không quá 13%, sợi đen 

không quá 3%, tạp chất không quá 1%, sợi vụn nát (qua rây 24) không quá 1%. 

5.2. Thành phần hóa học 

Râu ngô có tinh dầu, chất béo, saponin, glycosid đắng, vitamin C, K, chất 

nhầy, các muối kali, calci. 

5.3. Công dụng 

Chữa phù thũng, đái dắt, đái buốt, viêm đường tiết niệu, túi mật, vàng da, 
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5.4. Cách dùng, liều lượng 

Ngày dùng 20 - 30g, dạng thuốc sắc. 

6. TỲ GIẢI (thân rễ) 

Rhizoma Dioscoreae 

6.1. Nguồn gốc 

Thân rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây Tỳ giải (Dioscorea tocoro Makino), họ 

Củ nâu (Dioscoreaeae). 

6.2. Thành phần hóa học 

Thân rễ có saponosid là dioscin, dioscorea sapotocin. 

6.3. Công dụng 

Chữa bí tiểu tiện, nước tiểu đục, đái dắt, đái buốt, tiêu độc, mụn nhọt, đau gân cốt. 

6.4. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 12 - 18g/ngày, dạng thuốc sắc 

7. THÔNG THẢO (lõi) 

Medulla Tetrapanacis 

7.1. Nguồn gốc 

Lõi thân đã phơi hoặc sấy khô của cây Thông thảo (Tetrapanax papyrifera 

(Hook) Koch), họ Ngũ gia bì (Araliaceae) 

7.2. Công dụng 

Chữa bí tiểu tiện, thủy thũng, tiểu tiện khó, tắc tia sữa. 

7.3. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 2 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc. 

8. MỘC THÔNG (dây) 

Caulis Hocquartiae manshuriensis 

8.1. Nguồn gốc 

Mộc thông (quan mộc thông) là dây leo đã bóc vỏ, phơi hoặc sấy khô của cây 

Mộc thông (Hocquartia manshuriensis (Kom). Nakai) hoăc (Aristolochia 

manshuriensis), họ Mộc hương (Aristolochiaceae). 

8.2. Công dụng 

Chữa bí tiểu tiện, thủy thũng, đái dắt, bế kinh, tắc tia sữa. 
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8.3. Cách dùng, liều lượng 

Dùng 4 - 6g/ngày, dạng thuốc sắc hoặc phối hợp với các vị thuốc khác (phụ nữ 

có thai không dùng). 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 4: 

1. Kể 2 bộ phận dùng làm thuốc của cây Mã đề: 

A........................................... 

B........................................... 

2. Nêu tên 3 vị thuốc lấy từ Nấm rễ thông: 

A........................................... 

B........................................... 

C........................................... 

3. Viết tên khoa học của Nấm rễ thông ............................. (A), họ Nấm 

lỗ:.............................. (B) 

4. Trạch tả là cây thảo được trồng ở các ........................... (A) có bùn lầy, lá mọc 

............................ (B) ở gốc, hoa tự ........................... (C), quả phức gồm nhiều quả bế. 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 5 đến 8: 

5. Lá cây Mã đề có alcaloid, các vitamin, acid hữu cơ  A - B 

6. Rễ cây Trạch tả có tinh bột, nhựa, protid, các chất vô cơ A - B 

7. Phục thầm có pachymose, glucose, fructose, chất khoáng A - B 

8. Rễ cây Cỏ tranh có glucose, fructose, acid hữu cơ A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 9 đến 12: 

9. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Tỳ giải là rễ cây Tỳ giải đã phơi khô 

B. Thông thảo là thân cây Thông thảo đã phơi khô 

C. Mộc thông là dây Mộc thông leo đã phơi khô 

D. Bạch mao căn là thân rễ cây Cỏ tranh đã phơi khô 

E. Trạch tả là rễ cây Trạch tả đã phơi khô 

10. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Râu ngô có độ ẩm 14% 

B. Rễ cỏ tranh có độ ẩm 13% 
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C. Trạch tả có độ ẩm 13% 

D. Sa tiền tử có độ ẩm 11% 

E. Lá mã đề có độ ẩm 13% 

11. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Phục linh chữa yếu tim 

B. Tỳ giải chữa viêm thận 

C. Thông thảo chữa bí tiểu tiện 

D. Sa tiền tử chữa bệnh lậu 

E. Trạch tả chữa viêm đường tiết niệu 

12. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Sa tiền tử dùng 5g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Râu ngô dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

C. Tỳ giải dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

D. Thông thảo dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Mộc thông dùng 6g/ngày, dạng thuốc sắc 
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BÀI 19 

CÁC CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC  

NHUẬN GAN, LỢI MẬT 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Kể được đặc điểm thực vật, bộ phận dùng làm thuốc của cây, thành phần 

hóa học, công dụng, cách dùng, liều lượng những vị thuốc có tác dụng nhuận gan, lợi 

mật. 

2. Hướng dẫn sử dụng được những vị thuốc và các thành phẩm điều chế từ 

những vị thuốc trên hợp lý, an toàn. 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. CÂY NGHỆ VÀNG 

Curcuma domestica Valet = Curcuma longa L. 

Họ Gừng (Zingiberaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 0,5 - 1m, thân rễ phân nhiều nhánh, màu vàng, 

mùi hắc. Lá to, hình dải trái xoan, mọc so le, mép lá nguyên, cuống lá có bẹ. Hoa tự 

bông, mọc ở giữa các lá, màu vàng, có lá bắc màu lục hoặc pha hồng ở đầu. Quả nang 

3 ô mở bằng van. Hạt có áo hạt. Cây được trồng khắp nơi để làm thuốc và gia vị. 

1.2. Bộ phận dùng 

Thân rễ (rhizoma Curcumae longae) thu hoạch vào mùa đông, đào lấy thân rễ, 

cắt bỏ rễ con, sấy khô hoặc đồ chín rồi sấy khô gọi là uất kim, độ ẩm không quá 12%, 

tạp chất không quá 1%, tro toàn phần không quá 8%. 

1.3. Thành phần hóa học 

Uất kim có chất màu gồm hỗn hợp curcumin I, II, III, tinh dầu trên 1,5%. 

Thành phần của tinh dầu gồm các sesquiterpen như zingiberen, D-α-phellandren, 

sabinen, cineol, borneol, urmeron, arturmeron, dehydroturmeron, curcumen, α, γ-

alantolacton. 

1.4. Công dụng 

Uất kim tác dụng nhuận gan, lợi mật, sát khuẩn, chữa bệnh viêm gan, vàng da, 

loét dạ dày, phụ nữ sau sinh đẻ đau bụng, bế kinh, kinh không đều; ngoài ra còn dùng 

làm gia vị, thuốc thử. 

1.5. Cách dùng, liều lượng 

- Uất kim dùng 4 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc cốm. 
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- Cốm nghệ chữa viêm loét dạ dày, ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 5 - 10g. 

- Nghệ tươi giã nát, ép lấy nước, bôi vết thương để chóng lên da non. 

2. CÂY NHÂN TRẦN 

Adenosma caeruleum R,Br. 

Họ Hoa mõm sói (Scrophulariaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao 0,3 - 1m, thân tròn màu tím, toàn thân và lá có 

lông trắng. Lá mọc đối, hình trái xoan nhọn, mép lá khía răng cưa tù. Hoa tự chùm 

hoặc bông, mọc ở kẽ lá, màu xanh tím. Quả nang hình trứng trong chứa nhiều hạt nhỏ. 

Cây mọc hoang ở vùng đồi trung du. 

Nhân dân còn dùng cây Nhân trần bồ bồ (Adenosma capitatum Benth), họ Hoa 

mõm sói (Scrophylariaceae). 

2.2. Bộ phận dùng 

Thân, cành mang lá và hoa (herba Adenosmatis) thu hái lúc cây đang ra hoa, 

phơi khô, độ ẩm không quá 12%, tạp chất không quá 1%. 

2.3. Thành phần hóa học 

- Nhân trần có tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là cineol. 

- Nhân trần bồ bồ có tinh dầu, saponin, kali nitrat. 

2.4. Công dụng 

Nhân trần có tác dụng nhuận gan, lợi mật, lợi tiểu, chữa hoàng đản, giúp tiêu hoá. 

2.5. Cách dùng, liều lượng 

- Nhân trần dùng 20 - 30g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm. 

- Chè nhân trần, gói 50g, ngày dùng nửa gói, dạng thuốc hãm. 

3. CÂY ARTISO (Artichaut) 

Cynara scolymus L. 

Họ Cúc (Compositae = Asteraceae) 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 1 - 2m, trên thân và lá có lông mịn trắng. Năm thứ nhất cây có 

một vòng lá, lá to dài, mọc cách, phiến lá khía sâu thành nhiều thùy, mép lá có gai, gân 

lá nổi rõ. 

Năm thứ hai từ giữa vòng lá có thân mọc lên cao, phía trên có phân cành, thân 

mang lá nhỏ không cuống, hơi phân thùy. Hoa tự hình đầu to, màu tím nhạt, lá bắc 
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ngoài của họ từ dày và nhọn. Quả đóng màu nâu xẫm, bên trên có mào lông trắng. Cây 

được di thực về trồng ở vùng khí hậu mát, phát triển nhiều nhất ở Lâm Đồng. 

3.2. Bộ phận dùng 

Lá (folium Cynarae) thu hái vào lúc cây ra hoa, dọc bỏ cuống, phơi hoặc sấy khô. 

3.3. Thành phần hóa học 

Lá Artiso có cynarin (diester cafeic của acid quinic), các chất phân hủy của 

cynarin như acid cafeic, acid clorogenic, neoclorogenic, các flavonoid dẫn chất của 

luteolin như scolymosid, cyanosid, cynarotriosid; ngoài ra còn có pectin, acid malic, 

các sterol, alcol triterpenic, sapogenin và chất đắng là cynaropicrin. 

3.4. Công dụng 

Artiso có tác dụng phục hồi tế bào gan, tăng chức năng chống độc của gan, 

phòng ngừa xơ vữa động mạch, làm hạ cholesterol, thông tiểu tiện. 

3.5. Cách dùng, liều lượng 

- Lá Artiso dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc hãm, siro thuốc 

- Cao mềm Artiso dùng 0,2 - 2g/ngày 

4. CÂY DÀNH DÀNH 

Gardenia jasminoides Ellis = Gardenia florida L. 

Họ Cà phê (Rubiaceae) 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 1 - 2m, phân nhánh nhiều, quanh năm xanh tốt. Lá mọc đối hoặc 

mọc vòng 3 lá một, có lá kèm rộng ôm lấy thân cây: Hoa to, mọc đơn độc ở đầu cành, 

màu trắng, mùi thơm, có đài tồn tại. Quả hình chén nhỏ với 6 - 9 góc, có 3 - 5 ngăn, 

lúc chín có màu vàng đỏ, chứa nhiều hạt dẹt, màu vàng tươi. 

Ngoài ra còn dùng Sơn chi tử là hạt của cây Dành dành núi (Gardenia 

stenophyllus Merr), đặc điểm thực vật giống cây Dành dành, nhưng hình dáng cây nhỏ 

hơn. 

Cây mọc hoang ở những nơi gần nước và được trồng làm cảnh. 

4.2. Bộ phận dùng 

Quả (fructus Gardeniae) thu hái vào mùa thu đông khi quả chín, bóc bỏ vỏ lấy 

hạt (chi tử) phơi hoặc sấy nhẹ cho khô, độ ẩm không quá 13%, tỷ lệ nhân đen không 

quá 0,5%, tạp chất hữu cơ và hạt non lép, vỡ không quá 2%. 

4.3. Thành phần hóa học 

Chi tử có glycosid là gardenin, tanin, lipid. 
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4.4. Công dụng 

Chữa các bệnh về gan mật, vàng da, sốt phiền khát, thổ huyết, lợi tiểu, mụn nhọt. 

4.5. Cách dùng, liều lượng 

- Chi tử (sao vàng) dùng 6 - 12g/ngày, dạng thuốc sắc (tỳ vị hư hàn không dùng). 

- Dùng ngoài giã đắp các vết thương bầm tím. 

ĐÁNH GIÁ 

Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến 3: 

1. Kể tên 2 loại hạt cây Dành dành được dùng làm thuốc: 

A.......................................... 

B........................................... 

2. Viết tên khoa học cây Artiso .............................. (A), họ Cúc ........................... (B) 

3. Nhân trần là cây thảo, thân tròn .................................. (A), lá ...................... (B), hoa 

........................... (C), quả nang hình trứng. 

Phân biệt đúng - sai các câu hỏi từ 4 đến 7: 

4. Rễ cây Nghệ có tinh dầ, chất mầu curcumin A - B 

5. Nhân trần có tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu là cineol A - B 

6. Artiso có flavonoid, acid hữu cơ, saponin, chất đắng A - B 

7. Chi tử có glycosid là gardenin, tanin, lipid A - B 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 8 đến 13: 

8. Nguồn gốc của vị thuốc: 

A. Nhân trần là thân cây Nhân trần đã phơi khô 

B. Uất kim là thân rễ cây Nghệ vàng đã phơi khô 

C. Artiso là lá cây Artiso đã phơi khô 

D. Chi tử là quả cây Dành dành đã phơi khô 

E. Nhân trần là toàn cây Bồ bồ đã phơi khô 

9. Độ ẩm an toàn của vị thuốc: 

A. Sơn chi tử 14% 

B. Nhân trần 13% 

C. Chi tử 14% 

D. Uất kim 12% 

E. Nhân trần, bồ bồ 13% 

10. Giới hạn tạp chất của vị thuốc: 

A. Nhân trần 2% 

B. Nhân trần bồ bồ 2% 
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C. Uất kim 2% 

D. Sơn chi tử 3% 

E. Chi tử 2% 

11. Hỗn hợp curcumin có trong: 

A. Hoa cây Nhân trần 

B. Lá cây Artiso 

C. Thân rễ cây Nghệ vàng 

D. Quả cây Dành dành 

E. Các câu trả lời trên đều sai 

12. Hợp chất cynarin có trong vị thuốc: 

A. Chi tử 

B. Sơn chi tử 

C. Uất kim 

D. Nhân trần 

E. Lá Artiso 

13. Gardenin là glycosid có trong vị thuốc: 

A. Nhân trần 

B. Chi tử 

C. Uất kim 

D. Lá Artiso 

E. Nhân trần bồ bồ 

14. Công dụng chữa bệnh chính của vị thuốc: 

A. Uất kim chữa đau dạ dày 

B. Nhân trần chữa viêm gan 

C. Artiso chữa xơ vữa động mạch 

D. Chi tử chữa bệnh vàng da 

E. Các câu trả lời trên đều đúng 

15. Cách dùng, liều lượng của vị thuốc: 

A. Chi tử dùng 10g/ngày, dạng thuốc sắc 

B. Artiso dùng 20g/ngày, dạng thuốc hãm 

C. Nhân trần dùng 30g/ngày, dạng thuốc hãm 

D. Uất kim dùng 20g/ngày, dạng thuốc sắc 

E. Cả 4 câu trả lời trên đều đúng 
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Phụ lục 1 

CÁCH PHA MỘT SỐ DUNG DỊCH, THUỐC THỬ 

 

1. Dung dịch cloramin T 5%: 

Hòa tan 5g cloramin T vào 100ml nước, nhỏ từ từ acid hydrocloric vào đến khi 

bắt đầu tủa. Lọc, đóng lọ, nút kín, dán nhãn (chỉ pha khi dùng). 

2. Dung dịch đỏ rutheni: 

Cho 1 lượng vừa đủ đỏ rutheni vào 1 - 2ml dung dịch natri acetat 10% để tạo 

màu đỏ vang (chỉ pha khi dùng). 

3. Dung dịch glycerin - acid acetic: 

Hòa lẫn các thể tích bằng nhau của glycerin, acid acetic băng và nước. Đóng 

lọ, dán nhãn. 

4. Dung dịch kẽm clorid - iod: 

Hòa tan 8g kali iodid vào 8,5ml nước cất, hòa tiếp 2,5g kẽm clorid khan, thêm 

iod đến khi bão hòa. Đóng lọ thủy tinh màu, dán nhãn. 

5. Dung dịch lục iod (vert d’iode): 

Hòa tan 1g lục iod trong 20g ethanol 600, thêm nước cất vừa đủ 1.000ml. 

Đóng lọ, dán nhãn. 

6. Dung dịch 1-naphthol: 

Lấy 10,5ml dung dịch 1-naphthol 15% trong ethanol, cho chậm 6,5ml acid 

sulfuric đặc vào trộn đều, thêm 40,5ml ethanol và 4ml nước, trộn đều. Đóng lọ, dán 

nhãn. 

7. Dung dịch natri nitroprusiat: 

Hòa tan 10g natri nitroprusiat trong nước cất, thêm nước cất vừa đủ 1.000ml. 

Đóng lọ, dán nhãn. 

8. Dung dịch phèn chua: 

Hòa tan 5g kali nitrat và 30g phèn chua vào 300ml nước cất nóng. Đóng lọ, 

dán nhãn. 

9. Dung dịch phloroglucinol: 

Hòa tan 1g phloroglucinol trong 100ml ethanol 900. Lọc, đóng lọ thủy tinh 

màu, tránh ánh sáng. 

10. Dung dịch sắt (III) clorid: 

Hòa tan 1g sắt (III) clorid trong nước cất vừa đủ 100ml. Đóng lọ, dán nhãn. 
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11. Dung dịch son phèn (carmin alume): 

Trộn đều 1g carmin số 40 với 5g phèn chua đã tán mịn, cho vào một lượng 

nước cất vừa đủ được một dung dịch lỏng, chuyển vào bát sứ, đun nhỏ lửa, vừa đun 

vừa khuấy đến khi dung dịch có màu đỏ xim, để nguội. Sau 20h, hòa tan vừa đủ vào 

100ml nước cất, lọc, thêm 0,5g acid phenic để bảo quản. Đóng lọ, dán nhãn. 

12. Dung dịch Soudan III: 

Hòa tan 0,01g soudan III trong 5ml ethanol 900, thêm 5ml glycerin, lắc kỹ. 

Đóng lọ thủy tinh màu, dán nhãn (sử dụng trong 2 tháng). 

13. Dung dịch thủy ngân (II) clorid: 

Hòa tan 3g thủy ngân (II) clorid với 500ml nước cất và 1.000ml ethanol 900. 

Đóng lọ, dán nhãn và có nhãn phụ “ĐỘC” 

14. Dung dịch thủy ngân (II) nitrat: 

Lấy 4,5g thủy ngân (II) nitrat, cho 3ml acid nitric bốc khói, khi đã phản ứng 

hoàn toàn thì thêm cùng thể tích nước để pha loãng. Đóng lo thủy tinh màu, dán nhãn 

và có nhãn phụ “ĐỘC”. 

15. Dung dịch xanh mythylen: 

Trộn đều 1g xanh methylen với 10g phèn chua đã tán mịn, hòa tan vào 

1.000ml nước cất, lọc, đóng lọ, dán nhãn. 

16. Gelatin - glycerin - fuchsin: 

Ngâm để hòa tan 10g gelatin với 6ml nước, thêm 7ml glycerin, đun nóng, 

khuấy nhẹ để được hỗn hợp đồng nhất. Lọc qua gạc vào hộp lồng, thêm một lượng vừa 

đủ fuchsin base (hòa tan 0,1g fuchsin base trong 600ml ethanol tuyệt đối và 80ml dầu 

long não), trộn đều, để yên cho rắn lại, dán nhãn. 

17. Nước Javel: 

Hòa tan 5g calci hypoclorid vào 100ml nước cất, lọc, đóng lọ, nút kín, dán nhãn. 

18. Thuốc thử acid cromic - nitric: 

- Dung dịch 1: Hòa tan 10ml acid nitric đặc trong 100ml nước cất. Đóng lọ, 

dán nhãn. 

- Dung dịch 2: Hòa tan 10g acid cromic trong 100ml nước. Đóng lọ, dán nhãn. 

Trộn đều dung dịch 1 với dung dịch 2 theo thể tích bằng nhau trước khi dùng. 

19. Thuốc thử Bertrand: 

Hòa tan 10g acid silicowolframic trong và thêm nước vừa đủ 100ml, đóng lọ, 

dán nhãn. 
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20. Thuốc thử Bouchardart (dung dịch iod - iodid): 

Hòa tan 2g iod và 4g iodid với 10ml nước trong bình định mức 100ml, lắc đều 

rồi để yên cho tan hết, thêm nước vừa đủ 100ml. Đóng lọ, dán nhãn. 

21. Thuốc thử cloral hydrat: 

Hòa tan 50g cloral hydrat trong 15ml nước và 10ml glycerin. Đóng lọ, dán nhãn. 

22. Thuốc thử Dragendorff: 

- Dung dịch 1: Hòa tan 0,85g bismuth nitrat base trong 40ml nước cất và 10ml 

acid acetic. 

- Dung dịch 2: Hòa tan 8g kali iodid trong 20g nước cất. 

Trộn đều dung dịch 1 với dung dịch 2 theo thể tích bằng nhau. Cứ 10ml hỗn 

hợp thêm 100ml nước cất và 20ml acid acetic. Đóng lọ, dán nhãn. 

23. Thuốc thử Fehling: 

- Dung dịch A: Hòa tan 34,66g đồng sulfat trong nước đã acid hóa bằng 2 - 3 

giọt acid sulfuric loãng và thêm nước vừa đủ 500ml. Đóng lọ, dán nhãn. 

- Dung dịch B: Hòa tan 173g natri kali tartrat và 50g natri hydroxyd trong 

400ml nước cất và sau khi làm nguội cho nước cất vừa đủ 500ml. Đóng lọ, dán nhãn. 

Khi dùng trộn lẫn dung dịch A với dung dịch B theo thể tích bằng nhau. 

Pha loãng 5ml thuốc thử Fehling với 5ml nước cất, đun sôi, dung dịch phải 

trong suốt, không được xuất hiện vết tủa. 

24. Thuốc thử Mayer (kali iodomercurat): 

Hòa tan 1,358g thủy ngân diclorid trong 60ml nước, thêm dung dịch chứa 5g 

kali iodid trong 10ml nước và cho nước cất vừa đủ 100ml. Đóng lọ, dán nhãn và có 

nhãn phụ “ĐỘC”. 

25. Thuốc thử Popob (dung dịch bão hòa acid picric): 

Hòa tan 12,3g acid picric (2,4,6-trinitrophenol) với 1.000ml nước cất trong lọ 

thủy tinh màu, vừa cho vừa lắc, dán nhãn, để yên tới ngày hôm sau, thỉnh thoảng lắc 

đều. 
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Phụ lục 2 

MỘT SỐ BÀI THUỐC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC 

 

1. An thai hoàn: 

Cao ban long 16g 

Hoài sơn 120g 

Rễ gai 80g 

Hương phụ (chế)  20g 

Ngải cứu  80g 

 

Sa nhân (quả) 20g 

Thục địa 80g 

Tô ngạnh  12g 

Tục đoạn  42g 

Trần bì  20g 

Mật ong, tá dược vđ 1.000g 

2. Bát vị hoàn: 

Hoài sơn  96g 

Đan bì  65g 

Phụ tử (chế)  22g 

Phục linh 65g 

 

Sơn thù (quả) 88g 

Thục địa  105g 

Trạch tả (thân rễ) 65g 

Quế nhục  22g 

Mật ong, đường kính vđ 1.000g 

3. Bổ trung ích khí hoàn: 

Bạch truật 23g 

Cam thảo  23g 

Thăng ma  23g 

Đương quy 23g 

Trần bì  23g 

 

Hoàng kỳ  102g 

Sài hồ  23g 

Đại táo  102g 

Đẳng sâm 128g 

Gừng tươi 12g 

Mật ong, tá dược vđ 1.000g 

4. Bột cảm cúm: 

Bạc hà (lá) 50g 

Địa liền (thân rễ) 150g 

Kim ngân hoa  150g 

 

 

 

Thanh cao 300g 

Thích gia đằng 150g 

Tô diệp 150g 

Kinh giới (hoa) 150g 

5. Bột hoắc hương chính khí: 

Bán hạ (chế) 65g 

Cát cánh  65g 

 

Bạch chỉ (rễ) 100g 

Hoắc hương (lá) 105g 
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Đại táo  65g 

Thương truật  65g 

Trần bì  65g 

Gừng (khô) 65g 

Đại phúc bì 100g 

Phục linh 100g 

Tô diệp 100g 

Hậu phác 100g 

Cam thảo 40g 

6. Cao Bách bộ: 

Anh túc xác 90g 

Đường trắng  600g 

 

Bách bộ 900g 

Nước vđ 1.000ml 

7. Cao bổ phổi: 

Bách bộ (rễ) 50g 

Cam thảo 11g 

Mạch môn (rễ) 50g 

Menthol 0,2g 

Tinh dầu bạc hà  0,2ml 

Acid benzoic 2g 

 

Bọ mắm  120g 

Cát cánh (rễ) 12g 

Thạch xương bồ (thân rễ) 22g 

Trần bì  17g 

Đường kính 900g 

Nước vđ 1.000g 

8. Cao hương ngải: 

Hương phụ  500g 

Ích mẫu 250g 

Đường kính 250g 

Acid benzoic 2g 

 

Ngải cứu 500g 

Bạch đồng nữ 250g 

Ethanol 900 225ml 

Nước vđ 1.000ml 

9. Cao hy thiêm: 

Hy thiêm 1.000g 

Đường kính 130g 

 

Thiên niên kiệu (thân rễ) 50g 

Ethanol 900 235ml 

Nước vđ 1.000ml 

  

10. Cao ích mẫu: 

Ích mẫu 800g 

Ngải cứu 200g 

Acid benzoic 2g 

 

Hương phụ (chế) 250g 

Đường kính 600g 

Ethanol 900  180ml 

Nước vđ 1.000ml 
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11. Cồn xoa bóp: 

Mã tiền (hạt) 10g 

Ô đầu (rễ) 10g 

Đại hồi  10g 

Một dược 10g 

Quế chi  10g 

Nhũ hương  10g 

Huyết giác 10g 

Long não  10g 

Một dược 10g 

Địa liền (thân rễ) 10g 

Đinh hương (nụ hoa) 10g 

Gừng (kho) 10g 

Ethanol 900 vđ 1.000ml  

12. Điều kinh hoàn: 

Ngải diệp 40g 

Bạch thược 40g 

Xuyên khung  40g 

Thục địa 40g 

Xuyên quy  40g 

 

Ngô thù 40g 

Hoàng kỳ  40g 

Hương phụ  40g 

Tục đoạn  40g 

Mật ong, tá dược  vđ 

13. Hà xa đại tảo hoàn: 

Nhau thai nhi (khô) 20g 

Đẳng sâm (rễ) 50g 

Đỗ trọng (vỏ thân) 60g 

Hoàng bá (vỏ thân) 60g 

Mạch môn (rễ) 65g 

 

Ngưu tất (rễ) 50g 

Thiên môn  65g 

Thục địa  100g 

Yếm rùa 75g 

Mật ong, tá dược vđ 1.000g 

14. Kiện tỳ hoàn: 

Đẳng sâm 80g 

Bạch truật  80g 

Sơn tra  60g 

 

Mạch nha 80g 

Trần bì  80g 

Chỉ thực  120g 

Mật ong, tá dược vđ 

15. Lục thần thủy: 

Anh túc xác  25g 

Đại hoàng  24g 

Bạch đậu khấu  12g 

Đại hồi (quả) 10g 

Hậu phác (vỏ cây)  5g 

Gừng (khô) 5g 

 

Hồ tiêu 5g 

Quế 5g 

Long não  5g 

Menthol 5g 

Riềng ấm  5g 

Ethanol 750  vđ 1.000ml  

16. Lục vị hoàn: 

Thục địa (khô) 115g 

Hoài sơn  96g 

 

Phục linh  71g 

Trạch tả (thân rễ) 71g 
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Sơn thù (quả) 96g Đan bì  71g 

Mật ong, tá dược vđ 1.000g 

17. Ngưu hoàng hoàn: 

Câu đằng 132g 

Chu sa  88g 

Bán hạ (thân rễ) 66g 

Cam thảo  66g 

Chi tử (quả) 66g 

Thiên hoa phấn  66g 

Đảm tinh  66g 

Hậu phác (vỏ cây) 66g 

Hoàng cầm  66g 

Liên kiều (quả)  66g 

Thiên ma  66g 

Xuyên liên  66g 

Bạc hà (lá)  66g 

Thiên trúc hoàng  66g 

Tiền hồ  60g 

Trùng thoái  60g 

Tằm vôi  50g 

 

Chỉ xác  50g 

Kinh giới  50g 

Phòng phong (rễ) 33g 

Tạo giác  33g 

Bạch chỉ (rễ)  33g 

Bối mẫu  33g 

Tạo giác  33g 

Tô diệp  33g 

Toàn yết  30g 

Trần bì  26g 

Mai phiến  22g 

Tế tân  20g 

Hùng hoàng  17g 

Hổ phách  9g 

Tô hợp hương  9g 

Ngưu hoàng  4g 

Xạ hương 2g 

Mật ong vđ  

18. Ninh khôn hoàn: 

Ích mẫu  291g 

Bạch linh 49g 

Bạch thược (rễ)  49g 

Bạch truật  49g 

Đương quy  49g 

Hương phụ (chế) 49g 

Ô dược  49g 

Quất hồng bì 49g 

Sinh địa (rễ)  49g 

Thục địa  49g 

Xuyên khung  49g 

 

Đẳng sâm  39g 

A giao 24g 

Hoàng cầm  24g 

Hổ phách 24g 

Mộc hương 24g 

Sa nhân  24g 

Tía tô  24g 

Ngưu tất (rễ)  19g 

Cam thảo  14g 

Trầm hương (gỗ)  4g 

Mật ong, tá dược vđ 1.000g 
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19. Phì nhi cam tích hoàn: 

Ý dỹ 100g 

Hoài sơn 90g 

Liên nhục  60g 

Mạch nha 50g 

Keo giậu (hạt) 50g 

 

Sơn tra 50g 

Sử quân tử  50g 

Lộc giác xương 20g 

Thần khúc 14g 

Đường kính 360g 

Tá dược vđ 1.000g 

20. Quy tỳ hoàn: 

Hoàng kỳ  152g 

Đương quy 152g 

Bạch truật  152g 

Phục linh  152g 

Đảng sâm 76g 

Long nhãn  76g 

 

Đại táo 76g 

Táo nhân 76g 

Viễn chí  38g 

Cam thảo  24g 

Mộc hương 14g 

Gừng tươi 6g 

Mật ong vđ 1.000g 

21. Rượu bổ huyết trừ phong: 

Hà thủ ô đỏ (rễ) 40g 

Kê huyết đằng  40g 

Dâu tằm (cành) 30g 

Hy thiêm  30g 

Thiên niên kiệu (thân rễ) 30g 

Cẩu tích  20g 

Hoàng tinh (chế) 20g 

 

Tục đoạn  20g 

Huyết giác  10g 

Ngũ gia bì  10g 

Ngưu tất (rễ) 10g 

Thổ phục linh (thân rễ)  10g 

Đường kính  130g 

Ethanol 280 1.130ml 

22. Rượu bổ sâm: 

Đẳng sâm 100g 

Kim anh  50g 

Hoàng tinh (chế)  15g 

Sinh địa  15g 

 

Trần bì 10g 

Đường kính  200g 

Ethanol 235ml 

Nước vđ  1.000ml 

23. Rượu ditakina: 

Vỏ sữa 10g 

Hà thủ ô đỏ (chế)  5g 

Hà thủ ô trắng (chế) 5g 

Đường kính 200g 

 

Cồn mã tiền 4ml 

Cồn trần bì  5ml 

Ethanol 900 245ml 

Nước vđ  1.000ml  
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24. Rượu Hổ cốt: 

Cao hổ cốt 10g 

Thiên niên kiện  12g 

Huyết giác  8g 

Tục đoạn  18g 

Ba kích  20g 

Hoàng tinh (chế) 16g 

Dâu tằm (cành) 7g 

Thổ phục linh 14g 

Tỳ giải 6g 

Đường kính 60g 

 

Ngưu tất 8g 

Quế chi 3g 

Ô dược  6g 

Cốt toái bổ  9g 

Cẩu tích  18g 

Sinh địa  25g 

Phòng kỷ  5g 

Ý dỹ  12g 

Chỉ xác  7g 

Ethanol  455ml 

Nước vđ  1.000ml 

25. Rượu ngũ gia bì: 

Ngũ gia bì hương 124g 

Thổ phục linh 62g 

Trần bì  6g 

 

Đường kính 170g 

Ethanol 320ml 

Nước vđ 1.000ml 

26. Rượu phong tê thấp: 

Hà thủ ô đỏ (chế) 125g 

Thổ phục linh 100g 

Thiên niên kiện 75g 

Ké đầu ngựa 50g 

Phòng kỷ (chế) 50g 

 

Huyết giác 50g 

Hy thiêm 50g 

Đường kính 100g 

Ethanol 900 225ml 

Nước vđ 1.000ml 

27. Rượu rắn: 

Rắn Hổ mang 1 con 

Rắn Cạp nong  1 con 

Rắn Ráo  1 con 

Kê huyết đằng  120g 

Cẩu tích  80g 

Hà thủ ô đỏ (chế) 80g 

 

Ngũ gia bì 80g 

Thiên niên kiện 80g 

Tiểu hồi  30g 

Trần bì  30g 

Đường kính  660g 

Ethanol 600 4.000ml 

Ethanol 400 10.000ml 

28. Rượu tắc kè: 

Tắc kè 24g 

Đảng sâm 40g 

 

Tiểu hồi  1g 

Đường kính  60g 
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Trần bì  3g 

Huyết giác  3g 

Ethanol 700 150ml 

Ethanol 400 vđ 1.000ml  

29. Sâm nhung bổ thận hoàn: 

Ba kích 30g 

Bách hợp (thân hành) 30g 

Bạch linh 29g 

Bạch truật  18g 

Cam thảo  2,5g 

Cao ban long  3,6g 

Câu kỷ tử  20g 

Cẩu tích  15g 

Hoài sơn  38g 

Đẳng sâm (rễ) 12g 

Đỗ trọng (vỏ thân) 12g 

Đương quy  20g 

 

Hà thủ ô đỏ (chế) 29g 

Nhân sâm  3,6g 

Nhục thung dung  12g 

Nhung Hươu 1,2g 

Liên nhục  44g 

Thỏ ty tử 20g 

Thục địa  120g 

Trạch tả (thân rễ) 15g 

Tục đoạn (rễ) 29g 

Xuyên khung  14g 

Viễn chí  8g 

Mật ong  vđ  

30. Trấn kinh hoàn: 

Bạch linh 180g 

Bạc hà  90g 

Bán hạ (chế)  90g 

Câu đằng  90g 

Đảm tinh  90g 

Kinh giới  90g 

Cát cánh  60g 

Đảng sâm  60g 

Hậu phác  60g 

Khương hoạt (thân rễ) 60g 

Phòng phong (rễ) 60g 

Sài hồ  60g 

Tằm vôi 60g 

 

Bạch phụ tử  60g 

Bạch truật  60g 

Cam thảo  60g 

Thần sa  60g 

Thiên hoa phấn (rễ củ) 60g 

Thiên ma  60g 

Tô diệp  60g 

Tiền hồ  60g 

Trùng thoái  60g 

Trần bì  60g 

Kim mông thạch  30g 

Thiên trúc hoàng  30g 

Mật ong  vđ  
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